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لجنة مناهضة التعذيب

المالحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني

ألفغانستان*

 -1نظرت جلنة مناهضة التعذيب يف التقرير الدوري الثاا فغاانتاتا(  ،)CAT/C/AFG/2يف
يف 25
جلت ا ا اات ا  1515و 1518انظ ا ا اار  CAT/C/SR.1515و ،)CAT/C/SR.1518املعقا ا ا ا
اعتماادت هااذال املت ظااات ا تام ااة يف جلتاات ا  1535و،1537
و 26ن تااا(بريري  ،2017و َ
يف  9و 10رياربماي .2017
املعق

ألف -مقدمة
ر اب اللنناة يتقادل التقريار الادوري الثااا فغاانتاتا( وياملعل ماات الا ار غ ا  .لكن ااا
-2
أسف ف( قدل التقرير أخر فكثر من  20سنة ،مما منع اللننة من إجراء حتل وري لتنف ذ
الدولة الطرف لت فاق ة يعد التصديق عل ا يف عام .1987
 -3و عاارا اللننااة عاان قااديرها للفرُااة الااإل را حاار بااا جاراء ا ار يناااء مااع وغااد الدولااة
الطرف وللر و الإل قدم ا على افسئلة والش اغ املثار رثناء النظر يف التقرير.

باء -الجوانب اإليجابية
-4

ر ب اللننة يتصديق الدولة الطرف على الصك ك الدول ة التال ة رو انضمام ا إل ا:

الربو ك ا ا ت ارخت ا اااري ر فاق ا ااة ق ا ا أل الطف ا ا يش ا ااأ( ا ا ا اك اف ف ا ااات يف
ر)
املنازعات املتلحة ،يف عام 2003؛
ا)

نظام روما افساسي للمحكمة اجلنائ ة الدول ة ،يف عام 2003؛

ج)

ار فاق ة ا اُة ي ضع التجئ ويرو ك با ،يف عام  2005؛

)
__________

*

ا فاق ة افمم املتحد ملكاغحة الفتا  ،يف عام .2008

اعتمدهتا اللننة يف ورهتا التت
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 -5و ر ااب اللننااة ريضااا مببااا رات الدولااة الطاارف ماان رج ا مراجعااة ش اريعاهتا يف ااارت
ذات ُلة يا فاق ة مناهضة التعذيب ،مبا يف ذلك:
ر)

اعتما الدست ر اجلديد الذي حيظر التعذيب ،يف كان ( الثا بيناير 2004؛

ا)

اعتما قان ( التن ( ومراكز ار تناز ،يف عام 2005؛

ج)

اعتما قان ( اف داث ،يف عام 2005؛

)

اعتما قان ( القضاء على العنف ضد املرر  ،يف آابرغتطس 2009؛

ه) إُاادار املرس ا م الرئاسااي رقاام  129يف اابا بغرباير  2013لتنف ااذ ُ ا ات
وغد قصي احلقائق افغاا يشأ( وج التعذيب وإساء املعاملة يف مراكز ار تناز.
 -6و ر ااب اللنن ااة ك ااذلك يالت اادايا التال ااة ال ااإل ا ااذهتا الدول ااة الط اارف م اان رجا ا نف ااذ
ار فاق ة ،والإل شم :
إنشاااء جلنااة ق ا أل ا نتااا( افغاان ااة املتااتقلة يف عااام  ،2002الااإل شاام
ر)
رنشطت ا رُد افوضاع يف رماكن ار تناز؛
ا)

اعتما ا طة ال ن ة للقضاء على التعذيب ،يف با بغرباير .2015

جيم -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
ثقافة اإلفالت م العقاب
ر ااب اللننااة يتأك اادات ال غااد والتاادايا احلك م ااة الااإل با ر( مكاغحااة ا غااتت ماان
-7
العقاا رول ية من رول يات الدولة الطرف ،لكن اللننة ر زات شعر يقلاق ياالإ إزاء املناال العاام
وثقاغ ااة ا غ ااتت م اان العق اااا يف رغاانت ااتا( ،ت اابما يت ااتدت م اان الع ااد الكب ااا م اان ااارت
انت اكااات ق ا أل ا نتااا( املاادعا والااإل شاام متاالول كبااار يف الدولااة .و شااعر اللننااة يقلااق
يالإ ف( قاان ( املصااحلة ال ن اة والعفا العاام وارساتقرار الا ا ،الاذي اعتماد يف عاام ،2007
مينع حماكماة افغارا املتالول عان ار كااا انت اكاات جتا مة حلقا أل ا نتاا( ،مباا غ اا رعماات
عذيب ،قب كاان ( افوتب يتامرب  .2001ويف هاذا الصاد  ،ت ال اللنناة إنشااء جلناة رغ عاة
املتت ى مان رجا ق ا م املر اح لتا ص مناُاب عل اا ومت ساطة ،لكن اا شاعر يقلاق ياالإ لا رو
إغ ااا ات متن ع ااة اادعي ر( ر اُ اا م اان م اار كم ج ارائم احل اارا وارنت اك ااات اجلت ا مة حلق ا أل
ا نتا( ،مبا غ ا رعمات التعذيب ،ر يزال ( يت ل ( مناُب نف ذية رمس ة ،يعض ا يف احلك مة،
رو رهناام مر ااح ( لت ل ااا .وبااذا شااعر اللننااة يااالقلق ف( هااذال افوضاااع عاازز وجا منااال عااام
لإلغتت من العقاا و ت م يف هت ئة النف س لقب ت التعاذيب وإضافاء الشارع ة عل ا علاى نطااأل
واسع يف اجملتمع افغاا امل ا  1و 2و 12و.)16
-8

تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

إلغر رراء األحلر رراف الر ررواردا فر رري قر ررانون الممر ررالحة الو نير ررة والعفر ررو الع ر رراف
ر)
واالسر ررتقرار الر ررو ني التر رري تحر رروب دون مالحقر ررة مرتلةر رري أير ررة انتها ر ررات جسر رريمة لحقر ررو
اإلنسان ،بما فيها أعماب التعذيب؛
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ا) التحقيق بفعالية في انتها ات حقو اإلنسان الجسيمة التري ارتلةرف فري
الماضي ،بما فيها أعماب التعذيب ،ومحا مة جميع الجناا؛
ج) التأ د م أن جميع المرشحي لمناصب تنفيذية حلوميرة لرم يرتلةروا أيرة
انتها ررات لحق ررو اإلنس رران ،وعرردف تعيي ررنهم إذا ثةت ررف مسررموليتهم عر ر انتها ررات ماض ررية
لحقو اإلنسان ،بما في ذلك التعذيب.
االدعاءات المتعلقة بانتشار استخداف التعذيب وإساءا المعاملة
ت ا اال اللننا ااة أك ا اادات ال غا ااد وارلت ا ازام مبكاغحا ااة ممارسا ااة التعا ااذيب يف رغاانتا ااتا(
-9
ومش اااغ الدول ااة الط اارف املتعلق ااة مماي ااة س ااكاهنا م اان اجلماع ااات وابنم ااات ا رهاي ااة ،لكن ااا
ر ازات شااعر يقلااق عم ااق إزاء احلالااة ا اُااة الااإل يع ش ا ا ا تناازو( فسااباا متصاالة يااافمن
ال ا ،رو ا تنزو( فسباا متصلة يالنزاعات ،وهم افكثار عرضاة مل اا ر التعاذيب رو إسااء
املعاملااة .كمااا شااعر اللننااة يااالقلق يتاابب التقااارير العديااد  ،مبااا غ ااا قااارير يعثااة افماام املتحااد
لتقاادل املتاااعد إغ رغاانتااتا( ،ومكتااب املاادعي العااام للمحكمااة اجلنائ ااة الدول ااة قرياار عاان
رنشطة التحريات افول ة لعام  ،)2016وجلنة ق أل ا نتا( افغاان اة املتاتقلة والبتغاات الا ار
ماان اجملتمااع املااد  ،الااإل شااا إغ انتشااار اساات دام الضاارا والصاادمات الك ريائ ااة و عل ااق اجلتااد
والت دي ااد وارعت ااداء اجلنت ااي وغاه ااا م اان ر ااكات ا ي ااذاء النفت ااي واجلت اادي ،عل ااى نط اااأل واس ااع
ويص ر متزايد على النزرء رثناء ار تناز يف مراغق ديرها املديرياة ال ن اة لنمان ،وقا ات الشار ة
ال ن ااة افغاان ا ااة ،وو اادات الشا اار ة ا ل ا ااة افغاان ااة ،ما اان رج ا ا انت ا ازاع اع اغا ااات رو معل م ا اات
رست دام ا يف ا جراءات اجلنائ ة يف املقام افوت امل ا  2و 12و 13و 15و.)16
 -10تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:
تر يررب معرردات للتس ررجيو بالفيررديو م ر أج ررو اسررتخدامها ررالب جمي ررع
ر)
االسررتجوابات واالحتفرراس بتسررجيالتها وتثةيررف معرردات للمراقةررة بالفيررديو فرري جميررع مواقررع
المديريررة الو نيررة لومر ومرافررق االحتجررا لرردة قرروات الشررر ة الو نيررة ووحرردات الشررر ة
المحلية التي قد يوجد فيها محتجزون ،ما عردا فري الحراالت التري قرد تهنتفر فهرك فيهرا حقرو
المحتجزي في الخموصية أو في سرية التواصو مع المحامي أو األ ةاء؛
ا) ض ررمان ت رردريب الم ررو في عل ررى اس ررتخداف مع رردات التس ررجيو بالفي ررديو،
وتثقيفهم بشأن الهدف م استخداف تسجيالت الفيديو والمراقةة بالفيديو؛
ج) ض ررمان حفر ر ه ررذ التس ررجيالت ف رري مراف ررق ممن ررة وإتاحته ررا للمحقق رري
والمحتجزي والمحامي .
اإلفالت م العقاب على أعماب التعذيب
 -11حت ا ل اللنن ااة علم اا ياملعل م ااات ال ااإل ق اادمت ا الدول ااة الط اارف ومفا ه ااا ر( يع ا م ا في
املديري ااة ال ن ا ااة لنما اان قا ااد غاصا اال ا رو اخ هفضا اار ر ااب م يتا اابب ممارسا اات م رغعا ااات إسا اااء املعاملا ااة
والتعذيب؛ و ر ب يإنشاء و ادات حلقا أل ا نتاا( يف  21مقا عاة ملناع إسااء املعاملاة والتعاذيب
يف مراكاز ار تناااز التايعااة للمديرياة ال ن ااة لنماان؛ و شا د يااالتزام النائااب العاام يااالتحق ق يف ااع
احلااارت الااإل ن قشاار رثناااء احلا ار يا ال غااد واللننااة ،وحماكمااة اجلنااا  .ومااع ذلااك ،ر ازات اللننااة
GE.17-09562
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شعر يالقلق إزاء روج القص ر يف غعال ة التحق ق وإجراءات ا اكمة غ ما خيا الشاكاوى املتعلقاة
يأعمااات التعااذيب وإس اااء املعاملااة الااإل ير كب ااا امل ف ا ( املكلف ا ( يإنف اااذ القااان ( رثناااء ا تن اااز
واستن اا ا تنزين فسباا متصلة ياافمن الا ا ،ويادت علاى ذلاك اضفاا معادت ا اكماات
وا ان ااات يف ه ااذال احلال ااة يص اافة خاُ ااة .و اارى اللنن ااة رن ا ر ينبا ااي ر( حت ا ت اجل ازاءات ا اري ااة
الداخل ا ااة قا اال و( التحق ا ااق الفعا ااات يف الشا ااكاوى املتعلقا ااة يالتعا ااذيب وإسا اااء املعاملا ااة وحماكما ااة
مر كب ا ااا .و شا ااعر اللننا ااة يا ااالقلق إزاء كثا اار ار عا اااءات ذات املصا ااداق ة يا ااأ( الشا ااكاوى املتعلقا ااة
يالتعااذيب وإساااء املعاملااة اارغ لعاادم ث ااق آثااار التعااذيب البدن ااة ،رمبااا يتاابب عاادم إج اراء ري
غح م رو إجرائ يعد غ ات ال قر املناسب لت ث ق ا امل ا  2و 4و.)16-10
 -12تحث اللجنة الدولة الطرف على اآلتي:
ضررمان التوثيررق الطةرري الفرروري لجميررع حرراالت التعررذيب وإسرراءا المعاملررة
ر)
الم رردعاا ،وفقر راً ل رردليو التقم رري والتوثي ررق الفع ررالي للتع ررذيب وغي ررر مر ر ض ررروب المعامل ررة
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة (بروتو وب اسطنةوب)؛
ا) فالررة التحقيررق الفرروري والفعرراب والنزيرري علررى يررد هيمررة مسررتقلة فرري جميررع
حاالت وادعاءات التعذيب وإساءا المعاملة؛
ج) ضررمان فمررو الجنرراا ور سررائهم المسررمولي ع ر إصرردار األوامررر المتعلقررة
بهذ الممارسات أو تأييدهم لها ،وفرض إجراءات تأديةية وعقوبات عليهم؛
) ضررمان محا مررة الجنرراا المزعررومي  ،بغررع النظررر ع ر الج رزاءات اإلداريررة
الدا لير ررة المفروضر ررة علر رريهم ،ومعر رراقةتهم ،إذا ثةتر ررف إدانر ررتهم ،حسر ررب طر ررورا األفعر رراب
المرتلةة ،على النحو الذي تقتضيي المادا  4م االتفاقية؛
ه) إعررادا تأ يررد حظررر أعمرراب التعررذيب حظ رراً مطلق راً وبشررلو ال لررة فيرري،
والتحررذير علن راً م ر أن أي شررخم يرتلررب مثررو هررذ األعمرراب أو يشررار بررأي شررلو م ر
األشلاب في ارتلابها أو يتغاضى عنها يهعتةر مسموالً بمفة شخمية أماف القرانون عر تلرك
األعماب ويخضع للمحا مة الجنائية ولعقوبات مالئمة.
االحتجا التعسفي وغير القانوني واالحتجا بمعزب ع العالم الخارجي
 -13ر ازات اللنن ااة ش ااعر ي ااالقلق إزاء انتش ااار ممارس ااة ار تن اااز التعت اافي وغ ااا الق ااان ،
تا اابما ور يف قريا ااري يعثا ااة افما اام املتحا ااد لتقا اادل املتا اااعد إغ رغاانتا ااتا( لعا ااامي 2015
و ،2017يشأ( معاملة ا تنزين فسباا متصالة يالنزاعاات خاتت ا تناازهم لادى التالطات
افغاان ة امل ا  2و 11و.)16
 -14ينةغرري أن تفرررا الدولررة الطرررف عر جميررع األشررخات المحتجرزي تعسررفياً أو دون
أسررةاب قانونيررة وأن تلفررو الحررق فرري الحمرروب علررى محا مررة عادلررة لجميررع األشررخات
المحتجزي أو المعتقلي  .ويتعي على الدولة الطرف أن تلفو فرض عقوبات مناسةة علرى
جميع األشخات الذي تثةف مسموليتهم ع عمليات االحتجا التعسفي.
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الوضع في محافظة قندهار
 -15اادرك اللنن ااة الص ااع يات ال ااإل اج ااا ا اغظ ااات افخ اارى يف رغاانت ااتا( ،مثا ا غ اار
وهرات ونَنكرهار ،لكن ا شعر يقلق عم ق يتبب البتغات العديد الإل لقت ا يشاأ( احلالاة يف
مقا عااة قناادهار ،والااإل ذكِاار غ ااا مااا يلااي :ر) العااد املثااا للقلااق ماان ا تن ازين لاادى املديريااة
ال ن ااة لنماان وق ا ات الشاار ة ال ن ااة ،الااذين يااادعى رهناام عرض ا ا للتعااذيب رو إساااء املعاملااة،
مبا يف ذلك كتم افنفاس ،وسحق ا صا ت  ،وضاا امل ااال قتارا يف املعاد  ،والصادمات الك ريائ اة؛
ا) ار عاءات يأ( ق ات الشر ة ال ن ة متلولة عن ارت ا تناز مبعزت عان العااا ا اارجي
واختف اااء قت ااري وا تن اااز عت اافي اااعي وعمل ااات قت ا خ ااارج نط اااأل القض اااء ،رثن اااء عمل ااات
ملكاغحة التمر  .و شعر اللنناة ياالقلق ي جا خااا إزاء كثار ار عااءات ذات املصاداق ة الاإل شاا
إغ ار ااتباال علااى نطاااأل واسااع يف ر( اجلن ارات عبااد ال ارازأل ،قائااد ق ا الشاار ة ال ن ااة افغاان ااة يف
قناادهار ،مت ا ا  ،إ( ا يكاان مت ر اا يص اافة ص ا ة ،يف انت اكااات جت ا مة حلق ا أل ا نت ااا(،
شاام عمل ااات قت ا خااارج نطاااأل القضاااء وإنشاااء مراكااز ا تناااز س ارية امل ا ا  2و 4و14-10
و.)16
 -16تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فورية لضمان ما يلي:
التحقيق في جميع ادعاءات التعذيب أو إساءا المعاملة في قنردهار علرى
ر)
نحو سريع وشامو ونزيي وعلى يد هيمة مستقلة تماماً؛

