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- االنشرةة ااإلخبارريیة ااإللكتروونيیة للمنظمة االعالميیة لمناهھھھضة االتعذيیب  

2016دديیسمبر/ كانونن ااألوولل   
وواالخمسونن للجنة مناهھھھضة االتعذيیب تاسعةاالاالدووررةة   

 
ااتفاقيیة مناهھھھضة االتعذيیب" االمنبثق عن االمنظمة برنامج تصدرر هھھھذهه االنشرةة في إإططارر "

 منظماتت االمجتمع االمدنيتعمل االمنظمة على تعبئة أأنشطة االعالميیة لمناهھھھضة االتعذيیب. 
عن ططريیق منظماتت هھھھذهه االمشارركة ووتيیسيیر  االتعذيیبمناهھھھضة لجنة ووتنسيیقهھا أأثناء اانعقادد 

تشكيیل االتحالفاتت ووتباددلل االمعلوماتت وواالحرصص على تقديیم االتقارريیر االفعالة في موااعيیدهھھھا 
االمقرررةة ووتقديیم االمشوررةة بشأنن فرصص االمناصرةة ووددعم إإمكانيیة االوصولل بفعاليیة إإلى االلجنة 

 موقع ى االمزيید٬، ززووررووااخاللل ااإلحاططاتت االسريیة للمنظماتت غيیر االحكوميیة. لالططالعع عل
.ااإللكترووني االمنظمة  

االظرووفف كانت مهھما ٬،لتعذيیبل تبريیر ال  
 

نوفمبر/ تشريین االثاني 7من (وواالخمسيین  االتاسعةمناهھھھضة االتعذيیب في ددووررتهھا ل ااألمم االمتحدةةنظرتت لجنة   دديیسمبر/ كانونن ااألوولل 7 -
ووأأررميینيیا. كما ااستعرضت  ووتركمانستاننالنكا ووناميیبيیا  ااإلكوااددوورر ووفنلنداا ووموناكو ووسرييفي تقارريیر االدوولل االمقدمة من كل من ) 2016

ً ألحكامم . 1993تقريیرهھھھا ااألوولي االذيي حانن موعد تقديیمهھ أأصالً في عامم هھھھذهه ااألخيیرةة ل كيیب فيیردديي ررغم عدمم تقديیمددوولة االلجنة حالة  ووووفقا
هھا لتنفيیذ االتزااماتهھا خذتحولل االتداابيیر االتي ااتللجنة يیتعيین على االدوولل أأنن تقدمم كل أأرربع سنوااتت تقريیرااً ٬، مناهھھھضة االتعذيیب ااتفاقيیةمن  19االماددةة 

يیتم ااستعرااضض هھھھذهه االتقارريیر في جلساتت علنيیة تدخل فيیهھا االدوولة االطرفف في حواارر بناء مع  أأحكامم ااالتفاقيیة.االتي قطعتهھا على نفسهھا بموجب 
حضورر لفرصة االغيیر االحكوميیة االتي قدمت تقريیرااً بديیالً  اتتللمنظمتُتاحح حد من موعد االنظر في تقريیر االدوولة االمعنيیة٬، قبل يیومم ووااااللجنة. وو

االلجنة ووططرحح شوااغلهھا وومناقشتهھا مع االلجنة. ووبعد اانتهھاء االدووررةة تنشر للجنة  االمنظماتت غيیر االحكوميیةاالجلسة االسريیة االخاصة بإحاططاتت 
." وواالتي تحتويي على توصيیاتت وومسائل للدوولة االتي تم ااستعرااضض تقريیرهھھھا ووذذلك لمتابعتهھا في غضونن سنة ووااحدةةمالحظاتهھا االختاميیة"  

 

 
 
 
 

 ةةرشنلاا تتايیوتحم
 ةةديیدج ررابخأأ•
 ةمظنملاا ىلإإ ةمدقملاا ريیرراقتلاا•
 بيیذعتلاا ةضهھھھانم ةنجل تتالوواادمل صخلم•

 للوودلاا ريیرراقت ننأشب
 ةلبقملاا تتاارروودلاا•
 قلعتيی اميیف ةمظنملاا ةطشنأأ رخآآ ااوعبات•

 بيیذعتلاا ةضهھھھانم ةنجلب
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 أأخبارر جديیدةة

عن تقديیم تقارريیرررغم عزووفهھا ااستعرااضض كيیب فيیردديي   
في  مناهھھھضة االتعذيیبللجنة لتقريیر ااألوولي لموعد تقديیمهھا على أأنن يیكونن  1992عامم  ااتفاقيیة مناهھھھضة االتعذيیبصاددقت ددوولة كيیب فيیردديي على 

يیة٬، ووعليیهھ فقد قرررتت االلجنة إإددررااجج ااستعرااضض . بيید أأنن كيیب فيیردديي لم تِف يیوماً بالتزااماتهھا االمتعلقة بتقديیم االتقارريیر بموجب ااالتفاق1993عامم 
وومما يیؤسف لهھ أأنن كيیب فيیردديي لم ترسل أأيیضاً ووفدااً . ططرفهھاااألووضاعع في هھھھذهه االدوولة في ددووررتهھا االتاسعة وواالخمسيین في غيیابب أأيي تقريیر من 

ً من ططرفهھا لحضورر ااالستعرااضض مما ززاادد من صعوبة االمسألة. وومع ذذلك٬، فقد بحث أأعضاء االلجنة عمليیة  مناهھھھضة ااتفاقيیة تنفيیذ ررسميیا
.حيیث أأصدرروواا قائمة توصيیاتت أأمالً في االشرووعع في حواارر بناء مع االدوولةنفيیذ في كيیب فيیردديي ووقيیمواا هھھھذاا االت االتعذيیب  

٬، فقد تقررر 1993على ااالتفاقيیة عامم  هھاصاددقتررغم ممحجمة عن تقديیم االتقارريیر أأما ااستعرااضض ددوولة أأنتيیغواا ووبارربودداا٬، ووهھھھي ددوولة أأخرىى 
إإجرااؤؤهه في االدووررةة االحادديیة وواالستيین للجنة.  

