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لجنة مناهضة التعذيب

المالحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس لسري

النكا*

 -١نظ ر جلن ر مناهض ر التعررب يف التق ر الررري اخلررام لس ر النكررا ()CAT/C/LKA/5
يف جلس ررت ا  ١472ي( ١475انظ ر ر ال ر رتي قتن  CAT/C/SR.1472ي ،)SR.1475املعقر ررت ن يف ١5
ي ١6ش ر ر الث ر ررامبنت ر  ،20١6ياعت ر ررر املالحظ ر ررا اخلتام ر ر ر التال ر ر ر يف جلس ر ررت ا ١494
املعقت ة يف  30ش الثامبنت ر .20١6

ألف -مقدمة
ح اللجنر بتقررم التق ر الرري اخلرام لسر
-2
املسائل (.)CAT/C/LKA/Q/5/Add.1
 -3ي عر اللجنر عر قررر ها للحرتا الررب جر
التق  ،يلل علتما اإلضا املقرم خط ا بعر ذلك.

النكرا يبرال ي اخلط ر علر قائ ر
مر ي ررر الريلر الطر

أينررا النظر يف

باء -الجوانب اإليجابية
ح اللجنر براإلعال الصرا عر الريلر الطر يف  ١6آ بأغسرط  20١6مبتجر
-4
املا ة  22م اال فاق  ،يالب عرت باختصاص اللجن بتلقي البالغرا املقرمر مر األ ر ا يبرالنظ
ا .ي ع اللجن كبلك ع قر ها للريل الط لتصر ق ا عل الصكن التال ن:
(أ)
ما ت 20١6؛
( )

اال فاق ر ر الريل ر ر حل ا ر ر مج ر ر األشر ر اص مر ر االختف ررا القسر ر  ،يف أ ررا ب
ا فاق حقتق األش اص ذي اإلعاق  ،يف شباطب را .20١6

 -5ي ِّحر اللجنر أ ضررا بالترررابر التشر ع ياملع ا ر التال ر الرري اختررب ا الريلر الطر
جماال ذا صل باال فاق :
__________

*

اعت ر ا اللجن يف ي ا التاسع ياخل سن ( 7ش
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الثامبنت ر  7 -كانت األيلب س ر .)20١6

يف
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س عر ل قرانت سرج ل الت را (األحكرا املؤقتر ) قرم  ١9لعرا ،20١0
(أ)
يف  25آ بأغسررط  ،20١6الررب ِّ
ميكر مر إصرررا شر ا ا الغ ررا ملر رررعت أ أ ر ا ا
م أس هم مفقت ي ؛
( ) اعت ر ر ر ررا ق ر ر ر ررانت مكت ر ر ر ر األش ر ر ر ر اص املفق ر ر ر ررت
أغسط 20١6؛

ق ر ر ر ررم  ،١4يف  23آ ب

(ج) اعت ا التعر ل التاس عش للرستت  ،يف  ١5أ ا بمرا ت  ،20١5الرب أعرا
إنشا اجملل الرستت يأ إىل إنشا عرة جلا ستت مستقل ؛
()
ما س 20١5؛

س ر ر ق ررانت مس رراعرة يمحا ر ر ض ررحا ا اجل ر ر ائم يالش ر ر ت ق ررم  ،4يف  7آذا ب

(هر) اعت ا التع م املتعلق باجل ائم قم 2ب ،20١3يف عا  ،20١3الرب رن علر
اختاذ إج ا ا أ ب ضر املتظفن الب ال سجلت عل النحت الصح ح األش اص احملتجز .
 -6يحت ط اللجن عل ا باملبا ا الي اختب ا الريل الط لتعرر ل س اسرا ا يإج ا ا را بغ ر
ت ر مز ر م احل ا حلقتق اإلنسا يبغ طب ق اال فاق  ،يمن ا عل يجه اخلصتص ما لي:
إنشر ررا ق ر ر ع ر ررل يف كر ررانت الثامب نر ررا  20١6إلج ر ر ا مشر رراي ا يطن ر ر
(أ)
بشأ ع ل ا يآل ا العرال االنتقال  ،يإنشا أمان نس ق آل ا املصاحل  ،يف شر الثرامب
نت ر 20١5؛
( ) إنشررا جلن ر مشرررتك بررن املؤسسررا  ،يف متتزب تل رره  ،20١6م ر أجررل اخترراذ
رابر يقائ ملن التعب ؛
(ج) التعل ررا ال رري أص ررر ها ق ررا ة اجل ر ر يالق ر رتا البح ر ر يالق ر رتا اجلت ر ر يف
ن سا بأب ل  ،20١6يالي بن أ إج ا ا صا م ستت ب ملن انت اكا حقتق اإلنسا ؛
( ) التتج ررا الصررا ة يف  ١7حز ا ب تن رره  20١6املتج ر مر ئر اجل ت ر
إىل القتا املسلح يج از الشر ط  ،مر أجرل ضر ا احررتا احلقرتق األساسر لألشر اص املل َقر
القر ررب عل ر ر م مبتج ر ر قر ررانت من ر ر اإل هر ررا  ،يم ر ر أجر ررل مسر رراعرة جلن ر ر حقر ررتق اإلنسر ررا يف
س النكا يف مما س م ام ا؛
(هر) اعت ا خط الع ل التطن ر حل ا ر ي عز رز حقرتق اإلنسرا (،)20١6-20١١
حتر "من التعب " بتصفه أحر اجملاال ذا األيلت ؛
يف أ ا بما ت  ،20١١يهي اخلط الي ِّ
(ي) إطررالق إطررا الس اس ر العامر يخط ر الع ررل التطن ر للتصررر للعنر اجلنسرري
يالعن القائم عل نتع اجلن ( ،)2020-20١6يف  ١6ش الثامبنت ر .20١6
 -7ي عر اللجنر عر قررر ها للرررعتة الرائ ر املتج ر مر الريلر الطر إىل اإلجر ا ا
اخلاص جملل حقتق اإلنسا يف كانت األيلب س ر  .20١5يهي الحظ أ ضا م التقرر
الز ا ا الي قا هبا إىل الريل الط  ،خالل الفرتة ق ر االستع اض ،املق اخلاص املعين مبسأل
التعررب يغررر مر ضر ي املعاملر أي العقتبر القاسر أي الالإنسرران أي امل نر ؛ ياملقر اخلرراص
املع ررين باس ررتقالل القض رراة ياحمل ررامن؛ يالف ررق العام ررل املع ررين حب رراال االختف ررا القسر ر أي غ ررر
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الطررتعي؛ ياملق ر اخلرراص املعررين بتعز ررز احلق ق ر يالعرال ر ياجلررر يض ر انا عررر التك ر ا ؛ ياملق ر
اخل رراص املع ررين حبق ررتق اإلنس ررا لل رراج ؛ ياملقر ر اخل رراص املع ررين حبق ررتق اإلنس ررا لل شر ر
اخل ا؛ يمفتض األمم املتحرة السامي حلقتق اإلنسا .