ا) محا مة جميع الجناا المزعومي على النحو الواجب ،بم فيهم مسرمولون
مث ررو الجنر رراب عة ررد الر ررا  ،ومع رراقةتهم ،إذا ثةت ررف إدان ررتهم ،بعقوب ررات تتناس ررب م ررع جس ررامة
جرائمهم.
مرافق االحتجا في بفروان (باغراف)

 -17ت اال اللننااة ر( الق ا ات املتاالحة لل ريااات املتحااد افمريك ااة قااد نقلاار م ااام إ ار
ومتالول ات مراغاق ار تنااز يف يَاروا( إغ الدولاة الطارف يف عاام  ،2013لكن اا ر ازات شااعر
يا ااالقلق ف( وزار الا اادغاع ما ااا زالا اار ا اادير مراغا ااق ار تنا اااز ها ااذال ،وف( هنا اااك ا عا اااءات ذات
مصداق ة يأ( املعتقل هناك يتعرضا ( للتعاذيب يشاك رو اا كعقااا علاى رنشاطت م ا رهاي اة
التااايقة رو كااإجراء ااأ يم .كمااا يتاااور اللننااة القلااق إزاء ق ااد إمكان ااة اسااتعانة ا تن ازين يف
يَااروا( مبحااام  .و شااعر اللننااة يقلااق عم ااق إزاء ار عاااءات العديااد يااأ( مااا ر يق ا عاان 160
فاات يف يااروا( احيتناازو( يف ااروف مطايقااة لظااروف ا تناااز البااالا  .ويف هااذا الصااد  ،يتاااور
اللننااة القلااق كااذلك إزاء ا غااا ات يااأ( ال اقصاار املاار بط جبماعااات متاالحة مشاااركة يف ركااات
التمر يتعرض ( للعقاا ع ضا عن إعا التأه امل ا  2و 4و 14-10و.)16
 -18تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فورية لضمان ما يلي:
ر)

نقو إدارا مرافق االحتجا في بفروان م و ارا الدفاع إلى و ارا العدب؛

ا) التحقيق في جميرع ادعراءات التعرذيب أو إسراءا المعاملرة فري بفرروان علرى
نحو سريع وشامو ونزيي وعلى يد هيمة مستقلة تماماً ،ومحا مة الجناا؛
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ج) نقررو جميررع القمررر المحتجرزي فرري بفررروان إلررى مرا ررز الحتجررا األحرردا
وإعادا تأهيلهم على النحو الواجب.
مساءلة القوا الدولية للمساعدا األمنية
 -19حتا ا ل اللنن ااة علما اا يالتحري ااات افول ااة ال ااإل رجراه ااا مكت ااب امل اادعي الع ااام للمحكم ااة
اجلنائ ة الدول ة يشأ( جرائم احلرا ،مبا غ اا رعماات التعاذيب ،الاإل يادعى رنا ار كبت اا اعاات
مناهضااة للحك مااة ،وقا ات ايعااة حلك مااة رغاانتااتا( ،وقا ات ول ااة ،و ر ااب اللننااة يتأك اادات
ال غد يشأ( التازام احلك ماة الكاما يالتعااو( ماع ا كماة ،لكان اللنناة ر ازات شاعر ياالقلق إزاء
الة ا تنزين الذين نقلت م الق الدول اة للمتااعد افمن اة إغ ع اد احلك ماة .و شاعر اللنناة
ي ااالقلق ريض اا ف( العناُ اار افجنب ااة ظ ا مت االولة ع اان إ ار مراك ااز ار تن اااز ال ااإل ي ا ع غ ااا
ا تنزو( فسباا متصالة ياافمن الا ا ،رو مشااركة يف إ ارهتاا يصا ر غاا مبا ار  ،مان خاتت
و ائف استشارية رو إر ا ية امل ا  2و 4و.)11
 -20يتعي على الدولة الطرف ما يلي:
التعاون بشلو امو مع المدعي العاف للمحلمة الجنائية الدولية ،بطرائق
ر)
منهررا جمررع الةيانررات وتوثيقهررا ع ر جميررع الحرراالت الترري تشررار فيهررا إدارا القرروا الدوليررة
للمسرراعدا األمنيررة وجنودهررا ،بغيررة ضررمان أال يةقررى أي شررخم يرتلررب جريمررة تعررذيب فرري
أفغانستان دون محا مة ودون عقاب؛
ا)

فالة أن يحترف أي مستشار أو ةير أجنةي أحلاف االتفاقية.

