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–االنشرةة ااإلخبارريیة ااإللكتروونيیة للمنظمة االعالميیة لمناهھھھضة االتعذيیب  2015مايیو/ أأيیارر    
االدووررةة االراابعة وواالخمسونن للجنة مناهھھھضة االتعذيیب  

 

أأططلقت االمنظمة االعالميیة لمناهھھھضة االتعذيیب 
مباددررةة لحشد أأنشطة منظماتت  2014في عامم 

االمجتمع االمدني ووتنسيیقهھا بشأنن ااتفاقيیة 
ذيیب ووااللجنة االمنبثقة عنهھا. مناهھھھضة االتع

وونحن نقومم بتيیسيیر مشارركة االمجتمع االمدني٬، 
بما في ذذلك من خاللل بناء االتحالفاتت٬، ووتباددلل 
االمعلوماتت٬، وواالتحقق من االتقديیم االفعالل 
للتقارريیر ووفي موعدهھھھا االمحددد٬، ووتوفيیر فرصص 
ووأأنشطة االمناصرةة وواالدعوةة٬، ووددعم االقضايیا 

لمزيید من االمقدمة إإلى لجنة مناهھھھضة االتعذيیب. 
.موقعنا ااإللكتروونيززيیاررةة  االمعلوماتت٬، يیرجى  

 

نظرتت لجنة مناهھھھضة االتعذيیب في ددووررتهھا 
االراابعة وواالخمسيین (االتي اانعقدتت في االفترةة 

مايیو/ أأيیارر  15أأبريیل/ نيیسانن إإلى  20من 
) في تقارريیر االدوولل االمقدمة من كل من 2015
وولكسمبوررغغ وونيیوززيیلنداا وورروومانيیا نغو كولومبيیا وواالكو

ً ألحكامم االماددةة  .ووصربيیا ووإإسبانيیا ووجمهھورريیة مقدوونيیا االيیوغسالفيیة االسابقة ااتفاقيیة من  19ووووفقا
٬، عايینت االمعاملة أأوو االعقوبة االقاسيیة أأوو االالإإنسانيیة أأوو االمهھيینةووغيیرهه من ضرووبب  مناهھھھضة االتعذيیب

االمعنيیة في تطبيیق أأحكامم ااالتفاقيیة ووحدددتت االمجاالتت االلجنة مدىى االتقدمم االذيي حققتهھ االدوولل ااألططراافف 
ااإلشكاليیة االتي يیجب تحسيین مستوىى االتقديي باالتفاقيیة فيیهھا.  

 

 

االظرووفف كانت مهھما لتعذيیبل تبريیر ال  
 

 

	  

متابعة االمالحظاتت االختاميیة  

ً حولل متابعة  22وو 19االماددتيین  تطبيیق عقدتت لجنة مناهھھھضة االتعذيیب خاللل هھھھذهه االدووررةة ااجتماعا
االمالحظاتت االختاميیة٬، تنفيیذ عضو االلجنة وواالمقررر االمعني بمتابعة أأفادد وو .لة أأعمالل ااالنتقامموومسأ

تألف من ثالثة أأعضاء من يیبالمتابعة معني عمل فريیق أنن االلجنة شكلت بموددفيیغ٬،  سجيین
هھھھو صيیاغة أأحكامم وومباددئئ توجيیهھيیة خاصة بالمتابعة اا االفريیق االلجنة. وواالهھدفف من تشكيیل هھھھذ

سيیتم  
للجنة خاللل ددووررةة يیوليیو/ تموززتقديیمهھا   أأغسطس/ آآبب. -  

 

محتويیاتت االنشرةة  

1 - فيیلم ووثائقي للجنة مناهھھھضة االتعذيیب   
2 - متابعة االمالحظاتت االختاميیة  	  
3 - لمنظماتت غيیر ااالجتماعع االسنويي ل 

االحكوميیة 	  
4 - ملخص لمدااووالتت لجنة مناهھھھضة  

االتعذيیب بشأنن تقارريیر االدوولل 	  
5 - إإقراارر قائمة االمسائل للدوولل٬، ووقائمة  

ا االسابقة لتقديیم االتقارريیراالقضايی 	  
6 - االدووررةة االمقبلة   

 

كالووددوويیو غرووسمانن٬، ررئيیس لجنة مناهھھھضة 
االتعذيیب٬، ووجيیراالد ستابرووكك٬، أأميین عامم االمنظمة 

االعالميیة لمناهھھھضة االتعذيیب 	  
	  

مناهھھھضة لمنظمة فيیلم ووثائقي 
االتعذيیب  

عرضت االمنظمة االعالميیة لمناهھھھضة 
االتعذيیب خاللل حفل ااالستقبالل االسنويي 

 فيیلما 2015 أأبريیل/ نيیسانن 28في 
ً عن مشارركة  منظماتت االمجتمع ووثائقيیا

في عمليیة إإعداادد تقارريیر لجنة  االمدني
.ألمم االمتحدةةتابعة مناهھھھضة االتعذيیب اال  

وويیبرزز هھھھذاا االوثائقي االعمل االذيي تم االقيیامم 
منظماتت بهھ وواالمرااحل االمتعدددةة لمشارركة 

االمعنيیة في عمليیة إإعداادد  االمجتمع االمدني
تقارريیر االدوولل٬، ووكذلك االطريیقة االتي 
تسهھم بهھا مشارركة هھھھذهه االمنظماتت في 

نجاحح لجنة مناهھھھضة االتعذيیب.  
.هھھھنايیمكنكم مشاهھھھدةة االوثائقي   
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ووفي هھھھذاا االسيیاقق٬، أأشارر جيینس موددفيیغ إإلى منتدىى االخبرااء حولل متابعة االتنفيیذ االذيي نظمتهھ االمنظمة االعالميیة لمناهھھھضة االتعذيیب في 
االمنتدىى سبراا  ٬، وواالذيي شارركك فيیهھ موددفيیغ نفسهھ. ووقالل موددفيیغ إإنن االنقاشاتت االتي جرتت وواالتقريیر االصاددرر عن2015شباطط/ فبراايیر 

أأعماقق ااألمورر ووأأنهھما سيیشكالنن مصدرر مفيیدااً تنهھل منهھ أأحكامم االفريیق االعامل وومباددئهھ االتوجيیهھيیة.  