 
االطلب من تركيیا تقديیم تقريیر متابعة بصفة مستعجلة  

أأبريیل/ نيیساننااستعرضت االلجنة في ددووررتهھا االسابعة وواالخمسيین ( االوضع في تركيیا٬، ووقد تم االطلب إإلى تركيیا بموجب ) 2016 مايیو/ أأيیارر-
ً لتوصيیاتت للجنة بحلولل  ااتفاقيیة مناهھھھضة االتعذيیب منااإلجرااء االخاصص بالمتابعة  . ووفي ظظل 2017 مايیو/ أأيیارر 13تقديیم تقريیر متابعة ووفقا

 االتيااالنقالبب محاوولة وواالقضاةة وواالمدعيین االعاميین وواالجنودد ووغيیرهھھھم منذ  االصحفيیيینااألنباء االمقلقة عن ااالعتقاالتت وواالتعذيیب ووسوء معاملة 
ً من تركيیا أأغسطس/ آآببفي نهھايیة شهھر ٬، ططلبت االلجنة االماضي يیوليیو/ تموززفي  جرتت  17م تقريیر متابعة بصفة مستعجلة٬، قبل تقديی ررسميیا

٬، ليیتم االنظر فيیهھ من قبل االلجنة أأثناء االدووررةة االتاسعة وواالخمسيین. ووقد تضمنت االرسالة االتي بعثت بهھا االلجنة 2016 نوفمبر/ تشريین االثاني
.االمعلوماتت االمطلوبة نوفمبر/ تشريین االثاني 8مخاووفف محدددةة ووططلب توضيیحاتت محدددةة. ووقد تلقت االلجنة في   

 
 

االتقارريیر االمقدمة إإلى االمنظمة  
 

النكا تقريیر بديیل عن سريي  
النكا للجنة مناهھھھضة  الً مشتركاً عن سريييیتقريیرااُ بد (غلوبالل جستس سنتر) مركز االعداالة االدووليوو مناهھھھضة االتعذيیباالمنظمة االعالميیة لقدمت 

عقوباتت االذيي بسبب بعض ااألحكامم االوااررددةة في قانونن االوواالنساء  االفتيیاتتاالتعذيیب. وويیلفت االتقريیر ااالنتباهه إإلى االنتائج االتميیيیزيیة االوااقعة على 
. وويیسلط االتقريیر االضوء بشكل محددد على تجريیم ااإلجهھاضض بكافة حاالتهھ باستثناء االحالة االتي تكونن فيیهھا حيیاةة 1883يیعودد تارريیخهھ إإلى عامم 

ً االتعريیف االضيیق لالغتصابب . للحيیاةة وواالنمواالجنيین  قابليیةووحتى في حاالتت ااالغتصابب أأوو عدمم  –ااألمم عرضة للخطر  وويیعايین االتقريیر أأيیضا
ااالغتصابب على عاتق االضحيیة بما يیتناقض مع االمعايیيیر االدووليیة. ووفي ووااقعة وواالذيي يیسمح باالغتصابب االزووجي ووإإلقاء عبء تقديیم االدليیل على 

النكا٬، ووخاصة في االمجتمع ااإلسالمي  ال يیزاالل يیشكل مماررسة شائعة في سريياالذيي االنهھايیة يیلفت االتقريیر االبديیل ااالنتباهه إإلى ززووااجج ااألططفالل 
.االتقريیر على موقعنا ااإللكتروونيسنة أأوو أأقل. اانظر  12حيیث يیمكن تزوويیج االبناتت بعمر   

 
 

شأنن تقارريیر االدووللملخص لمدااووالتت لجنة مناهھھھضة االتعذيیب ب  
 

ااإلكوااددوورر  
إإنفاذذ إإليیة االحمايیة االوططنيیة   

 
االقانونن االتعذيیب في أأقرتت االلجنة في ااالستعرااضض االدوورريي االسابع لإلكوااددوورر بالخطوااتت االتشريیعيیة ااإليیجابيیة االتي ااتخذتهھا ااإلكوااددوورر٬، كتجريیم 

إلفالتت من ااالتفاقيیة كي يیكونن هھھھذاا االقانونن فعاالً في ووضع حد ل 1على تعريیف االتعذيیب أأنن يیتواافق مع االماددةة  يینبغياالجنائي االجديید. وومع ذذلك٬، 
.من االعقابب  

نن االوططني لنظامم –االوططنيیة  االحمايیةد آآليیة يیتزوو إإلىددعت االلجنة ددوولة ااإلكوااددوورر   االبرووتوكوللاالذيي أأسس لهھ  االحمايیةاالتي تشكل االمكوِّ
)OPCAT( االتعذيیب تفاقيیة مناهھھھضةالااالختيیارريي  ً االعمل يیتسنى لهھا كي لهھا باألساسس االقانوني االصلب وواالمواارردد االالززمة  - للواليیة  ووفقا

ثر عرضة لسوء االمعاملة٬، من خاللل نظامم ككونهھم ااأللاالممنوحة لهھا. تهھدفف هھھھذهه ااآلليیة إإلى تعزيیز حمايیة ااألشخاصص االمجردديین من حريیتهھم٬، 
زيیاررااتت أأوو علميیاتت تفتيیش على مرااكز ااالحتجازز. ووقد حثت االلجنة ااإلكوااددوورر على تبني مشرووعع االقانونن االهھاددفف إإلى يیعتمد على االقيیامم ب

) االذيي ُخصص لهھ قسم في موضوعع آآليیة االحمايیة االوططنيیة.Defensoría del Pueblo( أأميین االمظالمتعزيیز ددوورر   
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ً لمبدأأ عدمم  مع ااإلشاررةة بشكل محددد إإلى ططالبي االلجوء االكوبيیيین  ةاالقسريیااإلعاددةة ووأأُثيیرتت مخاووفف بشانن حاالتت االترحيیل االتي تشكل اانتهھاكا
ووااستهھجنت االلجنة ووووجودد أأحكامم قانونيیة تسمح بإعاددةة ااألشخاصص االذيین يیُعتبروونن أأنهھم يیشكلونن . 2015 يیوليیو/ تموززاالذيین تم ترحيیلهھم في 

رضونن فيیهھا لخطر االتعذيیب.عسيیت بلدااننمن االقومي إإلى تهھديیدااً لأل  
مزااعم بوقوعع حاالتت تعذيیب ووااختفاء قسريي ووإإعدااماتت خاررجج نطاقق االقضاء بشأنن ووفي االوقت االذيي أأثنت فيیهھ االلجنة على عمل لجنة االحقيیقة 

قليیلة جدااً. في حاالتتووحل االقضيیة إإال ق ٬، إإال أأنهھا أأشاررتت إإلى أأنن االتقدمم كانن بطيیئاً ووأأنهھ لم يیتم االتحقيی2008وو 1984في االفترةة ما بيین   
) 2014وو 2012شكوىى بيین عامي  343في مرااكز االتعليیم (إإذذ تم تسجيیل  االقاصريینووقالت االلجنة إإنهھا قلقة بشدةة بشأنن ااستمراارر االعنف ضد 

مرتكبي ااالنتهھاكاتت إإلى االعداالة ووجبر  ووتقديیمللقضاء على هھھھذاا االشكل من سوء االمعاملة ووأأصرتت على ووجوبب ااتخاذذ ااإلجرااءااتت االالززمة 
.ااألضراارر االتي لحقت بالقاصريین  