التعررذيب وإسرراءا المعاملررة علررى أيرردي مجموعررات المتمررردي واإلرهررابيي المسررلحة غيررر
التابعة للدوب وسقوط ضحايا م المدنيي
 -21ت ا اال اللنن ا ااة اجل ا ا ا ال ا ااإل ب ا ااذبا الدول ا ااة الط ا اارف ملكاغح ا ااة م ع ا ااات املتم ا اار ين
وا ره اااي املت االحة غ ااا التايع ااة لل اادوت ،لكن ااا ن ااد ي ج ا ا ائف ااة واس ااعة م اان اجملم ع ااات
املتلحة ،الإل شم ركاة الباا( و نظا م الدولاة ا ساتم ة اعاز) واحلازا ا ساتمي ،والاإل
ر كااب انت اكااات جت ا مة حلق ا أل ا نتااا( ،مبااا يف ذلااك القت ا خااارج نطاااأل القضاااء والعقاااا
البد  ،مث اجللد والرجم .و شعر اللننة يالقلق إزاء البتغات العدياد الاإل ثاق از ياا الدعاياة
الإل هروج للتطرف العن ف يف رغاانتاتا( ،مباا يف ذلاك الا وي لا يف يعا امللستاات التعل م اة،
مما يعزز انضامام جازء مان ساكا( رغاانتاتا( إغ ركاة الباا( و عم ام باا .و ناد اللنناة ريضاا
يارعتداءات املتعمد علاى املادن الاإل ر كب اا لاك اجملم عاات ،و ال ي إغ ساق عاد كباا
مان القتلااى واجلر ااى ي ا املاادن  ،علااى النح ا املشااار إل ا يف قااارير يعثااة افماام املتحااد لتقاادل
املتاااعد إغ رغاانتااتا( ويف ر اادث قرياار ملف ا افماام املتحااد التااامي حلق ا أل ا نتااا( عاان
الة ق أل ا نتا( يف رغاانتتا(  )A/HRC/34/41امل ا  2و 4و.)14-12
 -22توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
االحتفرراس بوثررائق إضررافية ع ر ضررحايا التعررذيب والمعاملررة الالإنسررانية فرري
ر)
المنررا ق الترري ال تخضررع لسرريطرا الحلومررة ،وع ر أنررواع انتها ررات االتفاقيررة الترري ترتلررب
ضدهم ،واألضرار التي تلحق بهم ،و ذلك ع هوية الجناا المزعومي  ،إن انوا معرروفي ،
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رري يتسررنى للدولررة الطرررف االضررطالع بواجةاتهررا املررة بموجررب االتفاقيررة عنررد اسررتعادا
السيطرا الفعلية على تلرك المنرا ق ،وضرمان محا مرة األشرخات الرذي تثةرف مسرموليتهم
ع تلك األفعاب؛
ا) إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وشاملة في جميع ادعاءات أعماب التعذيب
وإساءا المعاملة التي ترتلب في إ ار واليتها؛
ج) توفير سرةو جةرر فعالرة للضرحايا ،بمرا فري ذلرك التعرويع العرادب واللرافي
وإعررادا التأهيررو اللامررو قرردر اإلملرران ،وفق راً لتعليررق اللجنررة العرراف رقررم  )2012(3بشررأن
تنفيذ المادا 14؛
)

اتخاذ جميع التدابير الال مة لملافحة التطرف العنيف في أفغانستان.

األ ر القانونية الحالية وتجريم التعذيب وإساءا المعاملة
 -23ر اب اللننااة يتأك اادات ال غاد ر( القااان ( اجلديااد املتعلاق مظاار التعااذيب يتضاامن ا (
عريفا للتعاذيب متطايقاا ماع املاا  1مان ار فاق اة ،لكن اا ر ازات شاعر ياالقلق ف( التشاريعات
ا اا ا اءم يع ااد عل ااى اا ا ااام م ااع ار فاق ااة ،ور سا ا ما غ م ااا يتعل ااق يالعق ي ااات املتت اااهلة ،مثا ا
العق يااات مت سااطة املااد الااإل ا او مااا ي ا  3و 5ساان ات ماان التاانن علااى جرميااة التعااذيب،
مب جب قان ( العق يات .و ند اللننة كذلك مبا يلي:
عدم وج ر كام قان ن ة واضحة ضمن ظر اف كات افخرى من املعاملاة
ر)
رو العق ية القاس ة رو التإنتان ة رو امل نة ظرا واضحا وجترمي ا ي ُف ا جرائم منفصلة؛
ا) عاادم وج ا ر كااام قان ن ااة كف ا وُ ا ت الضااحايا إغ آل ااات ا ياات
خ ف من التعر لل ه ب رو ارنتقام على ريدي التلطات؛

و(

ج) ر( قاان ( العق ياات ر حيظار ي ضا العقااا الباد  ،مباا يف ذلاك اجللاد ،ويا
اف ا ا اراف ،وال ا اارجم ،وه ا ااي ممارس ا ااات صا ا ا إغ ا ااد التع ا ااذيب واملعامل ا ااة رو العق ي ا ااة القاسا ا ا ة
رو التإنتان ة رو امل نة امل ا  1و 2و.)4
 -24تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف ما يلي:
فالة إنفاذ القانون الجديد المتعلق بحظر التعذيب ،بما في ذلك تعريف
ر)
التعذيب الذي يشمو جميع العناصر الواردا في المرادا  1مر االتفاقيرة ،إنفراذاً سرليماً فري
إ ار واليتها؛
ا) ضررمان أن تلررون العقوبررات علررى أفعرراب التعررذيب ومرردا السررقوط بالتقررادف
متناسةة مع جسامة الجريمة المرتلةة؛
ج) تعديو تشريعاتها م أجو حظر أنواع أ رة م أفعاب المعاملة أو العقوبة
القاسية أو الالإنسانية أو المهينة وتحديدها بوصفها جرائم منفملة؛
) ضررمان وصرروب الضررحايا بمررورا قانونيررة إلررى مليررات اإلبررال الترري يملررنهم
االستفادا منها دون وف م التعرض للترهيب أو االنتقاف على أيدي السلطات؛
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ه) تع ررديو تشر رريعاتها بحي ررث تحظ ررر بش ررلو واضر ر جمي ررع أش ررلاب العق رراب
الةر رردني ،ألنهر ررا تمر ررو إلر ررى حر ررد التعر ررذيب والمعاملر ررة أو العقوبر ررة القاسر ررية أو الالإنسر ررانية
أو المهينة ،مما يشلو انتها اً لالتفاقية.
الضمانات القانونية األساسية
 -25ر ااب اللنن ااة ياملعل م ااات ال ااإل ق اادمت ا الدول ااة الط اارف يش ااأ( الض اامانات ا جرائ ااة،
ور س ا ا ما الضا اامانات املنص ا ا ا عل ا ااا يف امل ا ا ا ما اان  7إغ  11ويف املا ااا  152ما اان قا ااان (
ا ج اراءات اجلنائ ااة ،لكن ااا ش ااعر ي ااالقلق إزاء ع اادم ا ا ام ااق اف ا اا مت اال ة احلري ااة يف
ارستعانة على الف ر مبحام و ب ب متاتق  .ويتااور اللنناة قلاق عم اق إزاء ار عااءات العدياد
الااإل ف ااد يااأ( يعا ا تنازين ور سا ما ماان حيتناازو( فسااباا تعلااق يااافمن الا ا يف املراغااق
التايعة للمديرية ال ن ة لنمن ولق ات الشر ة ال ن ة وو دات الشر ة ا ل ة:
ر اكفا ا ب اام إمكان ااة ارس ااتعانة مبح ااام  ،مب ااا يف ذل ااك خ اادمات املت اااعد
ر)
القان ن ااة ،ومبا ا ف ب ا ا  ،من ااذ يداي ااة س االب ااريت م ،عن اادما يك نا ا ( ركث اار عرض ااة فغع ااات
التعذيب رو إساء املعاملة؛
ا) ر يبلَّا ( يف رغلب اف ا( يأسباا ا تنازهم ور يتمح بم يار صات يأقارهبم؛
ج) حيتن اازو( عل ااى ا ا ينت ااك ام اا احل اادو الزمن ااة املب ن ااة يف ق ااان ( ا ج اراءات
اجلنائ ااة ،ويااادَّعى ر( يعض ا م يظا يف احلنااز رهاان ا اكمااة ملااد ساانة .ويف هااذا الصااد  ،يتاااور
اللننة القلق ي ج خاا إزاء املرس م الرئاسي رقم  ،76ور سا ما املا اا(  5و 6اللتاا( عادر(
قااان ( ا ج اراءات اجلنائ ااة يإضاااغة ر كااام يشااأ( ماجل ارائم ا رهاي ااة واجل ارائم املر كبااة ضااد افماان
الااداخلي وا ااارجيم ،واللتااا( ااد ا( يقاادر كبااا الف ا الااإل ميكاان ر( يبقااى غ ااا ماان يشااتب يف
ار كاهبم جرائم إرهاي ة رو جرائم ضد افمن الاداخلي وا اارجي ما ع يف احلابس رثنااء مار لإل
ار تناز اريتدائي والتحق ق ،و( ر( تا بم إمكان ة املث ت رمام قا املا .)2
 -26يتعرري علررى الدولررة الطرررف أن تلفررو لجميررع المحتج رزي  ،فرري القررانون والممارسررة،
جمي ررع الض ررمانات القانوني ررة األساس ررية من ررذ بداي ررة س ررلب حر رريتهم ،بمر ر ف رريهم المحتج ررزون
لالشررتةا فرري ارتلررابهم أعمرراب إرهابيررة أو غيرهررا مر الجررائم المتمررلة برراألم  ،ويشررمو ذلررك
الضمانات المرذ ورا فري الفقررتي  13و 14مر تعليرق اللجنرة العراف رقرم  )2007(2بشرأن
تنفي ررذ الم ررادا  .2وينةغ رري أن تلف ررو الدول ررة الط رررف إلغ رراء جمي ررع أحل رراف المرس رروف الرئاس رري
رقرم  76التري ال تتسرق مرع أحلراف االتفاقيرة ،وأن يحتررف المو فرون المللفرون بلنفراذ القرانون
الضررمانات القانونيررة ،وأن يهعاقررب أي مو ررف ال يحترررف تلررك الضررمانات .ويتعرري عليهررا بوجرري
ررات أن تلفررو لجميررع األشررخات مسررلوبي الحريررة ،بم ر فرريهم األشررخات المشررتةي ف رري
ارتلابهم جرائم إرهابية أو غيرها م الجرائم المتملة باألم  ،ما يلي:
الحق في االستعانة بمحاف م ا تيارهم أو ،عند الضرورا ،الحموب على
ر)
المسرراعدا القانونيررة المجانيررة م ر محرراف مسررتقو فرري س ررية تامررة ،وإملانيررة الطع ر  ،فرري أي
وقف الب فترا االحتجا  ،فري مشرروعية أو ضررورا االحتجرا أمراف قراض يملرك صرالحية
اإلفراا الفوري ع المحتجز؛
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ا) الحررق فرري لررب فحررم ةرري علررى يررد ةيررب مسررتقو والحمرروب عليرري،
ويه َّ
فض ررو أن يل ررون الطةي ررب مر ر ا تي ررارهم ،وفقر راً للةن رردي  5و 6مر ر المرس رروف الرئاس رري
رقم  ،129وال سيما في لحظة وصولهم إلى مرفق االحتجا ؛
ج)