ااالجتماعع االسنويي للمنظماتت غيیر االحكوميیة   

 

أنن بمناسبة ااالجتماعع االسنويي االعامم للمنظماتت غيیر االحكوميیة مع االلجنة٬، أأددلت االمنظمة االعالميیة لمناهھھھضة االتعذيیب ببيیانن شفهھي بش
االقضايیا االمهھمة االتي يیتوجب االبت فيیهھا في ااجتماعع لجنة مناهھھھضة االتعذيیب بما في ذذلك االدوولل االتي لم تتقدمم بتقارريیر٬، ووإإجرااءااتت متابعة 

على مزيید من االمعلوماتت في هھھھذاا االصددد. هھھھنا. يیمكنكم ااالططالعع 3تنفيیذ االمالحظاتت االختاميیة٬، وواالتعليیق االعامم االجديید بشأنن االماددةة   
 

ملخص لمدااووالتت لجنة مناهھھھضة االتعذيیب بشأنن تقارريیر االدوولل  

يیوااجهھهھا حالة من ااإلفالتت من  مرتفعة من االعنف من ططرفف االجيیش وواالجماعاتت شبهھ االعسكريیة االمسرحة مستويیاتت– كولومبيیا
االعقابب   

كولومبيیا من قبل مسؤوولي إإنفاذذ االقانونن وواالمسؤووليین االعسكريیيین مصدرر قلق بالنسبة للجنة.  يیشكل االلجوء االمفرطط إإلى ااستخداامم االقوةة في
ووتساوورر االلجنة مخاووفف كبيیرةة من مماررساتت االجيیش حيیث يیجريي ااعتقالل االرجالل بأعداادد هھھھائلة (عبر "االباتيیدااسس") بهھدفف تجنيید 

باددررةة االتشريیعيیة االرااميیة إإلى توسيیع نطاقق ااختصاصص االقضاء ااإلجبارريیة. ووفي ضوء االماالخدمة االعسكريیة  وواااالقاددرريین منهھم ممن لم يیؤدد
ووغيیرهھھھا من ااالنتهھاكاتت بعدمم شمولل االواليیة االقضائيیة االعسكريیة على ااالنتهھاكاتت االخطيیرةة لحقوقق ااإلنسانن االعسكريي٬، توصي االلجنة 

في عمليیة تسريیح االجماعاتت شبهھ كذلك تشعر االلجنة بالقلق إإززااء االثغرااتت االتي ووجدددتت االجيیش بحق االمدنيیيین.  سوبياالتي يیرتكبهھا من
لوضع حد النتهھاكاتت حقوقق ااإلنسانن االعسكريیة وواالمعدالتت االعاليیة لإلفالتت من االعقابب. ووتطالب االلجنة االدوولة بتبني تداابيیر مستعجلة 

‘. دديي كاووكا بالي’في إإقليیم ‘ نتوررااب يیناوب’بحق االمدنيیيین على يید االجماعاتت االمسلحة االتي ظظهھرتت بعد عمليیة تسريیح االمقاتليین٬، ووخاصة 
وومالحقة وويینبغي االتحقيیق في حاالتت ااإلعداامم خاررجج نطاقق االقضاء ووااالختفاء االقسريي ووغيیرهھھھا من ااالنتهھاكاتت االخطيیرةة لحقوقق ااإلنسانن 

ً مناسباً. هھھھذاا٬، وولم يیحصل على االتعويیض سوىى   9االجناةة قضائيیاً. وومن ثم يیجب معاقبة من تثبت إإدداانتهھ ووتعويیض االضحايیا تعويیضا
ً من ضحايیا االتعذيیب منذ عامم  9،٬474ضحايیا من أأصل  في مرااكز االسيیئة االظرووفف . ووتشعر االلجنة بالقلق حيیالل 2014شخصا

ااالحتجازز في كولومبيیا٬، ووبالتالي تطالب هھھھذهه االدوولة االطرفف في ااالتفاقيیة بالعمل بشكل عاجل على االتخفيیف من ااززددحامم مرااكز االتوقيیف 
ووتوصي االلجنة أأيیضاً باستحدااثث آآليیة مستقلة ووفعالة الستالمم شكاووىى االتعذيیب . باتتاالثووتحسيین مستوىى االخدماتت االطبيیة االتي تتسم بعدمم 

ووسوء االمعاملة في مرااكز ااالعتقالل إإلى جانب إإنشاء سجل مركزيي لحاالتت االتعذيیب ووسوء االمعاملة. كما ووتعبر االلجنة عن قلقهھا فيیما 
االعنف االجنسي االمسجل بحق االنساء وواالبناتت٬، ووقلة عددد  حيیالل االمستويیاتت االعاليیة منيیخص االعنف االقائم على نوعع االجنس٬، ووبخاصة 

االجنسي وواالهھويیة  االَميیلسس اااإلددااناتت مقاررنة بالعددد االمرتفع للشكاووىى على هھھھذاا االصعيید. يیجب على االدوولة محارربة االعنف على أأس
مغايیرااتت االهھويیة االجنسانيیة.االعنف االمرتكب ضد االمثليیيیاتت وو االجنسانيیة٬، ووبالتحديید  

االضماناتت االمناسبة لحمايیة االمداافعيین عن حقوقق ااإلنسانن وواالنقابيیيین االصحفيیيین٬، ىى االتي تثيیر قلق االلجنة غيیابب وومن االقضايیا ااألخر
.3ووحمايیة االقضاء وواالنواابب االعاميین من االتهھديیدااتت ووااالعتدااءااتت٬، ووتطبيیق االماددةة   

 
لقرااءةة االمزيید:  

1 ).وواالمنظمة االعالميیة لمناهھھھضة االتعذيیب) CCCTااالئتالفف االكولومبي لمناهھھھضة االتعذيیب ((باإلسبانيیة) (من  االتقريیر االبديیل -  
2 (باإلنجليیزيیة). ملخص ااإلدداارريي للتقريیر االبديیلاال -  