جيم -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
مسائل المتابعة المعلَّقة م دورة اإلبالغ السابقة
 -٨ب ن ررا الحررظ اللجن ر م ر التقررر امتثررال الريل ر الط ر إلج ر ا املتابع ر يمررا قرمترره الريل ر
الط م معلتمرا خط ر ( ،)CAT/C/LKA/CO/3-4/Add.1إهنرا عر عر أسرف ا لعرر نف رب
التتص ر ر ا احمل ررر ة لل تابع ر ر يال ر رتا ة يف املالحظ ررا اخلتام ر ر الس ررابق (،)CAT/C/LKA/CO/3-4
يهرري لررك املتعلق ر باملسررا ل ع ر االنت اكررا امل كبر يف املاضرري (الفق ررا  ١5ي ،)١6يالتحق ررق
يف ا عا ا التعب (الفق ا  ١9ي ،)20يالض انا القانتن األساس (الفق را  27ي،)2٨
ياالعرتا ا املنتزع قس ا (الفق ا  3١ي.)32
االدعاءات المتعلقة بالتعذيب المعتاد أثناء االحتجاز لدى الشرطة
 -9ال زال اللجن شع بقلق بالغ إزا التقا املست ة التا ة م مصرا يطن ر يمصرا
مر األمررم املتحرررة ،مبررا ررا املق ر اخلرراص املعررين مبسررأل التعررب  ،يالرري شررر إىل أ التعررب
مما س ر ش ررائع متا سر ر ا إ ا ة التحق ق ررا اجلنائ ر ر التابع ر للشر ر ط يف إط ررا التحق ق ررا اجلنائ ر ر
العا ر يف األغلب ر العظ ر م ر احلرراال  ،بص ر النظ ر ع ر طب ع ر اجل ر املشررتبه يف ا كابرره.
ي شع اللجنر برالقلق أل الصرالح ا التاسرع للشر ط الري ختتهلرا تق ر املشرتبه هبرم ي أمر
مر احملك ر قررر أ ضر إىل مما سر احتجرراز األشر اص أينررا إجر ا التحق قررا كتسر ل النترزاع
املعلتمررا مررن م حت ر اإلك ر ا  .يحت ر ط اللجن ر عل ررا باال عررا ا الرري ف ررر بررأ حمققرري الش ر ط
كث ررا مررا ال سررجلت احملتجررز خررالل السرراعا األيىل م ر سررل احل ر أي أهنررم ال يض ر يهنم
أما قاض يف غضت امل ل الي ن عل ا القانت  ،يذلك هرت التقر الرب يت رل ره بشركل
برا ز حرري التعرب  .ك را الحرظ اللجنر مر القلرق عرر اضرطالع املررعي العرا يال السررلط
القضائ مبا كفي مر اإلشر ا علر مشر يع االحتجراز أي علر إجر ا حتق قرا الشر ط ملنر
هررب امل ا س ر  .ييف هرربا الصررر  ،شرراط اللجن ر املقر اخلرراص املعررين مبسررأل التعررب قلق ره أل
القض رراة يف كث ررر مر ر األح ررا ال يقق ررت يف احت رراال ح ررري س ررت معاملر ر أين ررا جلس ررا
االست اع الي عقر قبل احملاك ي تا قت عل طلبا أ ا الش ط إبقا املشرتبه هبرم يف احلرب
االحت اطي ي مز ر م الترق ق (املتا  2ي ١2ي.)١6
 -١0تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:
إجرراء التعررديالت التشرريعية الضرررورية الترري تقتضرري حلررو الشرررطة علررى
(أ)
أمر توقيف صادر ع سلطة قضائية م أجل توقيف شخص ما ،إال في حاالت التلبس؛
( ) ضمان إحضرار اششرخاا المجتجر ي أمرام قراا فروراد فري حردود المهلرة
ال منية التي ينص عليها القانون ،والتي ينبغي أال تتجاوز  48ساعة؛
(ج) التأكر ررد م ر ر أن المر ررونفي المكلفر رري بر ررالتوقيف يسر ررجلون بدقر ررة تر رراري
االحتجرراز ووقتررب وسررببب ومكرران توقيررف جميررح اششررخاا المجتج ر ي وينبغرري أن تكفررل
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الدولررة الطرررف الرصررد الرردقيق لمرردى االمتتررا لنظررام تسررجيل المجتجر ي  ،وأن تعاقررب أي
مونف ال يتقيد بب أو ال يكفل قيام مرؤوسيب بذلك؛
( ) إيجرراد رقابررة فعالررة تمارسررها النيابررة العامررة علررى اإلجرراءات الترري تقرروم بهررا
الشررطة أثنرراء التجقيررق ،وتجسرري أسرراليب التجقيررق الجنررائي مر أجررل إنهرراء االعتمرراد علررى
المتجلل عليها أثناء عمليات االستجواب التي تتوالهرا الشررطة باعتبارهرا العنلرر
اشقوا
َّ
الرئيسي لإلثبات في المقاضاة في المسائل الجنائية؛
(ه) ت ررذكير القض رراة بر رواجبهم ف رري أن يس ررألوا بهم ررة المجتجر ر ي عر ر المعامل ررة الت رري
تلقوهررا أثنرراء االحتجرراز وأن يطلب روا إج رراء فجررص م ر الطررب الشرررعي ،كلمررا كرران لررديهم سرربب
لالعتق رراد ب ررأن الش ررخص الماث ررل أم ررامهم ق ررد تع رررا للتع ررذيب أو اإلكر ررا وينبغ رري أن تجاس ررب
السلطات المختلرة اششرخاا المكلفري بتطبيرق القرانون ،بمر فريهم القضراة ،الرذي ال يتخرذون
اإلجراءات المناسبة عندما تتار أثناء سير اإلجراءات القضائية ادعاءات التعرا للتعذيب؛
(ي) تتبيررك كرراميرات للمراقبررة بالفيررديو فرري جميررح أمرراك االحتجرراز الترري قررد
يوجد فيها مجتج ون ،فيما عدا الجاالت التري قرد تشركل فيهرا هرذ المراقبرة انتهاكراد لجرق
المجتج ر ي فرري الخلوصررية أو فرري س ررية تواصررلهم مررح مجرراميهم أو مررح الطبيررب وينبغرري
حفر تسررجيالت الفيررديو هررذ فرري مرافررق آمنررة وإتاحررة إمكانيررة االطررال عليهررا للمجققرري
والمجتج ي ومجاميهم؛
(ز)

