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االنشرةة ااإلخبارريیة ااإللكتروونيیة للمنظمة االعالميیة لمناهھھھضة االتعذيیب  
2015 آآبب/ أأغسطس  

مناهھھھضة االتعذيیبااألمم االمتحدةة لوواالخمسونن للجنة  االخامسةاالدووررةة   
 

االظرووفف كانت هھھھما ٬،للتعذيیبتبريیر ال  
 

 
مباددررةة لحشد  2014أأططلقت االمنظمة االعالميیة لمناهھھھضة االتعذيیب في عامم 

مجتمع االمدني ووتنسيیقهھا بشأنن ااتفاقيیة مناهھھھضة االتعذيیب أأنشطة منظماتت اال
ووااللجنة االمنبثقة عنهھا. وونحن نقومم بتيیسيیر مشارركة االمجتمع االمدني٬، بما في 
ذذلك من خاللل بناء االتحالفاتت٬، ووتباددلل االمعلوماتت٬، وواالتحقق من االتقديیم االفعالل 
للتقارريیر ووفي موعدهھھھا االمحددد٬، ووااإلبالغغ عن فرصص االمناصرةة وواالدعوةة٬، 

إإلى لجنة مناهھھھضة االتعذيیب. لمزيید من االمعلوماتت٬،  االتوجهھ االمباشرعم وودد
.موقعنا ااإللكترووني يیرجى ززيیاررةة  

 
 14يیوليیو/ تموزز إإلى  27نظرتت لجنة مناهھھھضة االتعذيیب في ددووررتهھا االخامسة وواالخمسيین (االتي اانعقدتت في االفترةة من 

ً ألحكامم االماددةة االعرااقق ووسلوفاكيیا ووسويیسراار االدوولل االمقدمة من كل من ) في تقارريی2015أأغسطس/ آآبب  من  19. ووووفقا
٬، عايینت االلجنة مدىى االتقدمم االمعاملة أأوو االعقوبة االقاسيیة أأوو االالإإنسانيیة أأوو االمهھيینةووغيیرهه من ضرووبب  ااتفاقيیة مناهھھھضة االتعذيیب

تت االمجاالتت ااإلشكاليیة االتي يیجب تحسيین مستوىى االتقيید االذيي حققتهھ االدوولل ااألططراافف االمعنيیة في تطبيیق أأحكامم ااالتفاقيیة ووحددد
باالتفاقيیة فيیهھا.  

 
أأبرزز االموااضيیع  

 
 

ااإلعاددةة االقسريیةجواازز عدمم عن  ةناجحإإحاططة تقريیر  االمنظمة تقدمم  
 

بعنواانن االقسريیة عاددةة ااإلبشأنن مبدأأ عدمم ألعضاء االلجنة خاللل هھھھذهه االدووررةة جلسة إإحاططة مناهھھھضة االتعذيیب نظمت منظمة 
. ووناقشت هھھھذهه ااإلحاططة االتي شارركت فيیهھا مجموعة من االخبرااء : موااجهھة االتحديیاتت االعمليیة وواالقانونيیة"االقسريیةعاددةة عدمم ااإل"

ووضع مقترحاتت لصيیاغة تعليیق عامم جديید. ووقد للجنة مناهھھھضة االتعذيیب إإلى جانب  1عدددااً من االقضايیا وواالتعليیق االعامم ررقم 
على حظر اال تطبيیقنهھجيیة من االمباددئئ االتوجيیهھيیة االتي تبيین كيیفيیة منظمة إإلى صيیاغة مجموعة ووااضحة ووشاملة ووماالددعت 

.االتعويیضاتتحلولل فعالة لموااجهھتهھا بما في ذذلك ووكيیفيیة تطبيیق  ااإلعاددةة االقسريیة  
 

تفاقيیة.ااالمن  3 بشأنن االماددةة 1مرااجعة االتعليیق االعامم ررقم على  باإلجماعع لجنة مناهھھھضة االتعذيیب وواافقتووبعد ااإلحاططة   
 

:هھھھذاا االراابطططالعع على اتت حولل تقريیر ااإلحاططة يیرجى اااللمزيید من االمعلوم  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ألعضاءاا ملخص لمدااووالتت لجنة مناهھھھضة االتعذيیب لتقارريیر االدوولل  