3 .االمالحظاتت االختاميیة -  
4 .االبث ااإللكترووني االمصورر -  
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االضماناتت االقانونيیة ااألساسيیةظظرووفف االحبس االسيیئة ووااالفتقارر إإلى – االكونغو  

سنوااتت٬، قلقهھا االعميیق بشأنن ظظرووفف  10تعبِّر االلجنة٬، بعد تسلمهھا االتقريیر ااألوولي االمقدمم من جمهھورريیة االكونغو وواالمتأخر عن موعدهه 
ووااالفتقارر إإلى آآليیاتت إإعاددةة ااإلددماجج وونقص  االسجناء وومنهھا ااالكتظاظظ االشديید ووتدهھھھورر االبنيیة االتحتيیةااالحتجازز االسيیئة االتي يیتعرضض لهھا 

االمعدااتت وواالتدرريیب ووااستخداامم االعنف مع االنزالء ووعدمم االفصل بيین االبالغيین ووااألططفالل ووضعف تغذيیة االنزالء ووررددااءةة االمستوىى االصحي 
كثيیر من مرااكز ااالحتجازز في تعذيیب وومعاملة سيیئة في حاالتت غغ عن ووقوعع ووضعف االخدماتت االطبيیة وونقص ااألددوويیة. كذلك٬، تم ااإلبال

مختلف أأنحاء هھھھذاا االبلد ووخاصة في مرااكز االشرططة. ووتطالب االلجنة بتحسيین االضماناتت االقانونيیة ااألساسيیة ووإإنفاذذ االقواانيین االتي تنص 
ند ااالعتقالل وواالمساعدةة االقانونيیة االمجانيیة وومن ضمنهھا االحق في االحصولل على فحص ططبي عإإليیهھا االكونغو تفتقر حيیث على منحهھا٬، 

ووقد عبرتت االلجنة عن مخاووفهھا بشأنن حمايیة ضحايیا االتعذيیب عند توقيیفهھ. هھ بالغغ ذذوويیإإفي االشخص باإلضافة إإلى حق  خاصة بعد تلقي -
شكاووىى بهھذاا االشأنن اهھھھض االتعذيیب ووسوء نظرااً للعددد االهھائل من ااألشخاصص االذيین يیخشونن االتعرضض ألعمالل اانتقاميیة إإذذاا تكلمواا بما يین -

٬، وولذلك تدعو االلجنة إإلى إإنفاذذ االتداابيیر االخاصة بالتحقيیق في جميیع مزااعم نغو جو من ااإلفالتت من االعقاببواالمعاملة. وويیسودد في االك
ااالختفاء االقسريي وواالتعذيیب أأوو سوء االمعاملة وواالوفاةة ددااخل االسجن ووأأخذهھھھا إإلى االقضاء وواالمعاقبة عليیهھا.  

عدمم عنهھا االلجنة غيیابب االتشريیع االذيي يیوفر لضحايیا االتعذيیب فرصص ااالنتصافف ووإإعاددةة االتأهھھھيیل٬، وو برتتاالتي عااألخرىى وومن االمخاووفف 
) كهھيیئة CNDHفعاليیة االلجنة االوططنيیة لحقوقق ااإلنسانن (عدمم ااحتوااء قانونن االعقوباتت االكونغولي على تعريیف معمولل بهھ للتعذيیب وو

باإلضافة إإلى االمستويیاتت االعاليیة من  أأ عدمم ااإلعاددةة االقسريیة لالجئيینووتطبيیق مبد ٬،ووسوء معاملة االالجئيین ووططالبي االلجوء ٬،تحقيیقلل
االعنف ضد االمرأأةة. ووتؤكد االلجنة٬، في عددد كبيیر من توصيیاتهھا٬، على أأهھھھميیة بذلل مزيید من االجهھد إلشرااكك االمجتمع االمدني من أأجل 

تطبيیق ااتفاقيیة مناهھھھضة االتعذيیب ووجواانبهھا االمختلفة في االكونغو.  

 
لقرااءةة االمزيید:  

1 االمالحظاتت االختاميیة -  
2 االبث ااإللكترووني االمصورر -  

 

شأنن حمايیة ططالبي االلجوءمخاووفف ب– رغغلكسمب  

 

ااستعرااضض ددوورريي٬، لكنهھا مع ذذلك تعبر عن آآخر إإجرااء منذ  لكسمبرغغحاددثة تعذيیب في عدمم ووقوعع أأيیة تسجل االلجنة مالحظة إإيیجابيیة ب
ووهھھھي ددوولة ططرفف في ااالتفاقيیة- لكسمبرغغاالقلق بشأنن قيیامم  لى عحاجة للعالجج االطبي االطاررئئ إإلى بلدهھھھم ااألصلي. ووإعاددةة أأشخاصص في ب -

مقدمي ططلباتت االلجوء االذيین ال يیستطيیعونن االعوددةة إإلى ل هھاررفضاالحرصص على أأال يیؤدديي على حثت االلجنة لكسمبوررغغ االتحديید٬،  ووجهھ
ضمانن حصولل ٬، تحديیداا٬ً، إإلى لكسمبوررغغإإلى ددفع هھھھؤالء إإلى دداائرةة عدمم االشرعيیة. ووتدعو االلجنة بلدهھھھم ااألصلي بسبب مخاووفف أأمنيیة 

ووخاصة فيیما  لكسمبرغغووأأكدتت االلجنة على ووجوبب تحسيین ظظرفف ااالحتجازز في ة وواالدعم. صص على االمنافع ااالجتماعيیهھھھؤالء ااألشخا
ضمانن حصولل ااألشخاصص االمحتجزيین أأيیضاً على االعالجج ب لكسمبرغغيیتعلق بحجم ززناززيین ااالعتقالل وواالظرووفف االصحيیة. ووتطالب االلجنة 
ررهھھھابب ناشئة عن ي مرااكز ااالحتجازز إإلى أأعمالل تعرضض ااألجانب فاالطبي االخاررجي. ووتعبر االلجنة عن قلقهھا بشأنن وورروودد تقارريیر حولل 