تشجيح تنفيذ تدابير غير احتجازية كبديل لالحتجاز السابق للمجاكمة

االدعاءات المتعلقة بعمليات االختطراف المرتبطرة باسرتعما حشراحنات بيضراءح والتعرذيب
في مرافق احتجاز غير معلَ عنها
 -١١ع ر ر اللجن ر ر ع ر ر قلق ر ررا إزا التقر ررا اجلر ررر ة بالتصر ررر ق الر رري شر ررر إىل أ مما س ر ر
م ررا سر ر ع ل ررا اختط ررا أ ر ر ا التام ررل باس ررتع ال "ش رراحنا ب ض ررا " ظلر ر مس ررت ة يف
السنتا الي أعقب هنا النزاع املسلح .يحت ط اللجن عل را باال عرا ا املتعلقر هبرب امل ا سر
الرري ييق ررا التحق ررق املتعلررق بس ر النكررا خررالل الفرررتة  20١١-2002الررب أج رره مفتض ر
األمررم املتحرررة السررام حلقررتق اإلنسررا يالرري ييقت ررا أ ضررا منظ ررا غررر حكتم ر حررر 4٨
ا أي رًّع است رام ا كنقاط عبت إىل متاق التعب يذلك يف
متقعا رع يقتع التعب
الفررتة مرا برن عرامي  2009ي .20١5ي الحرظ اللجنر املعلتمرا الرتا ة الري ف رر برأ العر ررر
م ر األ ر ا املشررتبه يف أ هلررم عالق ر  ،م ررا كان ر بع رررة ،اع ر ررت حت ر ام ررل إ ررال قررر
اختطفتا مث ع ضرتا لتعرب يحشري ،مبرا شر ل يف كثرر مر األح را العنر اجلنسري ياغتصرا
ال جال يالنسا  .ي ف ر املعلتما التا ة بأ أ ا ا م اجل يالش ط عل الستا قتمت هبرب
امل ا س ر ررا يف أم ر رراك احتج ر رراز غ ر ررر معلَنر ر ر  ،لر ر ر مقر ر ر ا أج ر ررزة مكلفر ر ر بإنف ر رراذ الق ر ررانت
اخل ررا ي"م اكررز إعررا ة أه ررل" .يب ن ررا الحررظ
يمعسررك ا ابعر للج ر يل ررا لل شر
اللجنر متقر الريلر الطر الررب ف ررر بعررر يجررت أ معسررك ا عررب أي م اكررز احتجرراز
س يف التق احلاض  ،إهنرا أسر أل الريلر الطر ض تضرح مرا إذا كانر قرر حققر يف
هب اال عا ا األخرة املتعلق بالتعب أ ال (املتا  2ي ١2ي ١3ي.)١6
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 -١2تجررا اللجنررة الدولررة الطرررف علررى أن تكفررل قيررام هياررة مسررتقلة ب ر جراء تجقيقررات
سر رريعة ون يه ررة وفعال ررة ف رري جمي ررح ادع رراءات االحتج رراز غي ررر الق ررانوني والتع ررذيب والعن ررف
الجنسرري علررى أيرردي قرروات اشم ر وتجررا اللجنررة الدولررة الطرررف علررى نشررر قائمررة كاملررة
بجميح مراك االحتجاز المدرجة فري السرجالت الرسرمية ،وإغرال أي مراكر احتجراز غيرر
رسررمية ال تر ا موجررودة ،وضررمان عرردم احتجرراز أحررد فرري مرافررق احتجرراز غيررر رسررمية ،شن
هذ الممارسة في حد ذاتها تشكل خرقاد لالتفاقية
اإلصالح المؤسسي لقطا اشم
 -١3إذ ض ر اللجن ر يف اعتبا ه ررا النت ررائل ال رري تص ررل إل ررا حتق ررق مفتض ر األم ررم املتح رررة
السام حلقتق اإلنسا بشأ س النكا يمفا ها أ قتا األم السر النك ا كبر جر ائم
عرب ياختفررا قسر علر نطرراق ياسر أي بصرت ة من ج ر  ،يانت اكررا خطرررة أخر حلقررتق
اإلنسررا أينررا الصر اع الررراخلي ييف أعقابرره ،شررع اللجنر بقلررق بررالغ أل الريل ر الطر ض ر
إصررالحا مؤسسر ا لقطرراع األمر  .ييف هرربا الصررر  ،عر اللجنر عر جزع ررا مر حضررت ئر
االسررت با ا التطن ر  ،س سررا م نررر كعضررت يف ي ررر سر النكررا ،مبررا أنرره كررا نائر املفررت
الع ررا إل ا ة التحق ق ررا اجلنائ ر ر يف الف رررتة مر ر آذا بم ررا س  200٨إىل حز ا ب تن رره .2009
يالحظ ر اللجن ر أ اس ررم الس ر ر م ن ررر يا يف ق ر حتق ررق املفتض ر  ،ال ررب أش ررا إىل أ
الطابق ال اب مر مبرإ إ ا ة التحق قرا اجلنائ ر يف مقر الشر ط يف كتلتمبرت عر ك تقر سر
الص ر للتعررب  .ي تض ر التق ر أ ضررا ا عررا ا بشررأ انتشررا أ عررال التعررب  -مبررا ررا
العنر ر اجلنس رري ض ررر األ ر ر ا احملتج ررز يف ل ر ر م مز ع ر ر مان ررك ييف أم رراك أخ ر ر يف أعق ررا
الصر اع  -الرري ميا سر ا متظفررت اإل ا ة يشررعب التحق قررا املتعلقر باإل هررا  ،يهرري شررعب رررع
أ ضررا أ السر ر م نررر كررا ميررا س سررلط إشر ا عل ررا حررا حز ا ب تن رره  .2009ييف هرربا
الصررر  ،أس ر اللجن ر أسررفا بالغررا لعررر قرررم الس ر ر م نررر يال أ عضررت آخ ر م ر الت ررر
معلتما لل عل األسئل احملر ة الكثرة الي ط حت ا اللجن بشأ هبا املتضرتع ،سرتا خرالل
احلتا م الريل الط أي يف املعلتما اإلضا اخلط الي قرم ا الت ر إىل اللجن .
 -١4وينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
الشرو حاالد في اإلصالح المؤسسي لقطا اشم وبدء عملية فررز مر أجرل
(أ)
ع ر عناصررر م ر الرتررب العليررا والرردنيا فرري الق روات العسرركرية واشمنيررة وأي مررونفي عمرروميي
آخري إذا ُوجدت أسباب معقولة لالعتقاد بأنهم كانوا ضرالعي فري انتهاكرات لجقرو اإلنسران،
على النجو الموصى بب في تقرير تجقيق المفوضية السامية بشأن سري النكا؛
( ) تقر ررديم معلوم ر ررات مفل ر ررلة عر ر ر دور الس ر رريد مين ر ررديس وعر ر ر مس ر ررؤولياتب
فيما يتعلق بادعاءات التعذيب في الفترة التي كان يترولى فيهرا منلرب نائرب المفرتا العرام
إلدارة التجقيقات الجنائية
ضمان المساءلة ع حاالت التعذيب واالختفاء التي حدثك في الماضي
 -١5ب ن ررا حر اللجنر بررالتزا الريلر الطر مبعاجلر االنت اكررا التاسررع النطرراق امل كبر
خالل الص اع الراخلي ييف أعقابه مباش ة ،يهت التزا رل عل ه مشاكت ا يف قررم مشر يع قر ا
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جمل حقتق اإلنسا 30ب ١بشرأ عز رز املصراحل ياملسرا ل يحقرتق اإلنسرا يف سر النكرا،
إهن ررا الح ررظ أ الريلر ر الطر ر ض ررتم س ررت ع ل ر ر املش رراي ا التطن ر ر يض نشر ر ح ررا ا
املؤسسا الي عا إل ا الق ا املبكت  ،يمن ا بصت ة خاص آل قضائ ذا مستشا خاص،
يجلنر للحق قر يالعرالر ياملصراحل يعرر التكر ا  ،يمكتر للتعت ضرا  .ك را الحرظ اللجنر مر
األس ر أ الريل ر الط ر ض نترره بعررر م ر حتق قا ررا اجلا ر يف بع ر القضررا ا ال مز ر املتعلق ر
باالنت اكا امل كب خالل رتة الصر اع ،مبرا يف ذلرك ع ل را قترل طرال "ماسري نكتمرا "
يقتل  ١7عامل إغاي ابعن ملنظ ر الع رل علر مكا حر اجلرتع ،الري حرري يف عرا .2006
يباإلضررا إىل ذلررك ،ب ن ررا الحررظ اللجنر أ عقتبررا قاسر قررر ضر يف قضر ش رتامري
الي غ م النظ ا يف ش األيلبأكتتب  ،20١5إهنا أس لعر قرم الريلر الطر
املعلتما املطلتب بشأ التقر احمل ز يف التحق قا البرالغ عرر ها  39حتق قرا الري ف رر التقرا
بأ الريل الط قر برأ يف إج ائ ا خبصتص أع ال االغتصا يالعن اجلنسي الي ررع
ا كا قتا األم هلا يف أعقا الص اع .ييف هبا الصر  ،تفق اللجن م ال أ الب أع
عنرره املفررتض السررامي حلقررتق اإلنسررا خررالل ز ا رره إىل الريل ر الط ر يف شررباطب را 20١6
يمفا أ التحق قا اجلنائ ذا الصل أما احملراكم حال را نبغري أال ؤجرل حرا يقر إنشرا
آل ا العرال االنتقال (املتا  2ي ١2ي.)١3
تعجل الدولة الطرف ب نشاء اآلليات التري دعرا إليهرا قررار مجلرس حقرو
 -١6ينبغي أن ِّ
اإلنسر رران  ،1/30وخاصر ررة آلير ررة قضر ررائية ذات مستشر ررار خر رراا للتجقير ررق فر رري ادعر رراءات
التعذيب واالختفاء القسري وغيرهما م االنتهاكات الخطيرة لجقرو اإلنسران وينبغري أن
تشمل هذ اآللية مؤسسات مستقلة للقضاء واالدعاء العام يقودها أفرراد معروفرون بالن اهرة
والجيادير ررة علر ررى اللر ررعيدي الر رروطني والر رردولي وينبغر رري أيض ر راد أن تجر رردد الدولر ررة الطر رررف
الوضح الجالي لجميح التجقيقرات الجنائيرة الجاريرة المتلرلة باالنتهاكرات الخطيررة لجقرو
اإلنسرران الترري ارتُكبررك خررال فترررة الل ررا وفرري أعقابررب ،وكررذلك النتررائ الترري توصررلك
إليهرا جميرح اللجران الرئاسرية التري وثَّقررك هرذ القضرايا ،وأن تكفرل إجرراء تجقيقرات سرريعة
وشرراملة ومسررتقلة إلثبررات الجقيقررة وضررمان مسرراءلة اششررخاا المسررؤولي  ،بلررفة مباشرررة
أو بلررفتهم قررادة أو رؤسرراء وفرري هررذا اللرردد ،تشررير اللجنررة ،كمررا أوضررجك فرري تعليقه را
الع ررام رق ررم  )2012(3بش ررأن تنفي ررذ المر رادة  ،14إل ررى أن قر ررارات العف ررو بش ررأن جريم ررة