محتويیاتت االنشرةة  
§ االعالميیة لمناهھھھضة  إإحاططة االمنظمة

االقسريیةعاددةة ااإلحولل عدمم  االتعذيیب  
§  ملخص لمدااووالتت لجنة مناهھھھضة

االتعذيیب لتقارريیر االدوولل  
§ االدووررااتت االمقبلة  

#UNCAT  أأعرربتت االلجنة عنن قلقهھا بسببب
"االنظظامم االقضائي ااالنتقامي" للمشتبهھ بمماررستهھمم 

ررهھھھابب وواالذذيینن تجرريي محاكمتهھمم خاللل ددقائقق ثمم ااإل
Iraq#يُیعددموونن فوورر اانتهھاء االمحاكمة.  	  

#UNCAT  تساءلل أأعضاء االلجنة ما إإذذاا كانتت
االضماناتت االددبلووماسيیة االمقددمة إإلى سوويیسرراا 

#Switzerland  في حاالتت إإعاددةة االمهھاجرريینن
تمثلل ضمانة فعليیة أأمم االتفافاً على االقانوونن. 	  
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االعرااقق  
ووفد االدوولة بعدمم مماررسة االتعذيیب بصوررةة منهھجيیة عمززااللجنة تطعن في   

 
وااسع االنطاقق للتعذيیب ووسوء االمعاملة في االااالستخداامم في ااالستعرااضض االدوورريي ااألوولل للعرااقق٬، عبّرتت االلجنة عن قلقهھا االعميیق بشأنن 

) في ذذااتت االصلةاتت االمسلحة ٬، بما في ذذلك االتعذيیب ووسوء االمعاملة على يید تنظيیم االدوولة ااإلسالميیة (وواالجماعمختلف أأنحاء االبالدد
االراابع  كللوالئٮٮن٬، االمرتبطة بالدوولةاالحكوميیة وواالجماعاتت االميیليیشيیاوويیة مناططق االنزااعع السيیما على يید عناصر قوااتت ااألمن 

وومن ااالنتهھاكاتت لخطيیرةة االتي وواالخمسيین وواالساددسس وواالخمسيین االتابعيیّن للجيیش االلذيین يیديیراانن مركز ااالعتقالل االسريي غربي بغداادد. 
. كذلك يیعدُّ االعنف االجنسي سجناء وومدنٮٮن خاررجج نطاقق االقضاءل بهھا هھھھذهه االجماعاتت أأعمالل ااإلخفاء االقسريي ووعمليیاتت االقتلترتك

ً بالصرااعاتت االمرتبط  ووتوااجهھ من أأكبر االشوااغل على هھھھذاا االصعيید لكونهھ يیشكل جريیمة أأخرىى تقترفهھا االجماعاتت االمذكوررةة آآنفا
ً مشكلة ررئيیسيیة في بإفالتت االجناةة من االعقابب. يیعتبر ااإلفال إإذذ قلما تخضع مزااعم االتعرضض  يیةدوولة االعرااقاالتت من االعقابب عموما

أأوو ااإلحالة إإلى االقضاء. ووقد ططالبت االلجنة االدوولة بالتأكيید مجددداا٬ً، ووبصوررةة علنيیة ال لبس فيیهھا٬، على للتعذيیب ووسوء االمعاملة للتحقيیق 
أأوو يیسكت عن ااررتكابهھا ستتم مساءلتهھ أأمامم االقضاء.  مثل هھھھذهه ااألعمالل يیتوررطط باالشترااكك فيووبالتنبيیهھ بأنن كل االتامم للتعذيیب  االحظر
ً لتبريیر االنزااعع٬، يیمكن  ررقعة بقوةة على أأنهھ ال توجد أأيیة ظظرووفف ااستثنائيیة٬، بما في ذذلك تفشيااللجنة مجدددااً وو تتووأأكد ااتخاذذهھھھا مسوغا

االتعذيیب.  
 