الحق في إبالغهم بأسةاب احتجا هم؛

) الحق فري االتمراب بأحرد أفرراد األسررا أو بشرخم مر ا تيرارهم إلبالغري
بواقعة احتجا هم وملان وجودهم؛
فال ررة امتث رراب احتج ررا هم للح رردود الزمني ررة المنم رروت عليه ررا ف رري ق ررانون
ه)
اإلجراءات الجنائية.
االعترافات المنتزعة باإل را
 -27حت ا ل اللننااة علم اا يالضاامانات القان ن ااة املكف لااة يف قااان ( ا ج اراءات اجلنائ ااة والااإل
ن على عدم جا از قبا ت ال ثاائق رو اف لاة امل الفاة للقاان ( ،لكن اا ر ازات شاعر ياالقلق إزاء
ار عاااءات الكثااا املتعلقااة يانتشااار اساات دام ارع اغااات املنتزعااة يااا كراال ياعتبارهااا ر لااة ميكاان
ارستنا إل ا يف إقامة الادعاوى رو ا اناة يف ا اكماة ،وإزاء قلاة القضاايا الاإل ا كم رو ع قاب
غ ا م ف ( رنتزاع م اع اغات هبذال الطريقة املا .)15
 -28يتعي على الدولة الطرف ما يلي:
اتخراذ ترردابير فعالررة لضررمان عرردف قةرروب االعترافررات المنتزعررة برراإل را فرري
ر)
الممارسة العملية؛
ا) دع رروا الس ررلطة القض ررائية إل ررى إع ررادا النظ ررر ف رري جمي ررع الح رراالت الت رري
استندت فيها اإلدانات فقط إلى اعترافات منتزعة باستخداف التعذيب وإساءا المعاملة؛
ج) اتخرراذ الترردابير التمررحيحية المناسررةة و فالررة التحقيررق الفرروري والنزيرري فرري
جميع حاالت انتزاع اعتراف باإل را ومحا مة الجناا ومعاقةتهم.
روف االحتجا
 -29حت ل اللننة علماا يالتحاديات الاإل اج اا الدولاة الطارف غ ماا يتعلاق يضاعف امل زان اة
و ر ا ااب يقا ااان ( التا اان ( ومراكا ااز ار تنا اااز ،لكن ا ااا ر ا ازات شا ااعر يقلا ااق يا ااالإ إزاء ا ااروف
ار تناااز الت ا ئة ،مبااا يف ذلااك اركتظاااع الشااديد ،وعاادم كفايااة مراغااق الصاارف الصااحي وقِلااة
غرا احلص ت على امل اال وعلى ما يكفي من الطعام ذي الن ع اة اجل اد وعلاى ا ادمات الطب اة.
ويف هااذا الصااد  ،يتاااور اللننااة القلااق ي ج ا خاااا إزاء روضاااع النتاااء يف التاان ( .ويتاااورها
القل ااق ريض ا اا إزاء احلال ااة يف س اانن ي ا ا ت  -إي  -ااارخي ،ااد يااادعى ر( مش ااروع الص ا ا انة
ا يكتم يعد يتبب الفتا  .كما يتاور اللننة قلق يالإ إزاء ما يلي:
اف

اارس طب قا لفا ات يلاة علاى
ر)
الة ا تنزين يف احلابس ارنفارا ي ،الاذي مي َ
اا املصاي يأمرا ويائ ة ،واف اا املصاي يأمرا عقل ة ،وا رهاي ؛
ا)