التعذيب تتعارا مح الت امات الدو اشطراف بموجرب االتفاقيرة وينبغري أن تكفرل الدولرة
الطرررف االنتهرراء بأسررر مررا يمك ر م ر التجقيقررات الجاريررة فرري القضررايا الرم يررة المتعلقررة
باالنتهاكات المرتكبة أثناء اللرا وبعد  ،وأن تفضي هذ التجقيقات إلى مقاضاة الجناة
اشعما االنتقامية ضد الضجايا والشهود في قضايا التعذيب
 -١7س رراي اللجن ر القل ررق إزا املعلتم ررا ال رري ش ررر إىل أ الض ررحا ا يج ررت ع ر إب ررالغ
الش ر ط باال عررا ا املتعلق ر بالتعررب خش ر االنتقررا  .ييف هرربا الصررر  ،أس ر اللجن ر لعررر
ررا تصررل باألع ررال
يجررت ب انررا إحصررائ بشررأ عررر الشرركاي الرري لقت ررا الريلر الطر
االنتقام ر ضررر ضررحا ا التعررب أي الشر ت عل رره ينتررائل التحق قررا يف هررب الشرركاي  .يب ن ررا
عر اللجن ر عر قررر ها العت ررا قررانت محا ر الضررحا ا يالش ر ت قررم  4لعررا  ،20١5إهنررا
شع بالقلق إزا املعلتما الي قرم ا الت ر يالي ف رر برأ شرعب محا ر الضرحا ا يالشر ت الري
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ن عل ا هبا القانت ستنشأ اخل اهل كل اهل مي املؤسسي للش ط  ،علر الر غم مر أنره برن
ضلتع الش ط يف أغلب حاال التعب املرعاة (املا ا  ١3ي.)١4
 -١٨ينبغرري أن تنشررد الدولررة الطرررف آليررة مس رتقلة وفعالررة وس ررية وفرري المتنرراو لتقررديم
الشرركاوى م ر أجررل ضررجايا التعررذيب ،بم ر فرريهم اششررخاا مسررلوبو الجريررة ،وأن تكفررل
شصجاب الشكاوى إمكانية تقديم شكاواهم بأمان دون احتمرا التعررا لالنتقرام وينبغري
أيضر راد أن ت ررنق ق ررانون حماي ررة الض ررجايا والش ررهود مر ر أج ررل ض ررمان الجماي ررة والمس رراعدة
الفعررالتي للشررهود علررى انتهاكررات حقررو اإلنسرران ولضررجايا هررذ االنتهاكررات ،بمررا فيهررا
التعررذيب والعنررف الجنسرري واالتجررار بالبشررر ،وال سرريما م ر خررال ضررمان أن تكررون شررعبة
حمايرة الضررجايا والشررهود كيانراد مسررتقالد ومنفلرالد عر الهيكررل الهرمرري للشرررطة وضررمان أن
يخضح أعضاء الشعبة للتمجريص الكامرل وينبغري أيضرا أن تتخرذ الدولرة الطررف إجرراءات
جنائية وتأديبية فورية ضرد أفرراد الشررطة المسرؤولي عر التهديردات أو اشعمرا االنتقاميرة
الموجهة ضد ضجايا التعذيب والشهود عليب
َّ
عدم كفاية التجقيقات في ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة
 -١9ال رزال اللجن ر شررع ببررالغ القلررق أل العر ررر م ر التقررا ال رتا ة م ر األمررم املتحرررة
يمصا غر حكتم ف ر بأ اإل ال م العقرا سرائر يف معظرم قضرا ا التعرب يف الريلر
الط ر  .ي الحررظ اللجن ر م ر القلررق أ  ١7حال ر قررط م ر حرراال التعررب قرررم مبتج ر
قررانت مناهضر التعررب منررب عررا  20١2يأ حررالتن قررط قررر أ ضر تا إىل صررري إ انررا  ،ممررا
شرر إىل عرر التحق رق بالفعرل إال يف عرر قل ررل مر ا عرا ا التعرب  .ي الحرظ اللجنر بقلررق
التب ررا الكب ررر ب ررن الع ررر امل ررن ف مر ر ش رركاي التع ررب ال رري أ ررر أ الشر ر ط لقت ررا من ررب
ع ررا  ١50( 20١2حالر ر ) ،يالع ررر امل فر ر مر ر ا ع ررا ا التعر رب ال رري لقت ررا جلنر ر حق ررتق
اإلنسررا يف سر النكررا خررالل الفرررتة نفسر ا ( 2 259حالر ) .يض تلررق اللجنر املعلتمررا الرري
طلبت ا ع عر حاال املقاضاة املتعلق بقضا ا التعب الي ش ع ا باالستنا إىل ا عا ا
أحالت ا جلنر حقرتق اإلنسرا إىل املرتظفن املكلفرن بإنفراذ القرانت  .ي الحرظ اللجنر أ ضرا بقلرق
املعلتمررا الرري قرررم ا الت ررر يمفا هررا أ جلن ر حقررتق اإلنسررا حت ررل مج ر اال عررا ا املتعلق ر
بالتع ررب إىل مكتر ر امل رررعي الع ررا مر ر أج ررل املقاض رراة بش ررأهنا ،يلكر ر ه رربا املكتر ر ال ف ررتح
حتق قررا مر لقررا نفسرره يف لررك الشرركاي  ،بررل ي ل ررا برراألح إىل الشر ط إلجر ا مز ررر مر
التحق قا  .يباملثل ،الحظ اللجن أك ر الريل الط أ املررعن العرامن ال فتحرت ع تمرا
حتق قررا يف حرراال التعررب حبكررم منصررب م ،بررل ال ت رربي إج ر ا ا إال يف احلرراال الرري
كررت ررا شرركت التعررب قررر قرررم إىل الش ر ط أيال يخضررع لتحق قا ررا .ي شررع اللجن ر
بقلق بالغ أل هربا الرت ر املؤسسري ع رق إجر ا حتق قرا نز ر ي عالر يف ا عرا ا التعرب ،
بررالنظ إىل أ مسررؤيل ررتح هررب التحق قررا قر حصر ا علر عررا ق يحرررة التحق قررا اخلاصر
التابع للش ط  ،الي ظل ض اهل كل اهل مي للش ط (املتا  2ي 4ي ١2ي ١3ي.)١6
 -20تكرر اللجنرة توصريتها السرابقة (انظرر الوثيقرة  ،CAT/C/LKA/CO/3-4الفقررة )18
ب ررأن تنش ررد الدول ررة الط رررف هيا ررة مس ررتقلة مكلف ررة ب ررالتجقيق ف رري الش رركاوى المقدم ررة ض ررد
المونفي المكلفي ب نفاذ القانون ،تكون منفللة ع الهيكل الهرمي للشرطة كمرا تجرا
اللجن ررة الدول ررة الط رررف عل ررى تع ير ر اس ررتقاللية هيا ررة االدع رراء الع ررام المس ررؤولة عر ر اتخ رراذ
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إجراءات فري حراالت التعرذيب ،وعلرى النظرر فري تخويرل المردعي العرامي صرالحية إجرراء
تجقيق ررات بجك ررم منل رربهم ف رري التع ررذيب وينبغ رري أيضر راد أن تكف ررل الدول ررة الط رررف وق ررف
اششررخاا الخاضررعي للتجقيررق فرري قضررايا التعررذيب وقف راد فوري راد ع ر العمررل خررال مرردة
التجقيررق ،وال سرريما عنرردما يوجررد احتمررا بررأنهم برردون ذلررك قررد يكونررون فرري وضررح يسررم
لهم بتكرار الفعل المدَّعى ارتكابرب أو باالنتقرام مر الشرخص المردَّعى أنرب ضرجية أو بعرقلرة
التجقيررق؛ وبررأن تقاضرري وتجرراكم حسررب اشصررو المسررؤولي عر ارتكرراب أفعررا التعررذيب
أو عر اشمررر بارتكابهررا أو الموافقررة عليهررا أو الرضررا عنهررا ،وبررأن تعمررد ،إذا ثبتررك إدانررتهم،
إلى معاقبتهم بطريقة تتناسب مح خطورة أفعالهم
االحتجاز اإلداري المطو بموجب قانون منح اإلرهاب
 -2١علر الر غم مر ر حالر الطرتا يف عررا  ،20١١مررا زالر اللجنر شررع بقلررق بررالغ
لكررت نظررا االحتجرراز اإل ا املنصررتص عل رره يف قررانت من ر اإل هررا قررم  4٨لعررا ١979
مشرتبه
ال زال سا املفعتل .يمبتج هبا القانت  ،جيرتز ملرتظفي األمر  ،قبرل إحضرا شر
ملرررة  72س رراع  ،مث ملرررة ص ررل إىل  ١٨ش ر ا ،يف
برره أم ررا قرراض ،أ يتج ررزيا ذلررك الش ر
ير ها أم احتجراز صرا عر يز ر الرر اع ،يال ميكر الطعر ره أمرا احملراكم.
أماك يأيضاع ِّ
ي الحرظ اللجنر مر القلررق أ أش اصرا مشررتب ا هبررم حمتجرز مبتجر هربا القررانت قرر ظلرتا مر
ح ررمل امل ا س ر الع ل ر حمتجررز ملرررة قررر صررل إىل  ١5عامررا ي إ انررت م ،بررل يحررا أيلئررك
الرب يج ر إلر م رم ظلرتا حمتجرز ملررة قرر صرل إىل  ١4عامرا ي إصررا حكرم حبق رم.
ي شررع اللجنر بررالقلق أ ضررا إزا العررر الكبررر مر اال عررا ا املتيقر املتعلقر بالتعررب امل ررا س
ضر أش اص حمتجز سابقا يحال ا مبتج القانت املبكت  ،يهم أش اص ر عرعت أ ضرا يقرتع
انت اكا حلقتق م يف االستفا ة م اإلج ا ا القانتن التاجب أينا االحتجاز ،يخاص الق رت
املف يضر علر ا صرراهلم مبحررام م .ييف حررن الحررظ اللجنر أ احلكتمر اقرتحر مشر يع إطررا
س اسايت يقانتم ل حل حمل قانت منر اإل هرا  ،إهنرا أسر لعرر قررم معلتمرا حمرر ة مر
الت ررر بش ررأ نط رراق اجلر ر ائم املتص ررل باإل ه ررا  ،يضر ر انا ع ررر التتق ر ر التعس ررفي ،يال قاب ر ر
القضائ علر االحتجراز .ييف غ را هرب التتضر حا  ،رت اللجنر التشرر ر علر أ أ نظرا
ضر املشررتبه هبرم يف ع رررة سرلطا التحق ررق لتحتجرزهم احتجررازا مطرتال ي سررتجتهبم باسررت ا ،
ي أ يصلتا عل ض انا مناسب يإمكان ال قاب القضائ الفت  ،س ؤ إىل نشت خط
حق قي با كا التعب يس كت بالتا منا ا لال فاق (املتا  2ي ١١ي ١2ي.)١6
 -22ينبغرري أن تتخررذ الدولررة الطرررف ترردابير تشرريعية عاجلررة إللغرراء قررانون منررح اإلرهرراب
وكررذلك إلغرراء نظررام االحتجرراز اإلداري ،الررذي يجرربس اشف رراد خررار نطررا نظررام العدالررة