ر٬، ووخاصة ااحتماليیة مقاضاةة االقُصر أأمامم صّ توفيیر االحمايیة االقضائيیة للقُ بوااعث االقلق االرئيیسيیة ااألخرىى من وواالعنصريیة. ووااألجانب 
ن االمعلوماتت حولل . ووتطلب االلجنة مزيیداا معادديیة ووضرووررةة ااإلسرااعع في فتح االوحدةة ااألمنيیة االخاصة بالقُّصر في ددرراايیبوررننمحاكم 

ططاقم االفريیق االطبي. كذلك٬، عبرتت االلجنة عن مخاووفهھا بشأنن فعاليیة االتدرريیب االمعطى للمسؤووليین االحكوميیيین ووتوصي بتطويیر تدرريیب 
ااستقالليیة مكتب االنيیابة االعامة االذيي يیتسم بقدرر كبيیر من ااالستنسابيیة في عمليیة صنع االقراارر االمتعلقة بالتحقيیق في أأعمالل االتعذيیب 

ال تكونن مرتبطة بوززااررةة االدااخليیة أأوو قوااتت االشرططة.إإلى ااستحدااثث سلطة تحقيیق  لكسمبرغغهھا إإلى االقضاء. ووتدعو االلجنة ووإإحالت  
لقرااءةة االمزيید:  

 
1 ةاالمالحظاتت االختاميی -  

2 االبث ااإللكترووني االمصورر -  
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ااستمراارر االعنف ضد االمرأأةة ووتمثيیل ززاائد للسكانن ااألصليیيین في االسجونن – نيیوززيیلنداا  

تفاقيیة مناهھھھضة االتعذيیب في االقانونن االمحلي في مخاووفهھا االسابقة بشأنن االمستوىى غيیر االكافي من إإددماجج اامن جديید عن االلجنة  تعبر
ووعددد  هھالديیهھا عن ططريیق ززيیاددةة تمويیل االوططنيیةلآلليیاتت االوقائيیة االممنوحة واليیة االتعزيیز االلجنة نيیوززيیلنداا إإلى  ونيیوززيیلنداا. ووبالتحديید٬، تدع

يیحتفظ . ووضعف ااستقالليیتهھا لمستقلةاا االسلوكك االشرططي مرااقبة ددااررةةإلاالصالحيیاتت االممنوحة . ووتنتقد االلجنة بوجهھ خاصص ضيیق ططوااقمهھا
٬، غيیر أأنن االلجنة االتقارريیر االمتعلقة بانتهھاكاتت باستخداامم االعنف من قبل مسؤوولي االشرططةبشأنن جهھازز االشرططة بصالحيیة فتح تحقيیقاتت 

صة االنساء كما ووتسجل االلجنة بقلق شديید ااستمراارر االعنف ضد االنساء ووخا. تؤكد على ووجوبب أأنن تقومم هھھھيیئة مستقلة بمثل هھھھذهه االتحقيیقاتت
ططلباتت االحمايیة على االرغم من االكبيیر للحاالتت االتي ال يیتم ااإلبالغغ عنهھا وواانخفاضض عددد  االعدددُ االعميیق . وومما يیثيیر االقلق رريیاتتوواالماوو

تزاايید االتحقيیقاتت في االعنف ااألسريي. ووتحث االلجنة على إإززاالة االعواائق االتي تحولل ددوونن ااإلبالغغ عن [حاالتت االعنف] ووتقديیم ططلباتت 
حاالتت االعنف ضد االنساء٬، ووتوفيیر االحمايیة للضحايیا. وومن االجواانب ااألخرىى االمثيیرةة للقلق االتحقيیق في االحرصص على وواالحمايیة٬، 

ن االذيین يیتم سجنهھم في نيیوززيیلنداا٬، ااالكتظاظظ االزاائد [في االسجونن] وواالكم االمرتفع ووغيیر االمتناسب ألعداادد ااألشخاصص من االسكانن ااألصليیيی
% 15وورريیيین على االرغم من أأنن هھھھؤالء ال يیشكلونن سوىى وون االنزيیالتت ااإلناثث هھھھم من االما% م60% من االنزالء االذكورر وو50حيیث أأنن 

. ووتوجهھ االلجنة االقائملعكس ااالتجاهه االوقائيیة  السترااتيیجيیةلمن سكانن االدوولة. وولمعالجة هھھھذاا االوضع٬، تدعو االلجنة إإلى االتطبيیق االكامل 
بشأنن وصي بذلك إإال كإجرااء أأخيیر. ووتعبر االلجنة عن مخاووفهھا نقدهھھھا للجوء االمستمر إإلى االعزلل في مراافق االصحة االعقليیة ووال ت

من بيین أأمورر أأخرىى–االقواانيین االتي تم االعمل بهھا مؤخرااً وواالتي تحد من حمايیة ططالبي االلجوء عن ططريیق االسماحح  االجماعي ’باالحتجازز  -
اقيیة٬، أأنن تشجع على إإجرااءااتت بديیلة يیجب على نيیوززيیلنداا٬، كدوولة ططرفف في ااالتفشهھر. أأإإلى مدةة تصل إإلى ستة ‘ لمجموعاتت االقاددميین

كالتداابيیر غيیر ااالحتجاززيیة. كذلك يیساوورر االلجنة االقلق بشأنن عدمم االتحقيیق في االشكاووىى االتارريیخيیة االتي تقدمم بهھا أأططفالل ووشبابب عن ذذلك 
من عدمم  ووعبرتت االلجنة عن قلقهھا االعميیقخاضعيین لرعايیة االدوولة وومرضى في االمستشفيیاتت االنفسيیة في تسعيینيیاتت االقرنن االماضي. 