انتشار الفتا ي امل ف املكلف يإنفاذ القان ( ،ور س ما م ف التن (؛

ج) ارغتقار عم ما إغ املراغق التزمة لفص ا تنزين رهان ا اكماة عان التانناء
املدان  .و أسف اللننة ريضا لقلة است دام التدايا غا ار تنازية امل ا  2و 11و.)16
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 -30يتعي على الدولة الطرف ما يلي:
اتخر رراذ جمير ررع التر رردابير الال مر ررة للتخفير ررف م ر ر اال تظر رراس فر رري مرافر ررق
ر)
االحتجا  ،بطرائق منها تطةيق تدابير بديلة للسج ؛
ا) ضمان القضاء على الفساد في جميع مشاريع تطوير السجون أو صيانتها
و فالة ا تماب هذ المشاريع بلفاءا؛
ج) اتخرراذ ترردابير فعالررة لتحسرري فرررت الحمرروب علررى ميررا الشرررب ومرافررق
الم رررف الم ررحي واألغذي ررة الجي رردا ،و فال ررة إتاح ررة الخ رردمات والمراف ررق الم ررحية لجمي ررع
المحتجزي  ،وال سيما في مرافق احتجا النساء والفتيات؛
) ضررمان أن يعرراد النظررر فرري اسررتخداف الحررة االنف ررادي ،وأن يظررو ترردبيراً
اسررتثنائياً يهرتّخررذ لمرردا محرردودا ،وضررمان أن تقرردَّف المسرراعدا الطةيررة لوشررخات المعررزولي
الممابي بأمراض؛
منفمو؛

ه)

ض ررمان ح ررة

المحتجر رزي رهر ر المحا م ررة والس ررجناء الم ررداني بش ررلو

و) وضررع ب ررامف تثقيفيررة لضررمان الت رزاف مررو في السررجون بالقررانون وتقيرردهم
المارف بالقواعد واللوائ التنظيمية.
لجنة حقو اإلنسان األفغانية المستقلة
 -31حت ل اللننة علما يتأك ادات ال غاد ر( جلناة قا أل ا نتاا( افغاان اة املتاتقلة تاتط ع
ال ُا ت إغ ااع مراغااق ار تناااز يف ااع رااااء البلااد ،و شا د ي جا عااد كبااا ماان ما في
اللنناة ويكفاااءهتم ،لكن ااا ر ازات شااعر يااالقلق إزاء ا غاا ات الا ار ماان اللنناة املااذك ر يشااأ(
حمدو يااة إمكان ااة وُ ا ت م ف ااا املكلف ا يالرُااد إغ مراكااز الت ق ااف وار تناااز ،ور س ا ما
املراغاق التايعاة للمديرياة ال ن اة لنمان ،وياأهنم ر يتاتط ع ( ال ُا ت إغ رمااكن ا تنااز املشااتب
غ م واملت م  .و شعر اللننة يالقلق ريضا إزاء ار عاءات يأ( رئ تة اللننة ،س ما مسر ،لقر
هتديدات يالقت يتبب عمل ا امل ا  2و 12و.)13
 -32يتعي على الدولة الطرف ما يلي:
مواص ررلة تخم رريم م رروارد مناس ررةة مر ر الميزاني ررة للجن ررة حق ررو اإلنس رران
ر)
األفغانيرة المسرتقلة ،وتزويرردها بمروارد إضررافية تشرمو المرروارد الةشررية ،لتملينهررا مر الوفرراء
بواليتها على نحو فعاب؛
ا) تملي اللجنة المذ ورا م القياف بزيارات منتظمة ومفاجمة لجميع أمرا
االحتجا  ،بما فيها األما التي تخضع إلدارا القوات المسلحة والقوات الدولية؛
ج) دعررم اللجنررة المررذ ورا فرري توثيررق حرراالت التعررذيب المرردعى حرردوثها فرري
أمررا االحتجررا والتحقيررق علررى نحررو س رريع ونزيرري فرري جميررع ادعرراءات التعررذيب وإسرراءا
المعاملة التي تةلّغ بها اللجنة؛
)
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ه) تملرري جميررع مررو في اللجنررة م ر االضررطالع بعملهررم فرري مجرراب حقررو
اإلنسان على نحو مم ودون وف م االنتقاف.
عقوبة اإلعداف
 -33ر ب اللننة ياملعل مات الإل قدم ا ال غد يشأ( إنشاء جلنة متتقلة رستعرا ر كام
ا عدام ومناقشة خطة يشاأ( ا عات( عان وقاف اخت ااري لعق ياة ا عادام ،لكن اا ر ازات شاعر
يااالقلق إزاء ار ف اااع ع ااد ا ك ا م الااذين ينتظ اارو( نف ااذ احلك اام يا عاادام ،ال ااذي يص ا ال اا
إغ  600سن  ،ويتبب التأخا ابائ يف نف ذ اف كام الصا ر مق م و روف ا تنازهم.
و عرا اللننة عن يالإ قلق ا إزاء ارت إعدام يع القصر ملخرا املا ا(  2و.)16
 -34يتعي على الدولة الطرف ما يلي:
النظر دون تأ ير في اتخاذ تدابير م أجو وقف فوري لعمليات اإلعرداف
ر)
وتخفيف األحلاف؛
ا) احت ر رراف المعر ررايير الدولير ررة التر رري تر رروفر ضر ررمانات للفالر ررة حماير ررة حقر ررو
األشخات الذي يواجهون عقوبة اإلعداف؛
ج) وضررع حررد علررى الفررور إلعررداف القمررر وتخفيررف جميررع أحلرراف اإلعررداف
المادرا بحق الجناا المحلوف عليهم باإلعداف على جرائم ارتلةوها عنردما رانوا دون سر
الثامنة عشرا.
الممارسات الضارا ضد األ فاب :واا األ فاب ورقم الغلمان (باتشا با ي)
 -35شااعر اللننااة يااالقلق إزاء انتشااار اااهر الاازواج القتااري والاازواج املبكاار للفت ااات .و ر ااب
اللننة يتأك دات ال غاد ر( قان ناا جديادا سااعتمد قريباا حلظار ااهر رقا الالماا( يا شاا ياازي)،
وهااي ممارسااة ق ا ( يااالعنف اجلنتااي ضااد الفت ااا( و تاار اس ا قاق م جنت ا ا ،لكاان اللننااة ر ازات
شعر يقلق يالإ مكان ة ر( ظ لك املمارسة ائعة على الارغم مان ا اار القاان اجلدياد ،مباا
يف ذلااك انتشااارها يف روسااا املتاالول احلك ا م  ،مثلمااا ثباار ماان ا ر اااال مااازا يانشاااي يف
إ دى احلارت .و ذ هكر اللنناة يتعل ق اا العاام رقام  2الاذي ر اارت غ ا إغ ر( ر مباار الدولاة رو
ااض ا غ ما يتعلق يأغعاات العناف ا طاا الاإل ر كب اا ج اات غاعلاة خاُاة ،مباا يف ذلاك العناف
ضد النتاء واف فات ،قد دت علاى غشا الدولاة يف مناع هاذا العناف رو قب باا لا رو ااضا ا عنا
رمس ا ،افمر الذي يشك انت اكا رلتزامات الدولة الطرف مب جب ار فاق ة امل ا  2و 4و.)16
 -36يتعي على الدولة الطرف ما يلي:
اتخرراذ جميررع الترردابير الترري تلفررو حظررر الررزواا القسررري والررزواا المةلررر،
ر)
ومحا مة المسمولي عنها ومعاقةتهم وإعادا تأهيو الضحايا؛
ا) اتخاذ جميع التدابير الال مة العتماد وإنفاذ القانون الجديرد الرذي يحظرر
ممارسة رقم الغلمان (باتشا با ي) على وجي السرعة والقضاء عليها ،بوسائو منها ضرمان
التحقيق الفوري والنزيي فري جميرع حراالت العنرف الجنسري ضرد الفتيران ،بمرا فيهرا حراالت
تورط المسمولي  ،ومحا مة الجناا.
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العنف ضد المرأا
 -37شا د اللننااة يتاان قااان ( القضاااء علااى العنااف ضااد املارر و شااك جلااا( و ن ااة وحمل ااة
للقضاء على العنف ضد املرر وإنشاء مراكاز حلماياة املارر  ،لكن اا ر ازات شاعر يقلاق عم اق إزاء
فش ااي العن ااف ض ااد امل ارر يف الدول ااة الط اارف ،ور س ا ما العن ااف افس ااري وارغتص اااا والض اارا
وإحلاااأل افذى البااد واجل ارائم الااإل ر كااب حتاار متاامى م[محايااةا الشاارفم وممارسااات الاارجم.
ويتاور اللننة القلق لعدم نف ذ القان ( املذك ر على قدم املتاوا يف ع ا اغظات ،و تن
عااد قل ا جاادا ماان احلااارت يف املنااا ق الريف ااة رو النائ ااة ،فهنااا غالب اا مااا اا َعااا َا يال سااا ة عاان
ري ااق ا ل ااات التقل دي ااة لتت ا ية املنازع ااات ،رو لع اادم إغص ااا الض ااحايا عن ااا يت اابب الض ااا
افسرية وارجتماع ة .و ت ل اللننة ما ذكرال ال غد مان ر( ممارساة اختباار العذرياة شاك جازءا
ماان الثقاغااة ا ل ااة ور قا م علااى ري رساااس قااان  ،لكن ااا ر ازات شااعر يقلااق عم ااق ف( رغارا
الشاار ة وممثلااي ار عاااء يطلب ا ( يشااك رو ااا إج اراء هااذا ارختبااار علااى النتاااء اباريااات ماان
العنف افسري لت تباال يف ار كاهبن جرائم رختق ة ،مث الزنا امل ا  2و 4و.)16
 -38تحث اللجنة الدولة الطرف علرى اتخراذ جميرع التردابير لضرمان تنفيرذ قرانون القضراء
علرى العنرف ضرد المررأا تنفيرذاً تامراً فري إقلرريم الدولرة الطررف ،التري يتعرري عليهرا مرا يلري ،فرري
جملة أمور:
تنظرريم حمررالت إلذ رراء الرروعي بشررأن مضررمون قررانون القضرراء علررى العنررف
ر)
ضد المرأا وتشجيع النساء على اإلبال ع جميع حاالت العنف؛
ا)