حكوميیة ووووسائل ااإلعالمم٬، إإال أأنن االوفد االعرااقي نفى ووعلى االرغم من االعددد االهھائل من االتقارريیر االصاددررةة عن االمنظماتت غيیر اال
مماررساتت غيیر قانونيیة أأخرىى كاعتقالل ووبشكل مستمر مماررسة االتعذيیب بصوررةة ممنهھجة في االدوولة. ووتحدثت تلك االتقارريیر أأيیضاً عن 

. ساءااتت االجنسيیةيیتعرضن لالغتصابب ووااإلزووجج أأوو أأحد أأفراادد االعائلة االذكورر٬، حيیث االنساء ووااتهھامهھن بسبب تهھمة مزعومة بحق اال
ووجراائم  االزووجيدداانت تفشي االعنف االقائم على نوعع االجنس كاالغتصابب مثلما ووقد دداانت لجنة مناهھھھضة االتعذيیب بشدةة هھھھذهه االمماررسة 

كذلك تم االتطرقق لمشكالتت خطيیرةة أأخرىى في االعرااقق من قبيیل ااستخداامم مرااكز ااعتقالل سريیة٬، ووظظرووفف ااالحتجازز٬، ‘. االشرفف’
الحظت االلجنة االعرااقق أأووضاعع ااستعرااضض عمليیة ااالعتراافاتت باإلكرااهه. ووعلى اامتداادد أأخذ بة ااإلعداامم٬، ووووااالستخداامم االمفرطط لعقو

مرااتت عديیدةة االتبايین بيین ماهھھھيیة االقانونن في االعرااقق ووما هھھھو عليیهھ ووااقع االقانونن على االمستوىى االشعبي.  
 

لقرااءةة االمزيید:  

• .االمالحظاتت االختاميیة   
• .االبث ااإللكترووني االمصورر   

سلوفاكيیا  
موظظفي إإنفاذذ االقانونن على يید وواالقاصريیناالرووما غجر  جماعة أأبناءسوء معاملة االلجنة تنتقد   

 
أأثارر ااالستعرااضض االدوورريي االثالث لسلوفاكيیا قلق لجنة مناهھھھضة االتعذيیب بسبب ااالستخداامم االمفرطط للقوةة من قبل موظظفي إإنفاذذ االقانونن 

خاصص٬، ااعتقالل ااألشفورراالرووما وواالقاصريین. ووغالباً ما يیتم االلجوء إإلى هھھھذهه االقوةة االمفرططة غجر  أأقليیة بما في ذذلك ااستخداامهھا ضد أأبناء
مثل هھھھذهه ااألفعالل. ووقد ددعت االلجنة االدوولة إإلى إإجرااء تحقيیق شامل لووااإلددااناتت محاكماتت االشكاووىى ووقلة قليیلة من االفيیما ال يیوجد سوىى 

في كافة االمزااعم باالستخداامم االمفرطط للقوةة ووااإليیقافف االفورريي عن االعمل لجميیع االمسؤووليین االخاضعيین للتحقيیق. ووكي تكونن هھھھذهه 
تم االتأكيید  ٬،ااقتُرحت آآليیة للشكاووىى لمساعدةة ضحايیا االعنف االمنزلي فيیما. بد من ووجودد آآليیة مرااقبة مستقلة ووفعالةاالتحقيیقاتت ناجعة ال 

االرووما في سلوفاكيیا غجر  أأقليیةاالنوعع من االقضايیا ووإإحالتهھا إإلى االقضاء. عالووةة على ذذلك٬، يیوااجهھ أأبناء  ااعلى أأهھھھميیة االتحقيیق في هھھھذ
ً على أأعلى االمستويیاتت االسيیاسيیة بأنهھا لن  االطرفف ن ررغبتهھا في أأنن تُصدرر االدوولةتميیيیزااً شديیدااً حيیث عبّرتت االلجنة ع ً ررسميیا بيیانا

االلجنة عن قلقهھا بشأنن تقارريیر عن تعقيیم  كما أأعربتضد أأبناء ااألقليیاتت ااإلثنيیة. تتساهھھھل على ااإلططالقق مع ااالستخداامم االمفرطط للقوةة 
.هھھھذاا االتعقيیم رةة ووعن عدمم إإنصافف ضحايیااالرووما ددوونن مواافقتهھن االحرةة وواالمستنيی غجر نساء من أأقليیة  

 
االطب االنفسي في  أأخصائيیيكذلك لفتت ظظرووفف ااالحتجازز في سلوفاكيیا اانتباهه أأعضاء االلجنة االذيین اانتقدوواا االعددد غيیر االكافي من 