‘.ليیك أأليیس’حالة تعذيیب ووسوء معاملة في مستشفى  200مساءلة أأيي شخص حولل مزااعم تحدثت عن ووقوعع نحو   
لبناددقق االصعق االكهھربائي من قبل عناصر وومن االقضايیا ااألخرىى االتي أأُثيیرتت ااالحتجازز االمنفصل لألحدااثث٬، ووااالستخداامم االمفرطط 

إإلى االقضاء٬، ووعدمم كفايیة االتعويیض وواالتأهھھھيیل االممنوحح لضحايیا االتعذيیب.االشرططة٬، وواالقصورر في إإحالة قضايیا ااالتجارر بالبشر   
لقرااءةة االمزيید:  

 
1 االمالحظاتت االختاميیة -  

2 االبث ااإللكترووني االمصورر -  
 

ااالستخداامم االمفرطط للقوةة من قبل موظظفي إإنفاذذ االقانونن – رروومانيیا  

االضماناتت  االحرصص على توفيیرااللجنة رروومانيیا إإلى  تدعوعاما٬ً،  18في أأعقابب ااالستعرااضض االدوورريي االثاني لروومانيیا٬، االذيي تأخر 
ووتنتقد االلجنة بشدةة االلجوء إإلى ااالعتقالل لفترااتت ططويیلة قبل االمحاكمة٬، ووهھھھي فترةة يیمكن ألشخاصص االموقوفيین. االقانونيیة ااألساسيیة ل

ووتشعر االلجنة بقلق عميیق جرااء ااالستخداامم االمفرطط للقوةة من سوء ااألحواالل االمادديیة في مرااكز ااالحتجازز. كذلك يیوماً وو 180تمديیدهھھھا إإلى 
راافاتت على سبيیل االمثالل٬، ووتدني عددد االمحاكماتت عن مثل هھھھذهه ااألفعالل. ووتوصي االلجنة بإنشاء قبل موظظفي إإنفاذذ االقانونن النتزااعع ااالعت

ووتديین االلجنة بقوةة ااستمراارر جراائم االكرااهھھھيیة هھھھيیئة مرااقبة مستقلة ووتحث رروومانيیا على االتحقيیق االفورريي في كافة مزااعم االعنف. 
د االلجنة على ضرووررةة محارربة ااإلفالتت من االعقابب عن ططريیق االرووما. ووتؤك ططائفة [االغجر]االعنصريیة وواالتنميیط االسلبي ضد أأبناء 

ااإلدداارريیة  ااإلحالةااألخذ بعيین ااالعتبارر أأيیة ددوواافع عنصريیة في كافة االتحقيیقاتت. ووتحث االلجنة٬، بالتحديید٬، رروومانيیا على ووقف مماررسة 
بما في ذذلك ووااالكتظاظظ االفائق فيیهھا  مرااكز االشرططة. وومما يیثيیر االقلق بوجهھ خاصص ررددااءةة ااألحواالل االمادديیة للسجوننبناء االرووما إإلى أل

مشكالتت نقص عددد االعامليین وومن ضمنهھم االطاقم االطبي وواالنفساني. وولذلك يیُوصى بإنشاء آآليیة مستقلة الستالمم شكاووىى االنزالء مع 
ً أل نيیا على إإجرااءااتت لجوء عاددلة في رروومابزيیاررةة االسجونن. وويیجب ضمانن إإمكانيیة حصولل ططالبي االلجوء ميین االمظالم االسماحح أأيیضا

وولة االطرفف في ااالتفاقيیة ااالمتناعع عن ااعتقالل ططالبي االلجوء. وومن االمخاووفف ااألخرىى االتي أأُثيیرتت ااألحواالل دحيیث يینبغي على هھھھذهه اال
وولغايیة  2011حالة ووفاةة منذ عامم  2000 حدووثث الصحة االعقليیة حيیث أأُبلغ عناالخاصة بني منهھا مراافق االرعايیة اشديیدةة االبؤسس االتي تع

٬، تعتبر االلجنة أأنن اافتقارر االمرضى للقدررةة االقانونيیة ووعدمم كفايیة إإددخالهھمعلى االتأكد من االمواافقة االصريیحة ووفي سيیاقق . 2014عامم 
موااصلة االتحقيیق في أأعمالل مكافحة ااإلررهھھھابب االتي تقومم بهھا االضماناتت االقانونيیة مشكلة عويیصة تماماً. ووتحث االلجنة رروومانيیا على 

مراافق سريیة لالعتقالل إإلى جانب ضلوعهھا في برنامج تديیر سي آآيي إإيیهھ) االتي يیُزعم أأنهھا بالتنسيیق مع االمخابرااتت االمركزيیة ااألمريیكيیة (
ً تطويیر مستوىى االتدرريیب وواالعمل بقانونن ووططني  تسليیم خاصص بإعاددةة االتأهھھھيیل ووضعف تمويیل االسجناء. وومن االقضايیا ااألخرىى أأيیضا

ووااستقالليیتهھا. ااآلليیاتت االوقائيیة االوططنيیة  

 
لقرااءةة االمزيید:  
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1 االمالحظاتت االختاميیة -  
2 االبث ااإللكترووني االمصورر -  

 
تعذيیب يیشجع ااإلفالتت من االعقاببالقانونن االتقاددمم االخاصص ب– صربيیا  

جريیمة قانونن االتقاددمم فيیما يیخص ااحتفاظظ قانونن االعقوباتت باالتقريیر االدوورريي االثاني لصربيیا٬،  هھاتلقيیبعد جنة٬، للاابوااعث قلق أأهھھھم من كانن 
5مدةة (االتحقيیق في هھھھذهه االجراائم إإمكانيیة يیعطل مما االتعذيیب   5أأوو  3دةة (م هھمووإإعاددةة تأهھھھيیل[للضحايیا] وومنح االتعويیض سنوااتت)  10-

سنوااتت). ثمة ثقافة من ااإلفالتت من االعقابب تسودد في صربيیا نظرااً لقلة االتحقيیقاتت ووااإلحاالتت إإلى االقضاء. ووعلى هھھھذهه االصعيید٬، تدعو 
حيیث االقدررةة االمحدووددةة لحصولل ااستقالليیة االنظامم االقضائي ووفعاليیتهھ. كما أأنن االظرووفف في االسجونن تبعث على االقلق  فرضضااللجنة إإلى 

%٬، لذلك تقترحح 116لرعايیة االصحيیة ووااألنشطة االمهھنيیة وواالترفيیهھيیة. ووال تزاالل نسبة ااكتظاظظ االسجونن بالنزالء تفوقق االنزالء على اا
وويیجب على هھھھذهه االدوولة االطرفف في ااالتفاقيیة االتحقيیق في ااألعداادد االكبيیرةة االلجنة االلجوء إإلى تداابيیر بديیلة للتقليیل من ااالكتظاظظ االزاائد. 