يادا عدد النساء بي مو في الشر ة والقضاء؛

ج) ضمان التحقيق الشامو فري جميرع حراالت العنرف ضرد المررأا ،ومحا مرة
مرتلةيها ومحاسةتهم ،و فالة وصوب الضحايا إلى سةو االنتماف ،بما فري ذلرك الحمروب
على تعويع مناسب؛
) تنظ ر رريم دورات تدريةي ر ررة وحم ر ررالت توعي ر ررة لعام ر ررة الجمه ر ررور وللم ر ررو في
الحل رروميي بغي ررة تعزي ررز إدرا ه ررم أن العن ررف ض ررد المر ررأا يش ررلو انتها ر راً طير رراً لالتفاقي ررة
وللقواني المحلية؛
ه) اتخ رراذ جمي ررع الت رردابير ،بم ررا فيه ررا الت رردابير القانوني ررة ،لض ررمان حظ ررر ا تة ررارات
العذرية وضمان إنزاب العقوبات المناسةة بجميع المو في الذي يأمرون بلجراء هذ اال تةارات.
اآلليات القضائية الموا ية
 -39حتا ل اللننااة علماا يتأك اادات الدولااة الطاارف ر( ا ل ااات القضااائ ة امل ازيااة غااا الرمس ااة،
خاُة ا اكم افهل ة مجاغام ،جي ز با ر( نظر غقل يف القضايا املدن اة ،و شا د اللنناة يتاعي
احلك مة إغ يناء قدرات ا اكم العا ية يف املنا ق الريف ة ف عاد القضاايا ا الاة إغ ا ااكم
افهل ة رو ري نظام قضائي م از آخر ،لكن اللنناة شاعر يقلاق ياالإ إزاء العق ياات الاإل ر ازات
فرض ا ا اكم افهل ة وغاها من ر كات نظم ت ية املنازعات على التكا( افغاا( ،ر س ما
النتاااء ،وخاُااة يشااأ( مااا يتاامى ماجلارائم افختق ااةم ،مبااا غ ااا عق يااة ا عاادام والعقاااا البااد
الااذي يص ا إغ ااد التعااذيب رو املعاملااة رو العق يااة القاس ا ة رو التإنتااان ة رو امل نااة امل ا ا 2
و 4و.)16
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 -40يتعي على الدولة الطرف ما يلي:
إنشاء نظاف فعاب لرصد قرارات المحا م األهليرة ومراجعتهرا لضرمان عردف
ر)
اعت رراف المررو في الحلرروميي بأحلرراف اآلليررات القضررائية الموا يررة الترري تةررر الجنرراا م ر
جرائمهم المرتلةة باسم "الشرف" أو التي تدعو إلى إ ضاع المرأا للعقاب الةدني أو التي
تتنافى بأي شلو م ر مع التزامات الدولة الطرف بموجب االتفاقية ،وعدف تنفيذهم لتلرك
األحلاف؛
ا) وضررع تعليمررات واضررحة وإلزاميررة لممثلرري االدعرراء تحرردد ماهيررة ق ررارات
المحا م األهلية التي يجو أن تفضي إلى إقامة دعاوة قضائية.
االنتماف ،بما في ذلك التعويع وإعادا التأهيو
 -41ت ل اللنناة ر( املاا  51مان الدسات ر عا ف يارنتصااف العاام والتعا ي عان ري
ضرر ر مربر لا ونااجم عان إجاراء كا مي ،لكن اا ر ازات شاعر ياالقلق إزاء عادم وجا قاان (
منفص ا وحمااد ياان علااى سااب ارنتصاااف ،مبااا يف ذلااك التع ا ي وإعااا التأه ا  ،لضااحايا
التعااذيب .و أسااف اللننااة ف( املطالبااات يااالتع ي عاان افض ارار النا ااة عاان رغعااات التعااذيب
رو إساااء املعاملااة ر ميكاان الشااروع غ ااا إر ماان خااتت عاااوى مدن ااة ،افماار الااذي يتنااا مااع
املتلول ة الرئ ت ة للدولة عن غا سب ارنتصاف ويتتبعد ما يلي:
ر)

رية مطالبة ر حتد ه ية مر كب اجلرمية؛
يف احلارت الإل يك ( غ ا مر كب اجلرمية مفلتا؛

ا)

ري ع ي

ج)

رية قض ة ر يقدم ا الضح ة ينفت إغ ا كمة.