االسكانن عداالة منظومة ووضعف االتنسيیق بيین  ٬،للسجونن االمشيینة حالةاالوو ٬،االخطر االذيي يیتهھددد ااستقالليیة االقضاء :وومن االقضايیا االتي أأُثيیرتت
٬، ووااستخداامم االقوةة االمفرططة في مظاهھھھرااتت عامم غيیر االحكوميیةاالمنظماتت ٬، وواامتالكك االدوولة صالحيیة حل االعداالة االعادديیةمنظومة وو ااألصليیيین
االهھويیة االجنسيیة. وواالمثليیاتت وومزددووجي االميیل االجنسي وومغايیريي االجنسي" للمثليیيینإإعاددةة االتوجيیهھ  طرقق عالججل"٬، ووووجودد مرااكز سريیة 2015  

 

:ةمتابعاالمطرووحة للقضايیا اال  
1 - شكاووىى بوقوعع تعذيیب ووسوء معاملة في مرااكز ااالحتجازز؛   
2 - االضحايیا وواالشهھودد؛حمايیة    
3 - في مرااكز االتعليیم. االقاصريیناالعنف االجنسي ووسوء معاملة    

:لقرااءةة االمزيید  
• االمالحظاتت االختاميیة   
• االبث ااإللكترووني االمصورر   

 
 

فنلنداا  
االتعامل مع ااألعداادد االمتزاايیدةة من ططالبي االلجوء  

 
تؤدديي االتعديیالتت وواالمماررساتت االقانونيیة ااألخيیرةة إإلى تقليیص في إإططارر ااالستعرااضض االدوورريي االسابع لفنلنداا٬، قالت االلجنة إإنهھا تخشى أأنن 

د من مخاططر إإعاددتهھم قسرااً. ووتأتي مخاووفف االلجنة  على خلفيیة تضاعف عددد ططالبي االلجوء في االضماناتت االخاصة بطالبي االلجوء ووأأنن تصعِّ
رضت قيیودد أأكثر صراامة على تقديیم ووقد ف. 2015في عامم  32,000إإلى  2014في عامم  3600عشر مرااتت حيیث قفز االرقم من هھھھذاا االبلد 

لتحديید ووضعيیتهھم ما أأددىى إإلى االتعجيیل بترحيیلهھم من فنلنداا٬، ااألمر االذيي عززز االمساعدةة االقانونيیة لطالبي االلجوء ووتطبيیق إإجرااءااتت أأسرعع 
صت االلجنة بأنن يیتم . ووقد أأووإإعاددتهھم إإلى بالددهھھھمفيیما تتم االمخاووفف من عدمم إإمكانيیة االتعرفف على ضحايیا االتعذيیب في صفوفف ططالبي االلجوء 

تقيیيیم جميیع ططلباتت االلجوء بصوررةة فردديیة الستبعادد خطر ااإلعاددةة االقسريیة.  
االحجز مما أأثر بوجهھ خاصص على ااألجانب االذيین ال يیحملونن تصارريیح  إإشعاررااتت ووقد أأشاررتت االلجنة إإلى تقارريیر بحدووثث تأخيیرااتت ططويیلة في
 منهھجيیةلألشخاصص االمحتجزيین ووعدمم ووجودد معايینة ططبيیة االطبيیة غيیر االكافيیة  االعنايیةإإقامة في فنلنداا وواالذيین ال يیتحدثونن االلغة االفنلنديیة. ووشكلت 

في  لهھؤالء عند ووصولهھم إإلى االبالدد أأموررااً باعثة على االقلق بالنسبة للجنة. ووأأووصت االلجنة بأنن تحرصص فنلنداا على االعمل بالضماناتت االقانونيیة
ااألشخاصص االمجردديین من حريیتهھم.فيیما يیتعلق بجميیع هھھھذهه االمجاالتت   

ما تقتضيیهھ تقديیرااتت ااألمورر٬، إإال أأنهھ يیجريي بانتظامم تقيیيید هھ حسب ووفي االوقت االذيي يیفرضض فيیهھ االقانونن ااستخداامم االقيیودد االمادديیة كتدبيیر يیؤخذ ب
قيید للحركة. ماال االسريیرأأثناء نقلهھم٬، كما أأنن هھھھناكك مركز شرططة ووااحد على ااألقل يیستخدمم جميیع ااألشخاصص االمجردديین من حريیتهھم في فنلنداا 

في االبيیئاتت االمغلقة كمرااكز االشرططة مع ضمانن أأنن  االتفريیغ االكهھربائي أأسلحةكذلك شجعت االلجنة على تعديیل ااألنظمة االمتعلقة باستخداامم 
بالغة االصعوبة تماماً ووأأنن ال تشكل هھھھذهه ااألسلحة جزءااً من معدااتت موظظفي االحجز في االسجونن.يینحصر ااستعمالهھا في ااألووضاعع   

على فنلنداا ااستحدااثث آآليیة  مرةة ووااحدةة على ااألقل في حيیاتهھا. وويینبغي االعشيیرمن عنف تفيید االتقارريیر بأنن اامرأأةة من كل ثالثث فنلنديیاتت تعاني 
ااالستجابة للعنف ضد االنساء وومنع ووقوعهھ.االواافي بالغرضض وواالممولل بشكل مناسب إإذذاا ما أأررااددتت  االمأووىىفعالة للشكاووىى ووتأميین   

نقص تمويیل مكتب أأميین االمظالم في االبرلمانن بصفتهھ آآليیة حمايیة ووططنيیة فنلنديیة٬، ووططولل فترةة ااالعتقالل  :رتتيیوومن االمسائل ااألخرىى االتي أأُث
.بالبشر ااالحتيیاططي٬، ووعدمم فصل االمحتجزيین ااألحدااثث عن االبالغيین٬، ووضعف تطبيیق قانونن مكافحة ااالتجارر  

 
:ةمتابعاالمطرووحة للقضايیا اال  

1 - ؛آآليیة االحمايیة االوططنيیة   
2 - ؛حبوسيین ااحتيیاططيیاً االمحتجزيین في مراافق تابعة للشرططة إإلى االفرعع ااإلدداارريي من ووززااررةة االعدللاانتقالل االمسؤووليیة عن االم   
3 - .فصل االمحتجزيین ااألحدااثث عن االبالغيین في أأماكن ااالحتجازز   
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:لقرااءةة االمزيید  
• االمالحظاتت االختاميیة   
• االبث ااإللكترووني االمصورر   

 
 

موناكو  
االمحتجزيین االمنقوليین إإلى االسجونن االفرنسيیةضعف مرااقبة   

 
أأثناء ااالستعرااضض االدوورريي االساددسس لموناكو٬، الحظ أأعضاء االلجنة باررتيیاحح عدمم وورروودد أأيیة شكاووىى بوقوعع تعذيیب منذ ااالستعرااضض ااألخيیر. 