بالتصويیر مطوررةة مرااقبة بهھھھذهه االتحقيیقاتت تدعيیم االحبس باإلضافة إإلى االعنف فيیما بيین االنزالء٬، وويیجب للوفيیاتت وومحاووالتت ااالنتحارر في 
حالة من  18ووتداابيیر ووقائيیة. ووتعبر االلجنة عن قلقهھا االشديید بشأنن إإجرااءااتت االبت في [ططلباتت] االلجوء٬، حيیث لم يیتم تقيیيیم سوىى االمسجل 

عاددةة ااإلقضيیة عدمم  تم االتأكيید علىكذلك ضافيیة. إلنهھا االلجوء أأوو االحمايیة اام 6لم يیُمنح سوىى  2014حالة في عامم  16،٬490أأصل 
يیجب االبلد االثالث ااآلمن" ال تتيیح االمجالل إلجرااءااتت [االبت] في حاالتت االلجوء كل حالة على حدةة. ’االالجئيین نظرااً ألنن قائمة االقسريیة 

ر االلجنة عن لمحارربة هھھھذاا ااالتجارر ددوونن أأيي تأخيیر. ووتعبِّ االتشجيیع على توفيیر حمايیة كافيیة لضحايیا ااالتجارر بالبشر ووووضع خطط عمل 
ً  ااحتجاززهھھھمقلقهھا االعميیق بشأنن مراافق االرعايیة االصحيیة االعقليیة ووظظرووفف االمرضى حيیث يیجريي  ً عنهھم عداا أأحيیانا تعرضهھم عن ررغما

ددعم مجتمعي من أأجل على بإعطائهھم موااعيید بعيیدةة أأوو حجزهھھھم لفترااتت ططويیلة. ووثمة ضرووررةة الستخداامم بداائل تنطويي لمعاملة االسيیئة ل
ً يیفوقق قدررااتهھا ااالررتقاء بأووضاعع ااألشخاصص االذيین يیعانونن من إإعاقاتت عقليیة ووذذلك بهھدفف االتقليیل من ااستخداامم تلك االمراافق . ااستخدااما

االصحفيیيین وواالمداافعيین عن حقوقق ااإلنسانن ووااألقليیاتت. االتي تستهھدففرتت االلجنة عن مخاووفهھا بشأنن ااالعتدااءااتت كذلك عبّ   
للجنة عن مخاووفهھا فيیما يیخص االتحقيیق في االجراائم بموجب االقانونن االدوولي٬، ووتدرريیب مسؤوولي االدوولة بموجب ااتفاقيیة كذلك عبّرتت اا

٬، وواالعنف االقائم على نوعع االجنس وواالعنف االمنزلي٬، إإلى جانب لداائرةة أأميین االمظالممناهھھھضة االتعذيیب٬، ووتخصيیص االمواارردد االكافيیة 
مخاووفهھا فيیما يیتعلق باستقالليیة االقضاء.  

 
رااءةة االمزيید:لق  

1 االمالحظاتت االختاميیة -  
2 االبث ااإللكترووني االمصورر -  

 

االحمايیة االمناسبة للمهھاجريین وواالالجئيین ووططالبي االلجوء اانعداامم– اانيیإإسب  

) تحت كافة االظرووفف وواالتنبهھ 3مبدأأ عدمم ااإلعاددةة االقسريیة لالجئيین (االماددةة ب االتقيیُّدتودد االلجنة أأنن تذكر االحكومة ااألسبانيیة أأنهھ يیتعيین عليیهھا 
ناكك سبب لالعتقادد بأنهھ قد يیتعرضض للتعذيیب. ووقد أألقت االلجنة شخص أأوو إإعاددتهھ أأوو تسليیمهھ [إإلى حكومتهھ] عندما يیكونن هھھھإإلى عدمم ططردد 

ااألشخاصص بشأنن حاالتت إإعاددةة ٬، االذيي تم تسليیمهھ إإلى االمغربب. ووتشعر االلجنة بالقلق االشديید عرااسس علياالضوء بشكل محددد على حالة 
 تجريي فيیهھا أأيیة عمليیاتت تقيیيیم االتي ال٬، "االسريیعة"حاالتت ااإلعاددةة بإجرااءااتت موجزةة كما يیجريي في سبتة وومليیلة٬، وواالمعرووفة باسم 

للمخاططر االفردديیة٬، ووتدعو االلجنة إإسبانيیا كدوولة ططرفف في ااالتفاقيیة إإلى االحرصص على تقيیيیم كل حالة بشكل منفردد بما يیضمن خضوعع 
م االمجرمم إإسبانيیا بوجوبب االتقيید بمبدأأ تسليیجميیع ااألشخاصص االذيین يیحتاجونن إإلى حمايیة ددووليیة إلجرااءااتت لجوء عاددلة. ووتذكر االلجنة ددوولة 

ططلباتت  هھا٬، في ضوء ررفضأأوو محاكمتهھ في مقاضاةة ااألشخاصص االذيین يیُشتبهھ باررتكابهھم جراائم تتعاررضض مع ااتفاقيیة مناهھھھضة االتعذيیب
ووتحث االلجنة إإسبانيیا كدوولة ططرفف في االمشتبهھ بهھم.  نظامم فراانكوتسليیم االمجرميین االتي تقدمت بهھا االسلطاتت ااألررجنتيینيیة بحق مجرمي 