الجنائية ويجعلهم عرضة لسوء المعاملة وفي الوقك نفسب ،ينبغي أن تكفل الدولة الطررف
قيام القضاة فوراد بمراجعة جميح قرارات االحتجاز اللادرة بموجب القرانون المرذكور ،وأن
تكفررل ،فرري حالررة المجتجر ي الررذي تقررررت مقاضرراتهم بوصررفهم متهمرري مجتملرري  ،توجيررب
توجررب
ال رتهم ومجرراكمتهم فرري أقرررب وقررك ممك ر  ،وأن يجررري اإلف ررا فرروراد ع ر الررذي لررم َّ
إليهم تهم ولم يجرا َكموا وإذا اعتُبررت التشرريعات المتعلقرة براشم القرومي ضررورية ،ينبغري
أن تلت م الدولة الطررف بالمعرايير المعتررف بهرا دوليراد وذلرك باعتمراد تعريرف دقيرق ل فعرا
اإلرهابيررة ،وبضررمان حررق المجتج ر ي فرري إحضررارهم علررى وجررب السرررعة أمررام قرراا وفرري
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االس ررتعانة بمج ررام من ررذ بداي ررة االحتج رراز ،وض ررمان التقي ررد بالش رررطي  :الض رررورة الش ررديدة
لالحتجرراز وتناسرربيتب ،وضررمان المراجعررة الدوريررة لالحتجرراز علررى يررد مجكمررة يمكنهررا اشمررر
باإلفرا الفوري ع المجتج أو باتخاذ تدابير بديلة
حاالت االختفاء القسري
 -23ب ن ا ح اللجنر بز را ة الترزا الريلر الطر بتتضر ح مصرر آال املفقرت  ،مبرا يف
ذلك ج ت ها ال ام إىل اعت ا ش عا م شأهنا أ رمل يف القانت احمللي اال فاق الريل ر
حل ا ر مج ر األشر اص مر االختفررا القسر الرري صرررق عل ررا الريلر الطر مررؤخ ا ،إهنررا
أس ر لعررر قرررم تض ر حا بشررأ خطررط زي ررر مكت ر األش ر اص املفقررت مبررا لررز م ر
القررر ة التقن ر ياخلرررة الفن ر يف جمررال الط ر الش ر عي إلج ر ا ع ل ررا اسررت اج اجلثررمل .ي ضررال
ع ر ذلررك ،ع ر اللجن ر ع ر قلق ررا أ ضررا إزا التق ر م املنررب برراخلط الررب قرمرره الف ررق العامررل
املعين حباال االختفا القس أي غر الطرتعي بعرر ز ا ره إىل الريلر الطر  ،يالرب شرر ره
إىل اال تق ررا إىل التق ررر يالنزاهر ر يالفعال ر ر يف التحق ق ررا اجلا ر ر يف مك ررا االحتج رراز السر ر
مبعس ررك البح ر يف نكتم ررا  ،امل ر ررع أ كث ررا م ر ح رراال االختف ررا يم ر اجل ر ائم املتعلقر ر
بالتعب قر يقع ه (املتا  2ي ١2ي ١4ي.)١6
 -24ينبغ رري أن تتخ ررذ الدول ررة الط رررف جمي ررح الت رردابير الالزم ررة لمكافج ررة اإلف ررالت مر ر
العقاب على جريمة االختفاء القسري ،وال سيما ع طريق قيامها بما يلي:
تجرم االختفرراء القسررري،
(أ)
اإلس ررا فرري عمليررة اعتمرراد التش رريعات الترري س ر ِّ
وضمان المعاقبة على هذ الجريمة بعقوبات تأخذ في الجسبان طبيعتها الخطيرة؛
( ) ضمان أن يُ َّ
جقق في جميح حاالت االختفاء القسري والتعذيب ،بما فيهرا
تلك التي وقعك في معسكر البجرية في ترينكومالي ،تجقيقاد شامالد وسريعاد وفعاالد على يرد
آلية مستقلة ،وضمان مقاضاة المشتبب بهم ومعاقبة م تتبك إدانتهم بعقوبات تتناسب مرح
خطورة جرائمهم ،حتى عندما ال يُعتر على أي بقايا بشرية،
(ج) كفالة ت ويرد مكترب اششرخاا المفقرودي بالقردرة التقنيرة الالزمرة إلجرراء
عمليات استخرا الجتا ،بما يشمل الخبرة الفنية في مجا الطب الشرعي؛
( ) ضررمان أن تكررون لرردى أي شررخص يلرريبب ضرررر كنتيجررة مباشرررة لعمليررة
اختفاء قسري إمكانية الجلو على المعلومات المتعلقة بملير الشخص المختفي وعلى
تعويض عاد ومناسب ،بما في ذلك أي دعم نفسي واجتماعي ومالي الزم
إعادة التأهيل في إطار مكافجة اإلرهاب
 -25شع اللجن بالقلق إزا است ا اسرت را ب نرامل "إعرا ة التأه رل" ،املنصرتص عل ره يف
لتائح الطتا ياملتعلق باألش اص امل بطن بن ت حت ام ل إ ال الب استسل تا للج يف
هنا ر الصر اع يف عررا  .2009يب ن ررا حتر ط اللجنر عل ررا باملعلتمررا الرري قرررم ا الت ررر يمفا هررا
أ هرربا اخل ررا طررتعي ،يال ترراأل إال لألش ر اص الررب يجرره إل ر م اال ررا ياحملتجررز عل ر ذم ر
ررا رر معررا ر اخت ررا هم يأيضرراع احتجررازهم
التحق ررق ،إهنررا شررع بررالقلق النعرررا الشررفا
يال قابر ر القض ررائ بش ررأ م ررر ضر ر ي ة حبسر ر م يم ررر مشر ر يع ته .يب ن ررا الح ررظ اللجنر ر أ
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املصررا ال ر أ ررا بررأ  ١9ش صررا قررط رضررعت حال ررا إلعررا ة التأه ررل يأ ١2 ١69
ش صا قر أع رر رأه ل م بالفعرل ،إهنرا شرع برالقلق إزا اال عرا ا الرتا ة مرؤخ ا مر مصرا
متيتق ع حراال عرب األشر اص الرب رضرعت إلعرا ة التأه رل ،باإلضرا إىل ا عرا ا
تعلق بالتعب يف م اكز إعرا ة التأه رل خرالل الفررتة الري غطاهرا ق ر حتق رق املفتضر السرام
حلقرتق اإلنسرا بشررأ سر النكرا .ي أسر اللجنر أل الريلر الطر ض تضرح مرا إذا كانر
هب اال عا ا احلال يالقرمي قر حقق ا (املتا  2ي ١١ي ١2ي.)١6
 -26ينبغي أن تلغي الدولة الطرف النظام الجالي لر حإعادة التأهيلح المنلوا عليب في
ل رروائ مكافج ررة اإلره رراب ،ال ررذي يس ررم بج رربس اشش ررخاا ف رري مراكر ر دون ض ررمانات
اإلج رراءات القانونيررة الواجبررة وفرري الوقررك نفسررب ،يتعرري علررى الدولررة الطرررف ضررمان أن
يراجررح القضرراة بلررورة عاجلررة جميررح القررارات المعلَّقررة بشررأن إعررادة التأهيررل لضررمان توجيررب
التهم إلى المجتج ي الذي تقررت مقاضاتهم بوصفهم متهمري مجتملري ومجراكمتهم فري
توجب إلريهم تهرم ولر يجراكموا
أقرب وقك ممك واإلفرا فوراد ع
المجتج ي الذي ل َّ
َ
وينبغي أن تقدم الدولة الطررف أيضرا توضريجات بشرأن ال ر  12 169شخلراد الرذي حأُعيرد
تأهيلهمح وضمان عدم خضروعهم لالحتجراز التعسرفي وتجرا اللجنرة الدولرة الطررف علرى
ضمان أن َّ
يجقق في ادعاءات التعرذيب والعنرف الجنسري فري مراكر إعرادة التأهيرل تجقيقراد
سريعاد ون يهاد وفعاالد على يد آلية مستقلة
الضمانات القانونية اشساسية
 -27إذ شر اللجن إىل تص ت ا السرابق (انظر التي قر  ،CAT/C/LKA/CO/3-4الفقر ة ،)7
إهن ررا ال ر رزال ش ررع ب ررالقلق أل بعر ر حق ررتق األشر ر اص احملتج ررز املتعلقر ر باالس ررتفا ة مر ر
اإلج ر ا ا القانتن ر التاجب ر ال رزال غررر منصررتص عل ررا يف التش ر عا التطن ر  ،مثررل احلررق يف
إبررالغ األقررا بررالتتق  .يب ن ررا الحررظ اللجن ر أ ل رتائح الش ر ط لعررا  20١2عرررت حبررق
احملررامي يف متث ررل متكلرره يف مكررز للش ر ط يف أ يق ر  ،إهنررا أس ر ألنرره ال التش ر عا احلال ر
احملتجررز يف االلتقررا مبحررا منررب برا ر االحتجرراز .ييف
يال اللرتائح املرربكت ة ض ر حررق الش ر
هبا الصر  ،الحظ اللجن بقلرق أ التعرر ال الري اقررتأل يف عرا  20١6إ خاهلرا علر مرينر
قانت اإلج ا ا اجلنائ ال ض احلق يف االلتقا مبحاٍ إال بعر أخب الش ط ألقتال الش
احملتجز .ييف حن الحظ اللجن أ احلكتم ع ر النظ حال ا يف هبا املقرتأل ،إهنا شرر علر
أ مثل هبا احلكم ل ز ل خط ع ض احملتجز للتعب خالل استجتابا الشر ط  .ي شرع
اللجنر بررالقلق أ ضررا إزا املعلتمررا الرري ف ررر بررأ طلبررا اإلحضررا أمررا احملك ر ال رزال سررب ل
انتص ررا غ ررر ع ررال للطع ر يف مش ر يع االحتج رراز بس ررب ح رراال الت ررأخر املف ر ط يف ع ل ر ر
التحق ق الي ا احملاكم اجلزئ (املا ة .)2
 -2٨ينبغي أن تدخل الدولة الطرف التعديالت التشريعية الالزمرة علرى مشررو مدونرة قرانون
اإلجرراءات الجنائيررة لكرري تضررم  ،فرري القررانون وفرري الممارسررة ،مررن جميررح المجتجر ي جميررح
الضمانات القانونية اشساسرية منرذ بدايرة سرلبهم الجريرة ،بمرا فري ذلرك الضرمانات المرذكورة فري
الفقررتي  13و 14مر التعليررق العررام للجنررة رقررم  2وعلررى وجررب الخلرروا ،ينبغرري أن تضررم
الدولة الطرف أن يكون لدى اششخاا الموقوفي والمجتج ي الجق فيما يلي:
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إمكانير ررة االسر ررتعانة علر ررى الفر ررور بمجر ررام ،وخلوص ر راد خر ررال اسر ررتجوابات
(أ)
الشرطة ،بما في ذلك االستعانة غير المقيدة بمجام منت َدب لب تلقائياد؛
( ) إب ررالغ أح ررد اشق ررارب أو ش ررخص آخ ررر مر ر اختي ررار الش ررخص المجتجر ر
بأسباب وبمكان االحتجاز؛