ً للتعذيیب يیتواافق مع االماددةة يیغيیر أأنن االخبرااء ططلبواا من موناكو تعديیل قانونن االعقوباتت االخاصص بهھا ووتضم ااتفاقيیة مناهھھھضة من  1نهھ تعريیفا
وويیقر بصفة عدمم قابليیة سقوطط االجرمم بالتقاددمم في هھھھذهه االجريیمة. االتعذيیب  

جعل االمعلوماتت االمتعلقة باإلجرااءااتت االقانونيیة لالجئيین أأكثر ددقة ووأأيیسر على االفهھم بالنسبة للجميیع. ووأأظظهھر ووططلب أأعضاء االلجنة من موناكو 
تدخلهھ لعدمم تواافق ووااألساسس االقانوني االذيي يیحكم  ‘االمكتب االفرنسي لحمايیة االالجئيین ووااألشخاصص عديیمي االجنسيیة’قلقهھم من ددوورر ااألعضاء 

ووجودد هھھھذاا االمكتب بالضرووررةة مع ااالتفاقيیة.  
ترااسكونن وونيیس٬، ووهھھھي ووعبّر االخبرااء أأيیضاً عن قلقهھم بشأنن مسألة نقل االسجناء االذيین يیقضونن أأحكاماً ططويیلة بالسجن إإلى سجونن فرنسيیة في 

هھھھذاا فضالً عن أأنهھ سجونن مكتظة بشكل ااستثنائي سيیما ووأأنن االقاضي االمسؤوولل في موناكو عن االمتابعة ال يیمكنهھ مرااقبة االسجونن كما يینبغي. 
االمواافقة االصريیحة من االسجناء االمعنيیيین.عد االحصولل على توجب أأنن تتم عمليیاتت االنقل هھھھذهه على ااألقل بيی  

ً في االحجز٬،  13وومن االقضايیا ااألخرىى االتي بُحثت إإمكانيیة ووضع ااألططفالل ددوونن سن  تحت مظلة مديیريیة االخدماتت  ووضع االقضاءووعاما
االقانونيیة مما يیعرضض ااستقالليیتهھ للخطر٬، ووعدمم ووجودد فقرااتت قانونيیة محدددةة فيیما يیتعلق بتعويیض ضحايیا االتعذيیب ووسوء االمعاملة.  

 

:ةمتابعاالمطرووحة للقضايیا اال  
1 - تحدااثث إإجرااءااتت ددقيیقة ووميیسرةة لطلباتت االلجوء؛ااس   
2 - االتوصيیاتت االمشيیرةة إإلى أأحواالل االسجناء االمنقوليین   

:لقرااءةة االمزيید  
• االمالحظاتت االختاميیة   
• االبث ااإللكترووني االمصورر   

 
 

النكا سريي  
ووااالعتقالل في سجونن سريیة "اءبيیضاالنقل االسيیاررةة " بوااسطةعمليیاتت ااالختطافف   

 
وومن ضمنهھا تلك النكا عن قلقهھم االعميیق بشأنن االتقارريیر االمستمرةة٬،  عبّر أأعضاء االلجنة خاللل ااستعرااضض االتقريیر االدوورريي االخامس لسريي

عن شيیوعع مماررسة االتعذيیب في االتحقيیقاتت االجنائيیة في أأغلبيیة كبرىى من االتعذيیب٬، مسألة االخاصص االمعني ب ااألمم االمتحدةةاالوااررددةة من قبل مقررر 
أأمر سائد في  ااإلفالتت من االعقاببعددد هھھھائل من االتقارريیر أأنن  االقضايیا على يید دداائرةة االتحقيیقاتت االجنائيیة في االشرططة. عالووةة على ذذلك٬، يیؤكد

تم إإدداانة االمتهھميین في ااثنتيین منهھا فقط مما يیشي بأنن قلة قليیلة من مزااعم  2012قضيیة منذ عامم  17سوىى  تُسجلمعظم قضايیا االتعذيیب. وولم 
االتعرضض للتعذيیب تم االتحقيیق فيیهھا بالفعل.  

ً لتقارريیر تتمتع بالمصدااقيیة٬، تعرضض أأ يیسمى في ما  ٬، ووذذلكنمورر االتاميیل بحركةيیُشتبهھ في أأنن لهھم صالتت ممن  لالختطافف شخاصصووططبقا
شاحنة نقل بيیضاء–بعمليیاتت ااالختطافف بوااسطة "االفانن ااألبيیض"  وومن ثم تم نقلهھم إإلى موااقع سريیة تعرضواا فيیهھا للتعذيیب االوحشي٬، حيیث  -

إإجرااء االتحقيیق االمناسب من قبل هھھھيیئة مستقلة في جميیع مزااعم ااالعتقالل . لذاا٬، حثت االلجنة االسلطاتت على ضمانن 2015ااستمر ذذلك حتى عامم 
تم نشر قائمة بمرااكز ااالعتقالل بما في ذذلك تلك االمرااكز االمغلقة وواالموااقع يیغيیر االقانوني وواالتعذيیب وواالعنف االجنسي على يید قوااتت ااألمن٬، ووأأنن 

غيیر االرسميیة.  
في أأعقابهھا٬، تشعر االلجنة بالقلق االشديید بشأنن ااإلخفاقق في إإجرااء أأيي بب ااألهھھھليیة ووووفي ظظل ااالنتشارر االوااسع لمماررساتت االتعذيیب أأثناء االحر

النكي لدىى  إإصالحح مؤسساتي في االقطاعع ااألمني. إإنن ووجودد ررئيیس جهھازز ااالستخباررااتت االوططني٬، سيیسيیراا منديیس٬، ضمن االوفد االسريي
 2009 يیونيیو/ حزيیرااننوولغايیة  2008 ماررسس/ آآذذااررمن أأشرفف خاللل االفترةة ااالستعرااضض كانن مقلقاً بشكل خاصص. إإذذ يیُزعم أأنن االسيید منديیس 

فيیهھا االتعذيیب. ووأأعربت االلجنة عن أأسفهھا االعميیق لعدمم إإجابة االوفد عن كثيیر من ااألسئلة االمحدددةة االتي ططُرحت على االسيید  موررسسعلى موااقع 
منديیس خاللل جلسة ااالستعرااضض.  
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حاالتت ااالختفاء االقسريي٬، ووفترةة ااالعتقالل االطويیلة االسابق للمحاكمة بموجب قانونن منع وومن االقضايیا االتي شكلت شاغالً بالنسبة للجنة٬، 
ااإلررهھھھابب٬، ووعدمم توفيیر االضماناتت االقانونيیة للمعتقليین٬، ووظظرووفف ااالحتجازز االمفزعة٬، ووعمليیاتت ااالنتقامم من االضحايیا وواالشهھودد٬، وومحدوودديیة 

.االصحفيیيینوو حقوقق ااإلنسانن٬، وومضايیقة االمداافعيین عن حقوقق ااإلنساننمواارردد ووصالحيیاتت لجنة   
 

:ةمتابعاالمطرووحة للقضايیا اال  
1 - ؛ددوورر االسيید منديیس وومسؤووليیاتهھ فيیما يیتعلق بالتعذيیب   
2 - ؛حقوقق ااإلنساننإإنشاء آآليیة قضائيیة للتحقق في مزااعم االتعذيیب ووحاالتت ااالختفاء االقسريي ووغيیرهھھھا من اانتهھاكاتت    
3 - ااستحدااثث آآليیة فعالة لشكاووىى االضحايیا.   