لضمانن عدمم شمولل أأعمالل االتعذيیب٬، ووبالتحديید ااالنتهھاكاتت االخطيیرةة لحقوقق ااإلنسانن االتي كافة االتداابيیر االالززمة  ااالتفاقيیة على تبني
بقواانيین االتقاددمم. ووتكررر االجنة توصيیتهھا االسابقة للدوولة االطرفف بمرااجعة سيیاستهھا ووقعت أأبانن االحربب ااألهھھھليیة وونظامم فراانكو٬، بالعفو أأوو 

باإلضافة إإلى ذذلك٬، تدعو االلجنة هھھھذهه االدوولة االطرفف إإلى االحرصص على تجهھيیز مرااكز ااالحتجازز  بشأنن االحبس ااالنفراادديي بغيیة إإلغائهھ.
ً  15بأجهھزةة تسجيیل بالصوتت وواالصوررةة. ووتحث االلجنة إإسبانيیا على منع االعزلل ألكثر من  يیوماً  42بدالً من االحد ااألقصى االبالغ يیوما

تساررعع إإلى تخفيیف ااالكتظاظظ االزاائدةة في مرااكز تجميیع االمهھاجريین وواالمعمولل بهھا لديیهھا في االوقت االحاضر. وويیجب على االدوولة أأنن 
االمؤقتة وواالتعاوونن مع االمنظماتت غيیر االحكوميیة في مرااقبة هھھھذهه االمرااكز.  

تعريیف االتعذيیب في قانونن االعقوباتت٬، ووااالستخداامم االمفرطط للقوةة من قبل  :وومن االقضايیا ااألخرىى االتي تدعو إإلى االقلق بالنسبة للجنة
انونن٬، وواانعداامم االتحقيیق االمناسب وواالمستوىى االمقلق لإلفالتت من االعقابب بما في ذذلك االمخاووفف االمتعلقة بالعفو عن ضباطط عناصر إإنفاذذ االق

عدمم تقديیم االتعويیض االكافي لضحايیا االتعذيیب٬، ووااررتفاعع مستويیاتت االعنف ضد االنساء.االشرططة االمداانيین بالتعذيیب٬، وو  
 



	  6 	  

لقرااءةة االمزيید:  
1 االمالحظاتت االختاميیة -  

2 االبث ااإللكترووني االمصورر -  
 

ت وواانعداامم االثقة بالقضاءفضيیحة االتنص– جمهھورريیة مقدوونيیا االيیوغسالفيیة االسابقة  

عن قلقهھا حولل فضيیحة االتنصت االحاليیة. إإنن توررطط مسؤووليین كبارر  االلجنةفي ضوء االتقريیر االدوورريي االثالث لجمهھورريیة مقدوونيیا٬، تعبّر 
ليیة في اانتهھاكاتٍت لحقوقق ااإلنسانن وواالتدخل في أأعضاء االسلك االقضائي ووغيیر ذذلك من ااألعمالل يیقودد االلجنة إإلى االمطالبة باحتراامم ااستقال

ذذلك االجو من ااإلفالتت من االعقابب االذيي تجدهه في هھھھذهه االدوولة االطرفف في ااالتفاقيیة٬، ووعليیهھ  االقضاء ووتعزيیزهھھھا. وومن بوااعث االقلق االعميیق
فإنهھ يیجب ااتخاذذ تداابيیر فورريیة من أأجل االتحقيیق االفورريي وواالشامل في مماررساتت االتعذيیب ووإإحالتهھا إإلى االقضاء وواالمعاقبة عليیهھا. كذلك 

فو٬، حيیث ُسلط االضوء على سكوبيیا ووددرريیزسجنّي قلق عميیق من ررددااءةة االظرووفف في مراافق ااالحتجازز٬، ووخاصة في  يینتابب االلجنة
عدمم تلقي موظظفي االسجونن ااالكتظاظظ االزاائد في االسجونن وونقص االرعايیة االصحيیة ووااالستخداامم غيیر االمشرووعع للقوةة من قبل االحرااسس وو

االمثليیاتت ااالتفاقيیة االعنف ضد أأبناء ااألقليیاتت٬، بما في ذذلك االعنف ضد  االتدرريیب االمناسب. كذلك يیسودد في هھھھذهه االدوولة االطرفف في
االرووما. ووتدعو االلجنة إإلى االتطبيیق االفورريي وواالفعالل لتداابيیر حمايیة  ططائفةوومزددووجي االميیل االجنسي وومغايیريي االهھويیة االجنسيیة وواالمثليیيین وو

ا ااألخرىى االرئيیسيیة في جمهھورريیة مقدوونيیا االمعاملة هھھھذهه االجماعاتت من االتميیيیز ووااالعتدااءااتت ووااالعتقاالتت االتعسفيیة. وومن االقضايی
يي بابب. كما وويیشكل االعنف ضد االنساء مصدرر قلق كبيیر للجنة حيیث ززووططالبي االلجوء في مركز ااالحتجازز بغالالجئيین  ةاالالإإنسانيی

قلق االعميیق جرااء ضعف التالي ال بد من ااتخاذذ تداابيیر ووقائيیة. كما ووتشعر االلجنة بالبحدثت هھھھناكك ززيیاددةة في حاالتت االعنف االمنزلي وو
ووبقوةة تفعيیل يیجب ااإلجرااءااتت االمتخذةة للتحقيیق في حاالتت ااالتجارر بالبشر ووإإحالتهھا إإلى االقضاء في هھھھذهه االدوولة االطرفف في ااالتفاقيیة. 

لى ددررجة أأميین االمظالم٬، وواالذيي يیقومم مقامم ااآلليیة االوقائيیة االوططنيیة٬، عهھھھيیئة تشريیعيیة جديیدةة ووااالررتقاء بمستوىى االتعاوونن االدوولي. لقد حصل 
"بب" فقط٬، ووبالتالي يیجب منح هھھھذهه االهھيیئة ااستقالليیة في االتمويیل ووتعيیيین مزيید من االعامليین فيیهھا لرفع مستوىى فعاليیتهھا.  