(ج) أن طع  ،في أي وقك أثناء االحتجاز ،في شرعية االحتجاز أو في ضرورتب
أمام قاا ب مكانرب أن يرأمر براإلفرا الفروري عر الشرخص المجتجر  ،وأن يجلرل علرى قررار
دون تأخير وينبغري أن تكترف الدولرة الطررف جهودهرا لضرمان البرك فري إجرراءات اإلحضرار
أمرام المجكمررة بأسرر مررا يمكر وينبغرري أن تتجقرق الدولررة الطررف بانتظررام مر أن المررونفي
المكلفي ب نفراذ القرانون يجترمرون الضرمانات القانونيرة ،وأن تطبترق التعمريم رقرم 2013/02
المتعلق بالجرائم وأن تعاقب على أي إخفا م جانب المونفي في القيام بذلك
الفجوا الطبية
 -29ب ن ررا الحررظ اللجنر املعلتمررا الرتا ة يف ق ر الريلر الطر بررأ األشر اص املتقررت ن
رضررعت عررا ة لفحر طررب شر عي قبررل إحضررا هم أمررا قرراض يقبررل اإل ر اج عررن م ،إهنررا أس ر
لعر قرم معلتما ع عر التحق قا الي تحر علر أسراس قرا طب ر شر ع ظ ر أ لر
ال ررب فح ر ال ميكن رره
عل ر ح ررري س ررت معامل ر  .ي شررع اللجن ر أ ض ررا ب ررالقلق أل الش ر
احلصرتل علر نسر مر التق ر الطررب الشر عي إال عنرررما سررل التق ر إىل احملك ر ي صرربح يي قر
عام  ،يأل نش هربا التق ر رر سر املعلتمرا الطب ر ي عرِّض الضرحا ا لالنتقرا  .ي را تعلرق
بطلبررا إج ر ا الفح ر الطررب الش ر عي يف السررجت  ،عر اللجن ر ع ر قلق ررا إزا املعلتمررا الرري
ف ررر ب ررأ أطب ررا السررج يت رراجت إىل طل ر إذ م ر إ ا ة الس ررج  ،األم ر الررب ق ررر ررؤ إىل
ضا يف ياجبا أطبا السج يإىل ع ض م للضغط م أجل إخفا األ ل (املا ة .)2
 -30تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان ما يلي:
إجرراء فجررص طبرري فرروري ،عنررد بدايررة الجرمرران مر الجريررة ،يجريررب أطبرراء
(أ)
ردربي علرى اسرتخدام
مستقلون ،بم فيهم أطباء م اختيار الشخص المجتج  ،يكونرون م َّ
دليررل التقلرري والتوثيررق الفعررالي بشررأن التعررذيب وغيررر م ر ضررروب المعاملررة أو العقوبررة
القاسية أو الالإنسانية أو المهينة (بروتوكو اسطنبو )؛
( )
على طلبب؛