:لقرااءةة االمزيید  
• االمالحظاتت االختاميیة   
• وومركز االعداالة االدوولي مناهھھھضة االتعذيیبمن قبل االمنظمة االعالميیة لاالتقريیر االبديیل    
• االبث ااإللكترووني االمصورر   

 
 

ناميیبيیا  
من االعقابب٬، وواالبناتت يیدفعن االثمن ووبإفالتت تاممااغتصابب ااررتكابب   

 

مشرووعع سنة من االتأخيیر٬، حثت االلجنة ناميیبيیا على ااإلسرااعع في تبني  16أأثناء ااستعرااضض االتقريیر االدوورريي االثاني لناميیبيیا٬، ووهھھھو تقريیر قُدمم بعد 
االقاسيیة االمعاملة للتعذيیب. وويینبغي أأنن تكونن على تعريیف بشكل ووااضح بما يیضمن ااحتوااء االقانونن االوقايیة من االتعذيیب وومكافحتهھ قانونن 

مشمولة أأيیضاً بهھذاا االقانونن شموالً كامالً. انيیة وواالمهھيینةاالالإإنسوو  
بشأنن تقارريیر ااررتفاعع معدلل ازز٬، أأعربب أأعضاء االلجنة عن قلقهھم االعميیق باإلضافة إإلى ااإلشاررةة إإلى ااالكتظاظظ االزاائد في بعض مرااكز ااالحتج

فيیرووسس نقص االمناعة االبشريیة/ متالززمة نقص االمناعة االمكتسبااإلصابة ب في االسجونن ووضعف إإمكانيیة االحصولل على االعالجج  ااإليیدزز -
اانتشارر هھھھذاا االمرضض وواالسيیطرةة عليیهھ٬، مع االحرصص على وقف ااستمراارر االمضادد للفيیرووساتت االعكسيیة. ووأأووصت االلجنة أأنن تطبق ناميیبيیا آآليیاتت ل

كراامتهھم.ضمانن ااحتراامم حقوقق االمحتجزيین االمصابيین بهھ وو  
رتت االلجنة عن قلقهھا بشأنن وورروودد تقارريیر عن حرمانن االمعتقليین من االضماناتت االقانونيیة بقضيیة االخيیانة االعظمى في كابريیفي٬، عبفيیما يیتعلق 

لضمانن إإجرااء محاكمة عاددلة ووسريیعة وواالتأكد ااألساسيیة ووتعرضهھم للتعذيیب االشديید خاللل االمحاكماتت. ووأأووصت االلجنة باتخاذذ تداابيیر فورريیة 
في مزااعم االحرمانن من االحقوقق ااألساسيیة  غيیر متحيیز ووفعالل إإجرااء تحقيیق من ااستبعادد ااألددلة االتي تم االحصولل عليیهھا تحت االتعذيیب. وويینبغي

وواالتعذيیب وواالوفاةة أأثناء ااالعتقالل.  
ووأأعداادد ضحايیا االعنف االجنسي من ااألططفالل. ووعلى االرغم ووأأعربت االلجنة عن قلقهھا بشأنن ااررتفاعع أأعداادد االنساء االلوااتي يیُقتلن على يید االعشيیر 

غتصابب إإال أأنهھ من االناددرر أأنن يیُجلب االمعتديي إإلى االمحكمة ذذلك أأنن االعائالتت تفضل االتسويیاتت االسريیة من االقانونن االجديید االذيي يیجّرمم ااال
ووضمانن مالحقة مرتكبيیهھ قضائيیاً  االجنسانياالعنف االمحاططة بالكتمانن. ووأأووصت االلجنة بأنن تعززز ناميیبيیا جهھوددهھھھا لزيیاددةة االوعي لمناهھھھضة 

ث االنظامم االقضائي ووإإصالحهھ ووتقصيیر فترةة ااالعتقالل االسابق للمحاكمة يیااإلسرااعع في تحد ووإإنزاالل االعقابب بهھم. كذلك ططلبت االلجنة من ناميیبيیا
أأثناء ااالحتجازز االسابق ووتعيیيین قضاةة إإضافيیيین ووضمانن توفيیر مراافق للشبانن االصغارر بحيیث يیتم ااحتجازز ااألحدااثث في مكانن منفصل عن االكبارر 

لتقديیمهھم للمحاكمة.  
ً سوء معاملة  أأثناء ااالحتجازز٬،  االمثليیيین وواالمثليیاتت وومزددووجي االميیل االجنسي وومغايیريي االهھويیة االجنسيیةوومن االقضايیا االتي أأُثيیرتت أأيیضا

٬، وواالعقوبة االبدنيیة إليیدززاافيیرووسس نقص االمناعة االبشريیة/ بحق ااألططفالل٬، وواالتعقيیم االقسريي لألشخاصص االمصابيین بوواالمماررساتت االتقليیديیة االضاررةة 
ووااالتجارر بالبشر.لألططفالل٬،   

 

:ةمتابعاالمطرووحة للقضايیا اال  
1 - تبني قانونن االوقايیة من االتعذيیب وومكافحتهھ؛   
2 - ظظرووفف ااالعتقالل؛   
3 - ااإلعاددةة االقسريیة لالجئيین.ااحتراامم مبدأأ عدمم جواازز    

:لقرااءةة االمزيید  
• االمالحظاتت االختاميیة   
• االبث ااإللكترووني االمصورر   
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تركمانستانن  
ً ووجوبب أأ نن يیكونن حظر االتعذيیب مطلقا  

 
في االوقت االذيي ررحبت فيیهھ االلجنة٬، أأثناء االنظر في االتقريیر االدوورريي االثاني لتركمانستانن٬، بتضميین فقرةة تحظر االتعذيیب في مسوددةة االدستورر 

ااالستثناء٬، ووأأال يیحق لمرتكبيیهھ لالنتقاصص أأوو أأنن يیكونن هھھھذاا االحظر مطلقاً ووغيیر قابل  ضماننوواالقانونن االجنائي٬، قالت إإنهھ يینبغي على تركمانستانن 
ااالستفاددةة من االعفو.  