نطاقق تعريیف االتعذيیب وواالقدررةة على مالحقة جريیمة االتعذيیب أأوو سوء االمعاملة قضائيیا٬ً، ووااللجوء إإلى وومن االقضايیا ااألخرىى االتي ططُرحت 
اادد االذيین ااررتكبواا اانتهھاكاتت ضد حقوقق ااإلنسانن٬، ووتدرريیب جميیع االمسؤووليین٬، باإلضافة إإلى االحصولل على قواانيین االعفو عن ااألفر

االتعويیض ووإإعاددةة االتأهھھھيیل ووأأشكالهھما بالنسبة لضحايیا االتعذيیب ووغيیرهه من ضرووبب سوء االمعاملة.  

 
لقرااءةة االمزيید:  

5 وواالمنظمة االعالميیة لمناهھھھضة  )MHCلجنة هھھھلسنكي لحقوقق ااإلنسانن في جمهھورريیة مقدوونيیا ( (باإلنجليیزيیة) (من االتقريیر االبديیل -
).وومنظماتت مجتمع مدني ووططنيیة أأخرىى االتعذيیب  

6 االمالحظاتت االختاميیة -  
7 االبث ااإللكترووني االمصورر -  

 

إإقراارر قائمة االمسائل للدوولل٬، ووقائمة االقضايیا االسابقة لتقديیم االتقارريیر  

االخاصة بكل من االصيین وواالصيین (هھھھونغ كونغ) وواالصيین (مكاوو). قائمة االقضايیاتت االلجنة أأقر  
 

وو االيیمن. لكل من االبحريین ووبلجيیكا وواالكاميیروونن ووااستونيیا ووغوااتيیماال ووااليیابانن االسابقة لتقديیم االتقارريیر قائمة االقضايیاأأقرتت االلجنة   
 

(باللغة  تقريیرااً  )UDEFEGUAدد حمايیة االمداافعيین عن حقوقق ااإلنسانن (ااتحا شترااكك معالقدمت االمنظمة االعالميیة لمناهھھھضة االتعذيیب با
ق بتقديیم االتقريیر االدوولي لغوااتيیماال.ااإلسبانيیة) من ااجل صيیاغة قائمة االقضايیا االسابقة لتقديیم االتقارريیر فيیما يیتعل  

 

االجلسة االمقبلة  

.2015أأغسطس/ آآبب  14يیوليیو/ تموزز إإلى  27للجنة مناهھھھضة االتعذيیب خاللل االفترةة من  االخامسة وواالخمسوننستُعقد االدووررةة   
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االدوولل: تقارريیراالنظر في   

1 االعرااقق -  

2 سلوفاكيیا -  
3 سويیسراا -  

 
.2015يیوليیو/ تموزز  13االمنظماتت غيیر االحكوميیة بشأنن ددررااسة تقارريیر االدوولل هھھھو قبل االموعد االنهھائي للمواادد االمقدمة من   

 
كانونن ااألوولل دديیسمبر/  9نوفمبر/ تشريین االثاني إإلى  9للجنة مناهھھھضة االتعذيیب خاللل االفترةة من  االساددسة وواالخمسوننستنعقد االدووررةة 

2015.  
 

االدوولل: تقارريیراالنظر في   

1 االنمسا -  5 االصيین (مكاوو) -  
2 أأذذرربيیجانن -  6 االداانمركك -  

3 االصيین -  7 ااألررددنن -  
4 االصيین (هھھھونغ كونغ) -  8 ليیشتنشتايین -  

 

.2015أأكتوبر/ تشريین ااألوولل  26االمنظماتت غيیر االحكوميیة بشأنن ددررااسة تقارريیر االدوولل هھھھو قبل االموعد االنهھائي للمواادد االمقدمة من   
 

االتي سيیتم إإقرااررهھھھا: االمسائلقائمة   

1 فرنسا -  3 االسعودديیة -  
2 منغوليیا -  4 تونس -  

 
إإقرااررهھھھا: قائمة االمسائل االسابقة لتقديیم االتقارريیر االتي سيیتم  

1 غانا -  5 لندااهھھھو -  

2 كيینيیا -  6 داابولن -  
3 قرغيیزستانن -  7 برتغاللاال -  

4 التفيیا -   
 

يیو/ يیون 29 االموعد االنهھائي للمواادد االمقدمة من االمنظماتت غيیر االحكوميیة بشأنن قائمة االمسائل ووقائمة االمسائل قبل تقديیم االتقارريیر هھھھو
.بحلولل مطلع شهھر يیونيیو/ حزيیرااننن أأنن تقدمم االمنظماتت غيیر االحكوميیة تقارريیرهھھھا س. ووإإذذاا أأمكن٬، يیُستح2015حزيیراانن   

 
بث حي عبر شبكة ااإلنترنت لدووررةة لجنة مناهھھھضة االتعذيیب –االبث ااإللكترووني االمصورر   

 

www.treatybodywebcast.org ٬، االبث االحي متوفر على االراابطاتتأأثناء االجلس  

كذلك٬، تتم أأررشفة االجلساتت حيیث يیمكنكم مشاهھھھدتهھا في موعد الحق.  



	  8 	  

 

يیمكنكم موااصلة ااالططالعع على مستجدااتت أأنشطة االمنظمة االعالميیة لمناهھھھضة االتعذيیب فيیما يیخص لجنة مناهھھھضة االتعذيیب بمتابعتنا 
على:  

 

 

 

 

 

 

عذيیب من إإصداارر االنشرةة ااإلخبارريیة ااإللكتروونيیة بفضل ددعم مالي من ااالتحادد ااألووررووبي ووصندووقق تمكنت االمنظمة االعالميیة ضد االت
سيیغريید ررووززيینغ. االمنظمة االعالميیة لمناهھھھضة االتعذيیب تتحمل االمسؤووليیة االحصريیة عن محتويیاتت هھھھذهه االنشرةة٬، ووال يیجوزز ااعتبارر هھھھذهه 

يید ررووززيینغ.االمحتويیاتت بأنهھا تعكس موااقف ااالتحادد ااألووررووبي أأوو صندووقق سيیغر  
 