إتاحة التقرير الطبي الشرعي مباشررة للشرخص المجتجر أو لمجاميرب بنراء

(ج) إج ر رراء جمير ررح الفجوصر ررات بعير ررداد ع ر ر مسر ررمح وم ر ررأى أف ر رراد الشر رررطة
ومونفي السجون؛
( ) أن يكون اشطباء قادري على تقديم تقرير ع أي آثرار للتعرذيب أو سروء
المعاملة إلى هياة تجقيق مستقلة بسرية ودون احتما التعرا لالنتقام
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االعترافات المنت َعة قسراد

 -3١إذ شررر اللجن ر إىل تص ر ت ا الس ررابق (انظ ر التي ق ر  ،CAT/C/LKA/CO/3-4الفق ر ة ،)١١
إهنا ال زال شع بالقلق ألنه مبتج قانت احل ا م اإل هرا  ،ظرل االعرتا را الري يصرل
عل ا املسؤيلت م ب مساعر مأمت ش ط أي ما رتق مقبتلر كررل ل يح رر يف احملك ر  ،حرا
لررت أخررب ي حضررت حمررا  ،يحررا لررت اجر عن ررا الحقررا املررت م علر أسرراس أهنرا انتزعر منرره
قس ا .ي شع اللجن بالقلق ألنه حا بعر إج ا ما سر االسرتجتابا الت ر ر أي حتق قرا
املقبتل  ،ت ت القاضي بسلط قر هنائ س ح لره برأ قر مرا إذا كرا نبغري قبرتل األ لر
أ ال ،ي ا تعلق باألش اص احملتجز مبتج قانت مكا ح اإل هرا  ،ظرل عر اإليبرا
ياقعررا عل ر عررا ق ه ررؤال األش ر اص لكرري ثبت رتا أ اعرتا ررا م انتزع ر مررن م برراإلك ا  .ي ش ررع
اللجنر برراجلزع بسررب املعلتمررا الرري ف ررر بررأ هررب القاعرررة نفسر ا أ جر يف مشر يع اإلطررا
املقرتأل الب س حل حمل قانت مكا ح اإل ها  .ي شع اللجن أ ضا بقلق بالغ إزا املعلتمرا
الري ف ررر برأ  90يف املائر مر اإل انررا سرتنر إىل اعررتا مبفر أي باعتبرا الررل ل ال ئ سرري،
يإزا ما جا يف العر ر مر حراال التعرب املتيقر مر أ األشر اص املت رن قرر ا ععرتا أهنرم
أج ررريا علر ر التتق ر ر علر ر أي اق ب ض ررا أي علر ر ب ان ررا ررر نت ررا أنفسر ر م مكتتبر ر بلغر ر
ال ف تهنا (املتا  2ي ١2ي.)١5
 -32ينبغرري أن تُرردخل الدولررة الطرررف التعررديالت التش رريعية الالزمررة لكفالررة أن التش رريعات
الوطنيررة ،وأي مقترحررات تشرريعية السررتبدا اإلطررار القررانوني اشمنرري ،تضررم بشرركل صررارم عرردم
القبو في الممارسة العملية باالعترافات المنت َعة قسراد كدليل في المجكمة ،بما فري ذلرك فري
القضايا المتعلقة بأم الدولة وفي هذا اللدد ،تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:
ضمان أن يظل عبء اإلثبات واقعاد بالفعل على عاتق هياة االدعاء العرام،
(أ)
دون اسررتتناء ،وذلررك عنرردما تقررديم ادعرراء بررأن أقررواالد قررد انتُ عررك تجررك التعررذيب وينبغرري
اشمر فوراد ب جراء فجص طبي شررعي كمرا ينبغري اتخراذ الخطروات الالزمرة لضرمان التجقيرق
بسرعة وعلى النجو المناسب في هذ االدعاءات؛
( ) إنفاذ مرسوم سري النكا المتعلق باشدلة فري جميرح القضرايا الجنائيرة ،بمرا
فيهررا الج ررائم المتلررلة باإلرهرراب ،وضررمان أن تُسررتَبعد فعلي راد م ر اإلج رراءات االعترافررات
المنت عررة خررار نطررا القضرراء الترري يتراجررح عنهررا المتهمررون عنررد متررولهم أمررام قرراا علررى
أساس أنها انت عك منهم قسراد ،وخلوصاد عندما يدعم الفجص الطبي ذلك االدعاء؛
(ج) الررنص فرري التش رريعات الوطنيررة علررى حررق المررتهم فرري االسررتعانة بمترررجم
شفوي منذ بداية الجرمان م الجرية وطوا اإلجراءات؛
( ) اعتمرراد الترردابير الالزمررة للسررماح ب عررادة فررت الرردعوى علررى أسرراس أنهررا
جرى النظر فيها باالستناد إلى اعترافات منت عة تجك التعذيب
لجنة حقو اإلنسان في سري النكا
 -33ب ن ا ع اللجن ع قر ها لق ا اجملل الرستت بتع ن مفتضن جر يف شر
األيلبأكتتب  ،20١5عق اعت ا التعر ل التاسر عشر للرسرتت (انظر الفقر ة (5ج)) ،إهنرا
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شع بالقلق أل جلن حقتق اإلنسا ض ك ائ ا قا ة عل ز ا ة م اكز الشر ط أي السرجت
حمتج ررز ،يذل ررك بس ررب عتام ررل إ ا ر
مباش ر ة بع ررر لق رري ا ع ررا بش ررأ انت رراو حق ررتق ش ر
َ
يلتجسررت لتلف ر  .يب ن ررا ع ر اللجن ر ع ر قررر ها ل ر الش ركاي الس ر الرري يضررعت ا جلن ر
حقتق اإلنسا  ،إهنا ع ع أسف ا أل هب الشكاي ال فضي بالض ي ة إىل إج ا حتق رق
جنرائي ،ك را هرت مبرن أعرال  .ك را أسر اللجنر أل الريلر الطر ض نفرب با سراق تصر ا
جلن ر حقررتق اإلنسررا  ،يخاص ر لررك املتعلق ر بامتثررال الق رتانن اجلر رررة لاللتزامررا املنبثق ر ع ر
اال فاق (املا ة .)2
 -34ينبغي أن ت ود الدولة الطرف لجنة حقو اإلنسران فري سرري النكرا بمرا يكفري مر
الموارد والمونفي لتمكينها م الوفراء علرى نجرو فعرا بواليتهرا الواسرعة وينبغري أن تتقيرد
الدولررة الطرررف بررااللت ام القررانوني المتعلررق بتقررديم المعلومررات إلررى لجنررة حقررو اإلنسرران
بسرعة ع جميح حاالت توقيف اششخاا ونقلهم وكذلك ع أي انتهاكرات تجردف فري
مرافرق االحتجرراز وينبغري أن تتخررذ سرلطات الدولررة إجرراءات عاجلررة بشرأن توصرريات لجنررة
حقو اإلنسان ،وبشأن شكاوى التعذيب الموثقرة والمجالرة إلرى التجقيرق الجنرائي وينبغري
أن تنظر الدولرة الطررف فري تع ير واليرة لجنرة حقرو اإلنسران مر خرال إصردار تشرريعات
بشأن سلطاتها في إحالة القضايا مباشررة إلرى المجراكم ،علرى النجرو الموصرى برب فري تقريرر
تجقيق مفوضية اشمم المتجدة السامية لجقو اإلنسان بشأن سري النكا
أوضا االحتجاز
 -35شع اللجن باجلزع إزا التق م األي الب أعرر املقر اخلراص املعرين مبسرأل التعرب
بعر ررر ز ا ر رره إىل س ر ر النكر ررا يالر ررب تضر ررح ر رره أ أيضر رراع االحتجر رراز يف السر ررجت يم ا ر ررق
االحتجرراز ،يال س ر ا لررك التابع ر لشررعب التحق قررا املتعلق ر باإل هررا  ،قررر ق ر إىل يضررع
املعامل القاس يالالإنسران يامل نر  .يي قرا لل قر اخلراص ،شر ر بعر امل ا رق اكتظاظرا بنسرب
تجايز  200يف املائ م قر ا االست عاب  ،يال س ا مكز ا تن را للحرب االحت راطي ،ضرال
ع أيجره الرنق املتسر هبرا البن ر التحت ر  ،يسرت حرال أيضراع الصر الصرحي ،يعرر كفا ر
اإلضررا ة يالت ت ر  ،يعررر إمكان ر احلصررتل عل ر خرررما ال عا ر الصررح ياألنشررط الرت ر
أي التعل  .يب ن ا الحظ اللجن أ قانت إ ا ة السجت اجلر ر ن عل يرال جلرا لز را ة
السجت  ،إهنا أس لعر قرم معلتما عر آل را ضر ا اسرتقالل هرب اهل ئرا  .ي أخرب
اللجن يف احلسبا أ ضا يال جلن حقتق اإلنسا يف س النكا الي س ح هلا بإج ا ز ا ا
مفاجئ إىل أماك االحتجاز ،يلكن ا شع بالقلق بشأ مر قر ة اللجن املبكت ة علر الت را
عل حنت عال هبب التال التاسع (املتا  2ي ١١ي.)١6
 -36ينبغي قيام الدولة الطرف بما يلي:
خفض االكتظاظ في السجون بقدر كبير ع طريق زيرادة اسرتخدام بردائل
(أ)
السررج  ،متررل إصرردار أحكررام مررح وقررف التنفيررذ بشررأن الجنرراة شو مرررة أو بشررأن بعررض
َّ
الجرائم البسيطة؛
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( ) مواصررلة جهودهررا لتجسرري مرافررق السررجون وإعررادة هيكلررة المرافررق الترري
ال تسررتوفي المعررايير الدوليررة ،متررل سررج ويليكررادا ،وتخلرريص المرروارد الالزمررة لتجسرري
أوضا االحتجاز وتع ي أنشطة إعادة اإلدما وإعادة التأهيل؛
(ج) تجسرري المرافررق الطبيررة فرري السررجون وضررمان نقررل المرضررى بسرررعة إلررى
المستشفى الوطني في حاالت الطوارئ واشمراا الخطيرة؛
( ) النظررر فرري التلررديق علررى البروتوك ررو االختيرراري لالتفاقيررة ،وذل رك بغي ررة
إنشاء آلية مستقلة مسؤولة ع الرصد المنتظم لجميح أماك االحتجاز
الوفيات أثناء االحتجاز
 -37ال رزال اللجن ر شررع بررالقلق إزا عرررة حرراال ي رراة أينررا االحتجرراز لررر الش ر ط يف
ظ ر ر ي م ب ر ر ض تضر ررح ا بعر ررر السر ررلطا القضر ررائ  ،مثر ررل حر ررالي شانر اسر ررر اسر ررانا اكا
ي  .ه .سررانري مال نغررا ،يي رراة أ بعر أشر اص مشررتبه هبررم أيقفرتا بسررب مقتررل ضررابط شر ط
يزيجته يف كامبت يب ت را .يب ن را الحرظ اللجنر املناقشرا اجلا ر ال ام ر إىل عز رز نظرا التحق رق
يف الت ا الي حتر أينرا االحتجراز ،إهنرا ال رزال شرع برالقلق ألنره يف التقر احلاضر كثررا
أينررا االحتجرراز (امل رتا 2
مررا جير التحق قررا ج رراز الشر ط نفسرره الررب ررتيف لر رره الشر
ي ١١ي ١2ي.)١6
 -3٨ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير الالزمة لضمان ما يلي:
التجقيق في جميح حراالت الوفراة أثنراء االحتجراز ،بمرا فيهرا حراالت وفراة
(أ)
تشاندراسيري داساناياكا وب ه ساندون مالينغرا واششرخاا المشرتبب بهرم اشربعرة الرذي
أوقفوا بسبب مقتل ضابط شرطة وزوجتب في كامبوروبيتيا ،تجقيقاد سريعاد ون يهاد تجريب وحدة
تجقيق مستقلة ال تربطها بالجهاز المعني باالحتجاز أي صلة مؤسسية أو هرمية؛
( )
لتجنب التواطؤ؛