ووااستفسرتت االلجنة عن االمزااعم االداائمة بمماررسة االتعذيیب على نطاقق ووااسع لحظة ااالعتقالل ووخاللل فترةة ااالحتجازز االسابقة للتقديیم للمحاكمة 
اا االسبب لم للتعذيیب خاللل فترةة االتقريیر ووأأنهھ لهھذ أأيیة شكوىى أأبدااً عن االتعرضض جابت االدوولة االطرفف بأنهھا لم تتلقَ ووأأبهھدفف اانتزااعع ااالعتراافاتت. 

ً مبعث قلق شديید كونهھا ترقى إإلى مستوىى ااإلخفاء يیسج 90تتم محاكمة أأيي مسؤوولل. عالووةة على ذذلك٬، يیُعتبر االحبس ااالنفراادديي لنحو  نا
امم ززوومايیيیف ووغيیرهھھھم ممن لهھم يیف ووررستيیمرااددووفف٬، ووباتيیر بيیراالقسريي٬، حسب االلجنة. ووقد أأُلقي االضوء على قضايیا بورريیس ووكونستانتيین شيیخ

. ووكرررتت االلجنة ثناءهھھھا على إإلغاء االحبس ااالنفراادديي ووضمانن أأنن 2002عامم  نوفمبر/ تشريین االثانيصلة بمحاوولة ااغتيیالل االرئيیس االسابق في 
وومحاكمتهھم بموجب مبدأأ سيیاددةة االقانونن.يیتم إإخالء سبيیل االمحبوسيین أأوو توجيیهھ تهھم إإليیهھم   

االمجتمع وونشطاء  االصحفيیيینوو حقوقق ااإلنسانندوولة على منع أأعمالل ااالنتقامم وواالعنف االموجة ضد االمداافعيین عن إإضافة إإلى ذذلك٬، حثت االلجنة اال
ً قضيیة االتيیمراادد أأن٬، وواالسماحح لهھم بالقيیامم بعملهھم بكل حريیة. وواالمدني امرااددووفف٬، االذيي ُعذبب ووقُتل في االسجن٬، ووقضيیة قد أأُثيیرتت أأيیضا
ططلب أأعضاء االلجنة تأكيیدااً حاسماً ووفي هھھھذاا االسيیاقق٬، بارر مرااددووفا٬، االذيي زُزعم أأنهھ اانتحر فيیما أأثبت االتشريیح أأنهھ توفي بسبب االتعذيیب. اأأووغلوس

بأال تقع أأعمالل اانتقاميیة ضد أأيي شخص شارركك في هھھھذاا ااالستعرااضض لتقريیر تركمانستانن.  
دمم ااإلبالغغ عن تفشي مرضض االسل بيین نزالء االمساجيین٬، وواالظرووفف االظرووفف االمرووعة في االسجونن٬، ووععلى االلجنة علقت عالووةة على ذذلك٬، 

شيیوعع االعنف االمنزلي بحق ووبسبب االتعذيیب٬، وواالتي يیُزعم أأنهھا حدثت حاالتت االوفاةة أأثناء ااالعتقالل وواالمعيیشيیة االمهھيینة للنساء االمحتجزااتت٬، 
مجردديین من حريیتهھم.االنساء٬، ووااالفتقارر إإلى االتطبيیق االمنهھجي للضماناتت االقانونيیة ااألساسيیة لألشخاصص اال  

 
:ةمتابعاالمطرووحة للقضايیا اال  

1 - مصيیر جميیع ااألشخاصص االمحبوسيین في االعزلل ااالنفراادديي وومكانن ااحتجاززهھھھم؛   
2 - ووااالنتقامم منهھم؛ االصحفيیيینوو حقوقق ااإلنساننترهھھھيیب االمداافعيین عن    
3 - تتمتع باستقالليیة حقيیقيیة؛ حقوقق ااإلنساننإإنشاء مؤسسة ووططنيیة ل   

 
:لقرااءةة االمزيید  

• االمالحظاتت االختاميیة   
• االبث ااإللكترووني االمصورر   

 
 

أأررميینيیا  
االمفرطط للقوةة في ااحتوااء االمظاهھھھرااتتااالستعمالل   

 
ررحبت االلجنة٬، أأثناء ااستعرااضض االتقريیر االدوورريي االراابع ألررميینيیا٬، بالعديید من ااإلجرااءااتت االتشريیعيیة االتي ااتُخذتت لتجريیم االتعذيیب صرااحة 

كبي االتعذيیب ووشمولهھم بالعفو.حيیالل ااإلبقاء على بعض االقيیودد االقانونيیة ووإإمكانيیة االصفح عن مرتوومنع مماررستهھ. لكنهھا أأبدتت أأسفهھا٬، مع ذذلك٬،   
ً عن مخاووفهھم بشأنن ااستخداامم االقوةة االمفرططة خاللل فض االمظاهھھھرااتت ووعن أأسفهھم لعدمم إإحراازز أأيي تقدمم على صعيید ووعبَّ  ر أأعضاء االلجنة أأيیضا

. ووززعمت تقارريیر أأنن 2008 ماررسس/ آآذذااررفي ااالنتخاباتت االرئاسيیة أأثناء  االتي ووقعت أأشخاصص خاللل ااالحتجاجاتت 10 االتحقيیق في مقتل
أأثناء ووذذلك  ٬،من االضماناتت االقانونيیة ااألساسيیةاالموقوفيین االشرططة ااستخدمت مداافع االميیاهه ووااالعتقاالتت االجماعيیة وواالتعسفيیة مع حرمانن 

.2015 يیوليیو/ تموززاالتظاهھھھرااتت االتي خرجت في   
من ررددااءةة االظرووفف االمادديیة في سجونن معيینة.  هھاجنة قلقعلى االرغم من أأووجهھ االتحسن االعامة االتي أأدُدخلت على ظظرووفف ااالحتجازز٬، أأبدتت االل

االمثليیيین٬، وواالمعدلل االعالي لمستوىى االعنف بيین االسجناء االتميیيیز وواالعنف بشكل مستمر ضد االسجناء  سةممارر عنووذذكرتت أأنن هھھھناكك تقارريیر مقلقة 
حاالتت ااالنتحارر وواالوفاةة في االحبس إإلى داادد أأعااالررتفاعع في . كما أأشاررتت االلجنة إإلى إإلحاقق االضررر بالذااتتحاالتت من إإلى جانب تقارريیر عن 

هھذهه االمخاططر ووتزوويیدهھھھم بالمساعدةة يیبعث على االفزعع. وولذلك٬، يیتعيین تطبيیق براامج للوقايیة االمبكرةة من أأجل تحديید ااألشخاصص االمعرضيین لحد 
االطبيیة وواالنفسيیة.  