و عاارا اللننااة عاان رسااف ا ي جا خاااا ف( الدولااة الطاارف ا ااتمكن ماان عاار ريااة الااة اماانح
غ ا ع ي يتبب التعذيب رو إساء املعاملة املا .)14
 -42تحث اللجنة الدولة الطرف على اآلتي ،مشيرا في ذلك إلى تعليقها العاف رقم :3
اإلق ررار بالتزامهررا تجررا ضررحايا التعررذيب واتخرراذ ترردابير ،بسررةو منهررا إج رراء
ر)
إص ررالحات قانوني ررة ،لض ررمان اس ررتفادا ض ررحايا التع ررذيب وإس رراءا المعامل ررة مر ر وج ررود س ررةو
انتم رراف فعال ررة ،و فال ررة حم ررولهم عل ررى الجة ررر ،بم ررا ف رري ذل ررك التع ررويع المناس ررب وإع ررادا
التأهيو ،ويشرمو ذلرك الحراالت التري ال تحردَّد فيهرا هويرة مرتلرب الجريمرة أو ال يهر فدان علرى
ارتلاب جريمة؛
ا) إنشاء صندو حلومي رات أو بنرد معري فري الميزانيرة لضرمان حمروب
جميع الضحايا على تعويع؛
فالررة أن تترراد دون تررأ ير رردمات إعررادا التأهيررو المتخممررة والشرراملة
ج)
لضحايا التعذيب وإساءا المعاملة ،بما في ذلك ضحايا النزاعات السابقة ،وضرمان سرهولة
الحموب عليها ،م الب التقديم المةاشر لخدمات إعادا التأهيو التي تمولها الدولة؛
)
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التهديدات وأعماب العنف والتخويف الموجهَّة إلى المدافعي ع حقو اإلنسان
 -43حتا ا ل اللنن ااة علما اا ي ااأ( الدول ااة الط اارف س ااتت غ ق ا ا م ورُ ااد الش ااكاوى املقدم ااة م اان
املااداغع عاان ق ا أل ا نتااا( إغ جلنااة ق ا أل ا نتااا( افغاان ااة املتااتقلة ،ويأهنااا ا تلااق ريااة
ااكاوى يش ااأ( ع اار نا ااط يف ااات ق ا ا أل ا نت ااا( لت تن اااز التعت اافي رو ارختف اااء
القتري رو التعذيب .لكن اللننة ر ازات شاعر يقلاق ياالإ إزاء ا غاا ات الكثاا الاإل ادعي ر(
املااداغع عاان ق ا أل ا نتااا( ،وكااذلك الصااحف  ،يتعرض ا ( للت ديااد والت يااف واملضااايقات
واملراقبااة وار تناااز التعتاافي وارختفاااء القتااري والقت ا  .ويتاااورها القلااق ي ج ا خاااا إزاء قلااة
التدايا الإل ا ذهتا الدولاة الطارف حلماايت م مان التعار فعماات انتقام اة يتابب عمل ام ،علاى
النح املشار إل يف قرير مف افمم املتحد التامي حلق أل ا نتا( انظر ،A/HRC/34/41
الفقر  )68املا .)2
 -44تحث اللجنة الدولة الطرف على اآلتي:
ضررمان أن يسررتطيع المرردافعون ع ر حقررو اإلنسرران االضررطالع بعملهررم
ر)
وأنش ر ررطتهم بحري ر ررة ف ر رري الدول ر ررة الط ر رررف ،دون ر رروف مر ر ر التع ر رررض ألعم ر رراب انتقامي ر ررة
أو اعتداءات؛
ا) التحقيررق دون إبطرراء وبمررورا شرراملة ونزيهررة فرري جميررع االنتها ررات الترري
ترتلب ضرد المردافعي عر حقرو اإلنسران ،ومحا مرة فمر تثةرف إدانرتهم ومعراقةتهم علرى
النحو المناسب ،وتوفير سةو جةر الضرر للضحايا.
التدريب
 -45حت ل اللننة علما ياملعل مات الإل قدمت ا الدولة الطارف غ ماا يتعلاق يالادورات والاربام
التدريب ااة القائمااة الااإل اوضااعر رو رجناازت يالفع ا  ،ور س ا ما اادريب م ا في اجل اااز القضااائي،
لكن ا عرا عن رسف ا ملا يلي:
ر)
إغ جنب؛

عاادم نظ ا م ورات دريب ااة شااارك غ ااا

ااع عناُاار القطاااع القضااائي جنب اا

ا) عدم نظ م ورات دريب ة للما ف والعاامل يف قطااع الصاحة يشاأ( حتدياد
العتمات اجلتدية للتعذيب وغاال من ر كات العنف؛
ج)

عدم نظ م ورات دريب ة يشأ( رسال ب ارستن اا غا القتري املا .)10

 -46يتعي على الدولة الطرف ما يلي:
النظ ررر ف رري تنظ رريم دورا تدريةي ررة لل رردائرا القض ررائية بأ مله ررا ،تجم ررع ب رري
ر)
المحققرري وممثلرري االدعرراء والقضرراا والمررو في الطةيرري م ر أجررو ترردريةهم فرري مسررارات
مماثلة ومنسقة؛
ا) التأ ررد مر ر أن جمي ررع الم ررو في المعني رري  ،بمر ر ف رريهم المو ف ررون الطةي ررون،
مرردربون بوجرري ررات علررى تحديررد وتوثيررق حرراالت التعررذيب وإسرراءا المعاملررة ،وفق راً لةروتو رروب

اسطنةوب؛
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ج) ضرمان حمرروب جميرع أفرراد إنفراذ القررانون علرى ترردريب إلزامري ير ررز علررى
المرلة بري أسراليب االسرتجواب غيرر القسررية ،وحظرر التعرذيب وإسراءا المعاملرة ،وواجررب
السلطة القضائية بأن تةطو االعترافات المنتزعة بالتعذيب.
إجراءات المتابعة
 -47تطلب اللجنرة إلرى الدولرة الطررف أن تقردف ،بحلروب  12أيار/مرايو  ،2018معلومرات
عر متابعررة توصرريات اللجنررة الرواردا فرري الفقررات (8ا) و(28ا) و(34أ) أعررال  .وفرري ذلررك
السرريا  ،ترردعو اللجنررة الدولررة الطرررف إلررى إبالغهررا بخططهررا الراميررة إلررى تنفيررذ بعررع أو جميررع
التوصيات المتةقية الواردا في المالحظات الختامية الب الفترا المشمولة بالتقرير المقةو.
مسائو أ رة
 -48ترحب اللجنة بالتزاف الوفد بللغاء تحف أفغانستان على المادا  20مر االتفاقيرة،
وتدعو الدولة الطرف إلى الوفاء بذلك االلتزاف على نحو فعاب.
 -49وتدعو اللجنرة الدولرة الطررف إلرى النظرر فري إصردار اإلعالنري المنمروت عليهمرا
في المادتي  21و 22م االتفاقية.
 -50وترحب اللجنة بالتزاف الوفد بالتمديق على الةروتو وب اال تياري لالتفاقية وتردعو
الدولة الطرف إلى الوفاء بذلك االلتزاف على نحو فعاب.
 -51وت رردعو اللجن ررة الدول ررة الط رررف إلر ررى التم ررديق عل ررى معاه رردات األم ررم المتحر رردا
األساسية لحقو اإلنسان التي لم تمة رفاً فيها بعد.
 -52ويهطلفررب إلررى الدولررة الطرررف أن تنشررر علررى نطررا واسررع ،وبلغررات مناسررةة ،التقريررر
المقرردف إل ررى اللجن ررة وه ررذ المالحظ ررات الختاميررة ،عر ر ري ررق المواق ررع الش ررةلية الرسررمية
ووسائط اإلعالف والمنظمات غير الحلومية.
 -53والدولة الطرف مردعوا إلرى تقرديم تقريرهرا الردوري المقةرو ،الرذي سريلون تقريرهرا
الثالررث ،بحلرروب  12أيار/مررايو  .2021ولتحقيررق ذلررك الغرررض ،وبررالنظر إلررى أن الدولررة
الطرررف قررد قةلررف تقررديم تقريرهررا إلررى اللجنررة بموجررب اإلج رراء المةسررط لتقررديم التقررارير،
ستحيو اللجنرة إلرى الدولرة الطررف فري الوقرف المناسرب قائمرة بالمسرائو ذات المرلة قةرو
تقررديم التقريررر .وسررتلون ردود الدولررة الطرررف علررى تلررك القائمررة بمثابررة تقريرهررا الرردوري
الثالث المقدف بموجب المادا  19م االتفاقية.
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