إجرراء عمليررات التشرري خررار المنطقررة التري حرردثك فيهررا الوفرراة ،وذلررك

(ج) تق ررديم مر ر تتب ررك مس ررؤوليتهم عر ر ح رراالت الوف رراة أثن رراء االحتج رراز إل ررى
العدالة ،وإن ا العقوبات المناسبة بهم عند إدانتهم
مضايقة المدافعي ع حقو اإلنسان واللجفيي
 -39ال زال اللجن شع بالقلق إزا التقا املست ة بشأ مضا ق الصحف ن ياملررا عن عر
حقررتق اإلنسررا ياحتجررازهم عسررفا ،ممررا ع ررق اإلبررالغ الفعررال عر ا عررا ا التعررب ياالختفررا .
ي أس اللجن لبط التقر يف التحق قا يف االنت اكا الي يقع يف املاضي يالري سربق للجنر
أ أيا ا ،مثل اختفا الصحفي ب اغ ر إكنرال غت ا ،الرب قرال عنره املررعي العرا السرابق ،ي ئر
ي ررر الريلر ر الطر ر خ ررالل نظر ر اللجنر ر يف التق ر ر الس ررابق للريلر ر الطر ر يف ع ررا  ،20١١إن رره
"مسررا إىل اخلررا ج" ،يلك ر بعررر حتق ررق يطررين شررامل ،بررن حملك ر يطن ر أ أ ر ا ا م ر الق رتا
املسلح التطن ر قرر اختطفرت  .ي شرر اللجنر أ ضرا بقلرق إىل التقرا الري ف رر برأ سرع مر أ ر ا
اجل البالغ عر هم  ١3ا احملتجز ا تصل هبب القض قر أ ج عن م بكفال  ،ما شركل
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اهال لل اي الي أع ب عن ا أس ة الضح  .ي أسر اللجنر أ ضرا لعرر رتا معلتمرا عر
التحق ق ررا يف ح رراال املض ررا قا األخ رررة ،مث ررل حالر ر االحتج رراز التعس ررفي امل رررع ل ر ر ‘ يك رري
رنانررري‘ ،يالتحق قررا االنتقام ر الرري ذك ر أ الش ر ط قررر أج ررا م ر مرراي إنتكررا ،يا عررا ا
ه ر األش ر اص الررب عرراينتا ،أي شررتبه يف أهنررم عرراينتا ،م ر الف ررق العامررل املعررين باالختفررا
القس أي غر الطتعي خالل ز ا ه إىل البلر يف عا ( 20١5املا ة .)١6
 -40تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف القيام بما يلي:
إدان ررة التهدي رردات واالعت ررداءات الت رري تس ررتهدف الم رردافعي عر ر حق ررو
(أ)
اإلنسان واللجفيي إدانة علنية وضمان حمايتهم بشكل فعا ؛
( ) التجقي ررق ف رروراد ف رري الج رراالت المعروض ررة عل ررى اللجن ررة ،بم ررا فيه ررا تل ررك
المر ررذكورة فر رري قائمر ررة المسر ررائل التر رري أعر رردتها اللجنر ررة (انظر ررر الوثيقر ررة ،CAT/C/LKA/Q/5
الفقرة  )36وينبغري أن تكفرل الدولرة الطررف اتخراذ اإلجرراءات المناسربة ضرد المسرؤولي
ع هذ اشفعا وتوفير سبل االنتلاف للضجايا؛
(ج) إبالغ اللجنة على وجب السرعة بالتطورات فري الردعاوى القضرائية المرفوعرة
ضررد َم ر يُرردعى أنهررم اختطف روا براغيررك إكنرراليغودا ،وبنتررائ هررذ الرردعاوى ،وضررمان ترروفير
الجماية الفعالة شفراد أسرة السيد إكناليغودا م جميح أشكا المضايقة أو االنتقام؛
( ) وضررح حررد لممارسررة احتجرراز اللررجفيي والمرردافعي عر حقررو اإلنسرران
أو مقاضاتهم كوسيلة لترهيبهم أو ثنيهم ع اإلبالغ بجرية ع قضايا حقو اإلنسان
االعتداء الجنسي م جانب حفظة السالم السريالنكيي على اشطفا
 -4١إذ شر اللجن إىل تص ت ا السابق (انظ التي ق  ،CAT/C/LKA/CO/3-4الفق ة )23
املتعلق ر باال عررا ا الرري جررا ررا أ أ ر ا ا عسررك ن م ر التحرررا الس ر النك املنتش ر ة يف
إط ررا بعثر ر األم ررم املتح رررة لتحق ررق االس ررتق ا يف ه ررا ي ق ررر اس ررتغلتا جنسر ر ا أش اص ررا قاصر ر
ياعتريا عل م جنس ا ،إهنا ما زال شع بالقلق لكت  23ر ا قرط قرر أ نرتا مر برن أكثر
م مائر ر يج ر إلر م اال امرا  .يب ن را الحرظ اللجنر أ العقتبرا التأ ب ر قرر ضرت ا
حمك حتق ق عسك عترها الريل الط قر ص ي قا لإلج ا ا القانتن التاجب  ،إهنا
أسر أل الريل ر الطر ض تضررح نررتع العقتبررا التأ ب ر الصررا ة ياجلرزا ا املف يض ر عل ر
م كب هب اجل ائم اخلطرة .يحت ط اللجن عل را باملعلتمرا الري ف رر بتجرت ع ل ر ر ز صرا م
طبررق عل ر اخت ررا أ ر ا بعثررا حفررظ السررال  ،يلكن ررا أس ر لعررر قرررم تض ر حا بشررأ
مررا إذا كررا أ م ر اجلنررت املت ررن باالعترررا عل ر األطفررال يف هررا ي س ر ج إشر اكه يف بعث ر
حفظ السال املقبل يف ما (املتا  2ي 5ي ١2ي ١4ي.)١6
 -42تدعو اللجنرة الدولرة الطررف إلرى إطالعهرا علرى المعلومرات المتعلقرة برالتجقيق مرح
اشفراد العسركريي المشراركي فري بعترة اشمرم المتجردة لتجقيرق االسرتقرار فري هرايتي برتُهم
االعتداء على اشطفا  ،بما في ذلك تقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية ،وكرذلك بعردد
حرراالت اإلدانررة والمقاضرراة (إن وجرردت) والعقوبررات المفروضررة وينبغرري أن تضررم الدولررة
الطرررف أيض راد معاقبررة المسررؤولي ع ر هررذ اشفعررا معاقبررة جنائيررة حسررب خطررورة أفعررالهم
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وحلو الضجايا على الجبر ،بما في ذلك منجهم تعويضراد عرادالد وكافيراد ،وإعرادة ترأهيلهم
على أكمل وجب ممك وينبغي أن تتخرذ الدولرة الطررف خطروات فعالرة لمنرح حردوف هرذا
النو م االعتداء في عمليات حف السالم ،بسربل منهرا تقرديم تردريب خراا بشرأن منرح
االعتداء الجنسي ولهرذا الغررا ،ينبغري أن تتخرذ الدولرة الطررف تردابير فعالرة لفجرص أي
أف رراد تورط روا فرري االعتررداء علررى اشطفررا فرري هررايتي وفرري ارتكرراب أي انتهاكررات أخرررى
لجقررو اإلنسرران فرري سررري النكررا ،بمر فرريهم الضررباع القررادة ،لضررمان عرردم إشرراكهم فرري
عمليات اشمم المتجدة لجف السالم
عدم اإلعادة القسرية
 -43إذ ضر ر اللجنر ر يف اعتبا ه ررا تصر ر ت ا الس ررابق (انظر ر التي قر ر ،CAT/C/LKA/CO/3-4
الفق ة  ،)27إهنا ال زال شع بالقلق أل الريل الط ض عت ر بعر إطرا ا قانتن را يس اسرا ا
يطن ا بشأ اللجت م أجرل ضر ا مبررأ عرر اإلعرا ة القسر املنصرتص عل ره يف املرا ة  3مر
راملت هل رربا الس ررب ك رراج غ ررر
اال فاق ر ر  .ي الح ررظ اللجنر ر بقل ررق أ ملت س رري اللج ررت ع ر َ
ش ع ن يكثرا ما تع ضت للتتق ياالحتجاز قبل ح ل م (املا ة .)3
 -44ينبغي قيام الدولة الطرف بما يلي:
اعتماد التدابير التشرريعية الالزمرة لكري تردر بلرورة كاملرة فري تشرريعاتها
(أ)
المجلية مبدأ عدم اإلعادة القسرية المنلوا عليب في المادة  3م االتفاقية؛
( ) اإلسرا بوضح إجراء وطني للبك في طلبات اللجوء يسم بر جراء تقيريم
شامل لما إذا كان يوجد احتما كبير بأن يتعرا مقدم الطلب للتعذيب في بلرد المقلرد،
وإج رراء فجرروا طبيررة ونفسررية عنررد اكتشرراف آثررار تعررذيب أو آثررار للرردمات نفسررية لرردى
مقدمي الطلبات؛
(ج) ضر ر ررمان أال يُجتج ر ر ر اششر ر ررخاا المجتر ر رراجون إلر ر ررى الجماير ر ررة الدولير ر ررة
أو أال يستخدم االحتجاز إال كتدبير المالذ اشخير ،بعد بجا بدائلب واستنفادها ،وشقلرر
وقك ممك  ،في مراك احتجاز مالئمة لمقاصد هؤالء اششخاا وذات نظام مختلف ع
نظام المؤسسات العقابية؛
( ) النظررر فرري التلررديق علررى اتفاقيررة عررام  1951المتعلقررة بوضررح الالجارري
وبروتوكولها لعام 1967
توفير الجبر لضجايا التعذيب
 -45شع اللجن بالقلق إزا عر كفا مبلغ التعت الرب منحتره احملك ر العل را لضرحا ا
التعب منب عا  ،20١١ي أس لعر قرم معلتما بشأ عر القضرا ا الري غطاهرا املبلرغ
الكلرري املعررين .ي الحررظ اللجنر مر القلررق يجررت كررم كبررر متررأخ مر الشرركاي املتعلقر برراحلقتق
األساس ر ر الر رري نتظ ر ر ب ر ر احملك ر ر العل ر ررا ر ررا يأ سر ررب ل اإلنصر ررا هر رربا ،الر ررب ال ميك ر ر
االستئنا بشأنه ،ل يف متنايل مج الضحا ا بسب االنعكاسا املال الي نطرت عل را.
يعررالية عل ر ذلررك ،ال كفررل الق ر ا ا الصررا ة احملك ر العل ررا لصرراء ضررحا ا التعررب إج ر ا
حتق قررا أي ع ل ررا مقاضرراة عال ر الحقررا .ي أس ر اللجن ر لعررر يجررت معلتمررا ع ر عررر
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طلبا التعت املقرم إىل احملاكم احملل يعر ضحا ا التعرب الرب منحرتا عت ضرا بالفعرل.
ك ا أس لعر يجت ب نامل إلعا ة التأه ل متجه لضحا ا التعب .
 -46إذ تشير اللجنة إلرى تعليقهرا العرام رقرم  ،3ف نهرا تجرا الدولرة الطررف علرى القيرام
بما يلي:
اتخر رراذ التر رردابير التش ر رريعية واإلدارير ررة الالزمر ررة لضر ررمان اسر ررتفادة ضر ررجايا
(أ)
التعررذيب وسرروء المعاملررة مر سرربل انتلرراف فعالررة وأن يكررون فرري إمكررانهم الجلررو علررى
كاف ررة أش رركا الجب ررر ،بم ررا فيه ررا رد الجق ررو والتع ررويض المالئ ررم وإع ررادة التأهي ررل والرض ررا
وضمانات عدم التكرار؛
( ) إج رراء تقيرريم كامررل الحتياجررات ضررجايا التعررذيب وضررمان ترروافر خرردمات
شاملة ومتخللة إلعادة التأهيل يمك الوصو إليها على وجب السررعة ودون تميير  ،عر
طريررق تقررديم الدولررة بلررورة مباشرررة لخرردمات تأهيليررة أو ع ر طريررق تمويررل مرافررق أخرررى،
بما فيها تلك التي تديرها منظمات غير حكومية
التدريب
 -47ب ن ررا حر ر اللجنر ر بت ررر أحك ررا اال فاق ر ر يف إط ررا بر ر امل ررر أ ر ر ا اجلر ر
يالش ط  ،إهنا أسر أل ي ا الترر علر أسرال التحق رق غرر القسر يطر ق التحق رق
املتطررت ة ال قررر إال علر أسرراس لصر  .ي شررع اللجنر بررالقلق أ ضررا إزا ق ر م املقر اخلرراص
املعين مبسأل التعب يمفا أنه ال زال تجرر حاجر إىل قررم رر حمرر يف جمرال التحق رق
الطب الش عي ي تي ق التعب يست املعامل (املا ة .)١0
 -4٨ينبغر رري أن تقر رردم الدولر ررة الطر رررف تر رردريباد دوري ر راد وإل امي ر راد بشر ررأن أحكر ررام االتفاقير ررة
وبروتوك ررو اس ررطنبو وأس رراليب االس ررتجواب غي ررر القسر ررية وذل ررك إل ررى جمي ررح الم ررونفي
المعنيي بمعاملة اششخاا المسلوبي الجرية واحتجازهم وينبغري أن تضرح الدولرة الطررف
أيض راد وتُطبتررق منهجيررة لتقيرريم مرردى فعاليررة الب ررام التعليميررة والتدريبيررة المتعلقررة باالتفاقيررة
وببروتوكو اسطنبو
إجراءات المتابعة
 -49تطلب اللجنة إلرى الدولرة الطررف أن تقردم ،بجلرو  7كرانون اشو /ديسرمبر ،2017
معلومررات ع ر متابعررة توصرريات اللجنررة بشررأن دور السرريد مينررديس ومسررؤولياتب عنرردما كرران
نائررب المفررتا العررام إلدارة التجقيقررات الجنائيررة فرري الفترررة م ر آذار/مررارس  2008إلررى
ح يران/يونيررب  2009فيمررا يتعلررق بأفعررا التعررذيب الترري يرردَّعى أنهررا حرردثك خررال واليتررب؛
وبشأن إنشاء آلية قضائية ذات مستشار خاا للتجقيق فري ادعراءات التعرذيب واالختفراء
القسررري وغيرهمررا م ر االنتهاكررات الخطيرررة لجقررو اإلنسرران؛ وبشررأن إنشرراء آليررة مسررتقلة
وفعالة وسرية وفي المتناو تُعنَى بشكاوى ضجايا التعرذيب ،وبشرأن تنقري قرانون مسراعدة
وحمايررة ضررجايا الج ررائم والشررهود رقررم ( 4انظررر الفق ررات (14ب) و 16و 18أعررال )
وفي هذا السيا  ،ف ن الدولة الطرف مدعوة إلى إبرالغ اللجنرة عر خططهرا للقيرام ،خرال
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الفترة المشمولة بالتقرير المقبل ،بتنفيذ بعض أو جميح التوصيات المتبقية الواردة في هذ
المالحظات الختامية
قضايا أخرى
 -50تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التلديق على معاهدات اشمم المتجدة اشساسرية
المتعلقة بجقو اإلنسان التي لم تلب بعد طرفاد فيها
 -5١ويُطلب إلى الدولرة الطررف أن تنشرر علرى نطرا واسرح التقريرر المقردم إلرى اللجنرة
وهررذ المالحظررات الختاميررة باللغررات المناسرربة ،بمررا فيهررا السررنهالية والتاميليررة ،ع ر طريررق
المواقح الشبكية الرسمية ووسائط اإلعالم والمنظمات غير الجكومية
 -52والدولررة الطرررف مرردعوة إلررى تقررديم تقريرهررا الرردوري القررادم ،الررذي سرريكون تقريرهررا
السررادس ،بجلررو  7كررانون اشو /ديسررمبر  2020ولهررذا الغرررا ،ترردعو اللجنررة الدولررة
الطرررف إلررى أن تقبررل ،بجلررو  7كررانون اشو /ديسررمبر  ،2017اإلجرراء المبسررط لتقررديم
التقررارير والمتمتررل فرري إحالررة اللجنررة قائمررة م ر المسررائل إلررى الدولررة الطرررف ،قبررل تقررديم
التقرير وستشكل ردود الدولة الطرف علرى قائمرة المسرائل هرذ تقريرهرا الردوري السرادس
بموجب المادة  19م االتفاقية

18

GE.17-01269