نتصافف االمنهھجي لضحايیا االتعذيیب٬، ووضعف تقيیيیم وومن االقضايیا االشاغلة ااألخرىى عدمم ووجودد نظامم عدلي شامل لألحدااثث٬، ووااالفتقارر إإلى ااال
كشفت ااعتقالل ططالبي االلجوء من االحدوودد٬، ووعدمم كفايیة االضماناتت االقانونيیة لألشخاصص االمحتجزيین. وووواالبراامج االتدرريیبيیة االخاصة بالتعذيیب٬، 

وومركز ‘ فاناززددوورر تشلدررنز هھھھومم’عن مماررسة االعنف ضد ااألططفالل ووإإساءةة معاملتهھم في مدااررسس خاصة مثل وورروودد تقارريیر عن االلجنة أأيیضاً 
فاناززددوورر للرعايیة وواالحمايیة.  
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:ةمتابعاالمطرووحة للقضايیا اال  
1 - ؛وواالعفو وواالصفحقانونن االتقاددمم    
2 - ااالستخداامم االمفرطط للقوةة؛   
3 - االوفاةة أأثناء االحبس بما في ذذلك ااالنتحارر.   

:لقرااءةة االمزيید  
• االمالحظاتت االختاميیة   
• االبث ااإللكترووني االمصورر   

 
 

كيیب فيیردديي  
غيیابب لتقريیر االدوولة ووووفدهھھھاظظل في ااستعرااضض   

 

جاء نن ااالستعرااضض نظرااً أللكنهھا لم تقدمم حتى االيیومم تقريیرهھھھا ااألوولي. وو 1992عامم  ااتفاقيیة مناهھھھضة االتعذيیبصاددقت ددوولة كيیب فيیردديي على 
بسبب ااالفتقارر إإلى االمعلوماتت.ألبعد االحدوودد ووووفدهھھھا٬، كانن ااستعرااضض محدووددااً  هھھھاتقريیروواالدوولة غائبة ب  

بدقة مع تعريیف رتت االلجنة عن قلقهھا من أأنن االقانونن ال يیتواافق االوقت االذيي ررحبت فيیهھ بإددررااجج جريیمة االتعذيیب في قانونن االعقوباتت٬، عبّ  يووف
أأجلهھا من االتي يیُماررسس من ااالتفاقيیة. ووأأووصت االلجنة بأنن يیتم إإددررااجج االتميیيیز صرااحة ضمن ااألغرااضض  1االتعذيیب االمنصوصص عليیهھ في االماددةة 

االصفح. الاالعفو وو البموجب قانونن االتقاددمم ووفي جراائم االتعذيیب ال سقوطط االتهھمة عدمم جواازز ي االتعذيیب. وويینبغ  
)٬، ااألمر االذيي شجع 1997ووقد أأعربب االخبرااء عن قلقهھم بشأنن ااالكتظاظظ االزاائد في االسجونن (فقد تضاعف عددد نزالء االسجونن منذ عامم 

ً . ووططلبت االلجنة من كيیب فيیردديي جعل نظامم االسجونن االوططني متسانياالجناالعنف ووعدمم كفايیة االخدماتت االصحيیة٬، ووااالتجارر بالمخدررااتت٬،   واافقا
مانديیال وواالتخفيیف من ااالكتظاظظ عن ططريیق االلجوء إإلى أأشكالل بديیلة من االعقوباتت. قوااعدمع   

االمهھاجريین فضالً عن مزااعم بمماررسة االتنميیط االعنصريي خاللل االعمليیاتت ااألمنيیة ووخاصة ضد  ٬،ووتشيیر تقارريیر باستمراارر إإلى ووحشيیة االشرططة
وواالموااططنة  حقوقق ااإلنساننااللجنة االوططنيیة لأأفريیقيیا. ووططالبت االلجنة كيیب فيیردديي بتقديیم معلوماتت حولل االشكاووىى االتي تلقتهھا  غربب من مناططق

ة االوططني فيیما يیتعلق بهھذهه االقضايیا.ططوومجلس االشر  
جعلهھم لل ووصفقاتت االمخدررااتت وواالبيیع في االشوااررعع٬، مما يیووناقشت االلجنة ااألعداادد االضخمة من ااألططفالل االذيین يیتم ااستغاللهھم في االدعاررةة وواالتسو

على  18إإلى  16عرضة لمخاططر ااالتجارر بالبشر. ووأأووصت االلجنة بتعديیل قانونن االعقوباتت بحيیث يیشتمل على منع تشجيیع ااألططفالل من سن 
االدعاررةة٬، ووقالت إإنهھ يیتعيین إإجرااء تحقيیقاتت في قضايیا تتعلق باالتجارر بالبشر.  

ووبطء االنظامم االقضائي ووما يیترتب عليیهھ من اانعداامم ثقة االضحايیا  ٬،ررتهھا االلجنة: االضماناتت االقانونيیة ااألساسيیةاتي أأثوومن االقضايیا ااألخرىى اال
ريیة بنظامم االعداالة االجنائيیة٬، وواالحاجة إإلى االتسجيیل االمنظم لكل ططلباتت االلجوء ووتبني تداابيیر قانونيیة تتواافق مع مبدأأ عدمم جواازز ااإلعاددةة االقس

لمنزلي ضد االنساء ووااألططفالل وواالذيي ال يیتم ااإلبالغغ عنهھ في االغالب لكونن مرتكبيیهھ من أأقارربب االضحيیة.لالجئيین٬، ووشيیوعع االعنف اا  
:ةمتابعاالمطرووحة للقضايیا اال  

1 - االضماناتت االقانونيیة ااألساسيیة؛   
2 - ووحشيیة االشرططة؛   
3 - .وواالموااططنة حقوقق ااإلنساننااستقالليیة االلجنة االوططنيیة ل   

:لقرااءةة االمزيید  
• االمالحظاتت االختاميیة   
• االبث ااإللكترووني االمصورر   

 
 
 

ةتت االمقبلاااالدوورر  
 

.2017 مايیو/ أأيیارر 12إإلى  أأبريیل/ نيیسانن 18للجنة مناهھھھضة االتعذيیب حاللل االفترةة من  االستونناالدووررةة ستنعقد   
:االنظر في تقارريیر االدوولل  

• أأفغانستانن  	  
• ااألررجنتيین  	  
• االبحريین  	  

• لبنانن  	  
• باكستانن  	  
• ة االكورريیةاالجمهھورريی  	  

 