هھھھذهه للجنة لكونن  كبيیرمصدرر قلق سنوااتت٬،  5تصل إإلى  يیمكن أأننمنظومة االسجونن. ووشكل ططولل فترةة ااالعتقالل قبل االمحاكمة٬، االتيی
ططوكيیو. وومن بيین االموضوعاتت االمقلقة في سلوفاكيیا ااالتجارر بالبشر حيیث ال تزاالل سلوفاكيیا بلد منشأ قوااعد االمدةة ال تتواافق مع 

ووعبورر ووووجهھة على هھھھذاا االصعيید. يیجب تعزيیز االتشريیع االدااخلي وواالنظامم االقانوني في سلوفاكيیا كي يیتسنى االتعامل مع هھھھذهه االقضايیا 
ايیا ااألخرىى حيیث تتوااجد ااحتماليیة للتعذيیب ووسوء االمعاملة.باإلضافة إإلى كافة االقض  

 
لقرااءةة االمزيید:  
• .االمالحظاتت االختاميیة   
• .االبث ااإللكترووني االمصورر   

 
سويیسراا  

بشأنن معاملة ططالبي االلجوء وواالالجئيین شوااغل عديیدةةااللجنة تعبر عن   
 

بالالجئيین ووططالبي االلجوء. أأحد  ةمن االموضوعاتت االمتعلق عددد كبيیرعبّرتت االلجنة في ااستعرااضض أأووضاعع سويیسراا عن قلقهھا بشأنن 
تعولل بشدةة على االتأكيیدااتت كونهھا االدوولة االطرفف في هھھھذهه ) 3لالجئيین (االماددةة االقسريیة عاددةة ااإلدأأ عدمم بمبيیتعلق االلجنة  شوااغل
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يیتم بصوررةة منتظمة ووضع االمهھاجريین االذيین ووللتعذيیب أأوو سوء االمعاملة لدىى إإعاددتهھ. االدبلوماسيیة كضمانة لعدمم تعّرضض االشخص 
شهھرااً.  12يیمكن أأنن يیدوومم ااعتقالهھم وو ٬،سنة 18وو 15بيین  تترااووحح أأعماررهھھھم قاصرووننااالعتقالل ااإلدداارريي بمن فيیهھم  قيید يیفتقروونن للوثائق

بسبب ااختفاء مقدمي االطلباتت 2014معاملة لجوء عامم  44حيیث تم إإغالقق  –ال يیوجد معهھم مراافقونن  قاصرووننااختفى  كما أأثناء  -
االمناسبة. ووقد ططالبت االلجنة االدوولة  إإيیواائهھم في مرااكز ااستقبالل تابعة للدوولة٬، ووهھھھي مرااكز ال توفر في بعض االحاالتت ظظرووفف االعيیش

ووثمة التجارر بالبشر. ااووقعواا ضحيیة  نهھمأأيیمكن ٬، ذذلك أأنن هھھھؤالء االقاصريین ااء تحقيیق كامل في تلك حاالتت ااالختفاءاالطرفف بإجر
مجالل لتحسيین ظظرووفف ااالحتجازز في سويیسراا ووخاصة سجن تشامب إإذذ ددوولونن في جنيیف االذيي يیعاني من ااكتظاظظ ززاائد مثيیر للقلق -

بيین ااإلناثث وواالذكورر بشكل كامل إإلى توترااتت إإثنيیة وومشاجرااتت عنيیفة بيین االنزالء. كذلك ال يیتم االفصل  2014في شباطط/ فبراايیر أأددىى 
مشكلة تتعلق بمماررسة االشرططة للعنف في سويیسراا نظرااً ووهھھھناكك بيین االقاصريین وواالبالغيین في بعض مراافق االسجن. وومن االنزالء 

لسلطاتت االمعنيیة.عدمم إإررسالل االتقارريیر االطبيیة إإلى ااااعم وواالتحقيیق في مثل هھھھذهه االمزلعدمم   
 

لألشخاصص االذيین خضعواا  وونقص جبر االضررر لحاملي صفاتت االجنسيین (االمخنثيین)وومن االشوااغل ااألخرىى ما يیتعلق بتقديیم االخدماتت 
رر برااددااننللعالجج االطبي وواالتدخالتت االجرااحيیة ددوونن االحصولل على مواافقتهھم االمستنيیرةة٬، ووهھھھو ما أأكد عليیهھ بصوررةة خاصة االمقر مال. -