 8 

:قائمة االمسائل االسابقة لتقديیم االتقارريیر  
• كولومبيیا   
• لكسمبوررغغ   
• نيیوززيیلنداا   

رروومانيیا •  
 جمهھورريیهھ مقدوونيیا االيیوغسالفيیة االسابقة •

 
:قائمة االمسائل

• رروواانداا   
 

.2017 ماررسس/ آآذذاارر 20 هھھھوددررااسة تقارريیر االدوولل بشأنن  االموعد االنهھائي للمواادد االمقدمة من االمنظماتت غيیر االحكوميیة  
.2017 يینايیر/ كانونن االثاني 23هھھھو قائمة االمسائل االموعد االنهھائي للمواادد االمقدمة من االمنظماتت غيیر االحكوميیة بشأنن   

 

.2017 أأغسطس/ آآبب 11إإلى  يیوليیو/ تموزز 24للجنة مناهھھھضة االتعذيیب حاللل االفترةة من  االحادديیة وواالستونناالدووررةة ستنعقد   
:االنظر في تقارريیر االدوولل  

• ووبارربودداا أأنتيیغواا  	  
• أأيیرلنداا  	  

• بنما  	  
• باررااغواايي  	  

 

.2017 يیونيیو/ حزيیراانن 26 هھھھوااستعرااضض تقارريیر االدوولل االموعد االنهھائي للمواادد االمقدمة من االمنظماتت غيیر االحكوميیة بشأنن   
 

.2017 دديیسمبر/ كانونن ااألوولل 6إإلى  االثانينوفمبر/ تشريین  6للجنة مناهھھھضة االتعذيیب حاللل االفترةة من  االثانيیة وواالستونناالدووررةة ستنعقد   
:االنظر في تقارريیر االدوولل  

• االبوسنة وواالهھرسك    
• بلغارريیا   
• االكاميیروونن   
• إإيیطاليیا   

• مورريیشيیوسس   
• جمهھورريیة مولدووفا   
• رروواانداا   
• االشرقيیة  تيیمورر 

 
:قائمة االمسائل االسابقة لتقديیم االتقارريیر  

• االنمسا   
• ماالوويي   
• صربيیا  	  

 

 
 

سلوفاكيیا •  
اإإسبانيی •  
سويیسراا •

:قائمة االمسائل
ططاجاكستانن •  

 

.2017 أأكتوبر/ تشريین ااألوولل 9 هھھھوااستعرااضض تقارريیر االدوولل االموعد االنهھائي للمواادد االمقدمة من االمنظماتت غيیر االحكوميیة بشأنن   
.2017 يیونيیو/ حزيیراانن 26هھھھو قائمة االمسائل اادد االمقدمة من االمنظماتت غيیر االحكوميیة بشأنن االموعد االنهھائي للمو  

 
 
 

آآخر أأنشطة االمنظمة فيیما يیتعلق بلجنة مناهھھھضة االتعذيیب وااتابع  
 

مع لجنة مناهھھھضة االتعذيیب ااالنخرااططمدوونة االمنظمة:   
 

أأيیامم ٬، وويیصاددفف ذذلك االتارريیخ تارريیخ أأوولل يیومم من مناهھھھضة االتعذيیبمدوونة االمنظمة االعالميیة ل 2014 نوفمبر/ تشريین االثاني 3أأطُطلقت في 
ووغيیرهه من ضرووبب االمعاملة أأوو االعقوبة  تفاقيیة مناهھھھضة االتعذيیباالدووررةة االثالثة وواالخمسيین للجنة مناهھھھضة االتعذيیب وواالذكرىى االسنويیة االثالثيین ال

 Nothing can Justify Torture, engaging with the Committee against"عنواانن االمدوونة هھھھو االقاسيیة أأوو االالإإنسانيیة أأوو االمهھيینة . 
Torture) " مناهھھھضة االتعذيیبمع لجنة  ااالنخرااططلتعذيیب٬، لال تبريیر.(  
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٬، ووززيیاددةة ااحتشادد ااتفاقيیة مناهھھھضة االتعذيیبوو مناهھھھضة االتعذيیبإإنن االهھدفف من هھھھذهه االمدوونة هھھھو تحقيیق مستوىى أأعلى من االوعي بعمل لجنة 
على االمشارركة في ااآلخريین أأصحابب االمصلحة ووتشجيیع منظماتت االمجتمع االمدني وواالخبرااء حولل االلجنة٬، إإلى جانب  منظماتت االمجتمع االمدني

.تفاقيیةلجنة مناهھھھضة االتعذيیب بغيیة تعزيیز تطبيیق ااالجرااءااتت االفعالل إلستخداامم ااالوواالتعلم في خضم االسعي إإلى عمليیة تباددلل االخبرااتت   
 

وومن االمقاالتت االتي نشرتت مؤخرااً:  
 

• Grant Shubin (GJC), “Torture in plain sight: how national laws violate women’s human 
rights 

• OMCT, “Human rights defenders are the heroes of human rights and of the CAT” 
 

منظماتت االمجتمع  ٬، بما في ذذلك أأعضاء االلجنة ووممثلواالتابعة لهھا االرصدإإنن االمنظمة تدعو ووتحث كل من يیعمل على ااالتفاقيیة وومع لجنة 
على االمشارركة في عمليیة تباددلل االخبرااتت هھھھذهه من خاللل إإررسالل مقالة إإلى مدوونة االمنظمة. لمزيید من  ننواالصحفيینن ووووااألكادديیميیو االمدني

.cbb@omct.orgعلى االعنواانن  االمرااسلةاالمعلوماتت٬، يیرجى   
 

 
مباشرةة: مناهھھھضة االتعذيیبتابعواا جلساتت لجنة   

.www.treatybodywebcast.org اانعقاددهه االجلساتت على االراابطيیمكنكم متابعة االبث االحي أأثناء   
كذلك تتم أأررشفة االجلساتت حيیث يیمكنكم مشاهھھھدتهھا في ووقت الحق.  

 
 

:تابعونا على  
 

 
 

ووصندووقق سيیغريید ررووززيینغ. سوسايیتي  ووآآيیريیش إإيید وومؤسسة أأووبن ااألووررووبيصدررتت هھھھذهه االنشرةة ااإللكتروونيیة بمساعدةة ماليیة من ااالتحادد 
ما يیردد ااعتبارر بأيي حالل من ااألحواالل االمنظمة االعالميیة لمناهھھھضة االتعذيیب االمسؤووليیة االحصريیة عن محتويیاتت هھھھذهه االنشرةة٬، ووال يیجوزز ووتتحمل 

.ووززيینغموااقف ااالتحادد ااألووررووبي أأوو صندووقق سيیغريید ررهھھھذهه االنشرةة على أأنهھ تعبيیر عن محتويیاتت في   
 
 