االدوولة االتي ال تعتبر أأنهھ من االضروورريي إإددررااجج تعريیف االتعذيیب على أأنهھ جريیمة محدددةة هھھھذهه ووظظل االقلق يیساوورر االلجنة بسبب موقف 
من ااالتفاقيیة. إإنن عدمم  1بإددررااجج تعريیف يیتواافق مع االماددةة ووذذلك على االرغم من االتوصيیة االتي تضمنتهھا مالحظاتت ختاميیة سابقة 

عريیف مقرووناً بغيیابب تجريیم االتعذيیب بصفتهھ خرقاً محدددااً يیخلق فرااغاً قضائيیاً من شأنهھ أأنن يیفضي إإلى ااإلفالتت من ووجودد مثل هھھھذاا االت
االعقابب في سويیسراا.  

لقرااءةة االمزيید:  

• باإلنجليیزيیة) فيیذيياالتن(بالفرنسيیة٬، وواالملخص  االتقريیر االبديیل   
• االمالحظاتت االختاميیة.   
• .االبث ااإللكترووني االمصورر   

 
 

االجلساتت االمقبلة  
دديیسمبرر/ كانوونن  9نووفمبرر/ تشرريینن االثاني إإلى  9خاللل االفتررةة منن مناهھھھضة االتعذذيیبب للجنة  االساددسة وواالخمسووننسُتعقدد االددووررةة 

.2015ااألوولل   
االنظظرر في تقارريیرر االددوولل االتاليیة:  

االصيینن (مكاوو) •  
االدداانمرركك •  
ااألررددنن •  
ليیختنشتايینن •  

االنمسا •  
أأذذرربيیجانن •  
االصيینن •  
  االصيینن (هھھھوونغ كوونغ) •

 
أأكتووبرر/ تشرريینن ااألوولل  26تقارريیرر االددوولل هھھھوو  ااستعررااضضاالمووعدد االنهھائي للموواادد االمقددمة منن قبلل االمنظظماتت غيیرر االحكووميیة بشأنن 

2015.  
قائمة االمسائلل االتي سيیتمم إإقررااررهھھھا:  

االسعوودديیة •  
توونسس •  

فررنسا •  
منغووليیا •  

قائمة االمسائلل االسابقة لتقدديیمم االتقارريیرر االتي سيیتمم إإقررااررهھھھا:  
غانا •  
كيینيیا •  
قررغيیززستانن •  
التفيیا •  

هھھھوولندداا •  
بوولندداا •  
االبررتغالل •  

.2016مايیوو/ أأيیارر  13 إإلىنن أأبرريیلل/ نيیسا 18للجنة مناهھھھضة االتعذذيیبب خاللل االفتررةة منن  االسابعة وواالخمسووننسُتعقدد االددووررةة   
االنظظرر في تقارريیرر االددوولل االتاليیة:  

فررنسا •  
إإسرراائيیلل •  
االفلبيینن •  
االسعوودديیة •  
توونسس •  
ترركيیا •  
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لجنة مناهھھھضة االتعذيیب بث حي عبر شبكة ااإلنترنت لدووررااتت –االبث ااإللكترووني االمصورر   
 

www.treatybodywebcast.org على االراابطللجلساتت االبث االحي يیمكنكم مشاهھھھدةة أأثناء االجلساتت٬،   
كنكم مشاهھھھدتهھا في موعد الحق.كذلك٬، تتم أأررشفة االجلساتت حيیث يیم  

 

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

 
 
 
 

 
ررووبي ووصندووقق تمكنت االمنظمة االعالميیة ضد االتعذيیب من إإصداارر االنشرةة ااإلخبارريیة ااإللكتروونيیة بفضل ددعم مالي من ااالتحادد ااألوو

سيیغريید ررووززيینغ. االمنظمة االعالميیة لمناهھھھضة االتعذيیب تتحمل االمسؤووليیة االحصريیة عن محتويیاتت هھھھذهه االنشرةة٬، ووال يیجوزز ااعتبارر هھھھذهه 
االمحتويیاتت بأنهھا تعكس موااقف ااالتحادد ااألووررووبي أأوو صندووقق سيیغريید ررووززيینغ.  

 
 

 


