
 1 

 
 

–االنشرةة ااإلخبارريیة ااإللكتروونيیة للمنظمة االعالميیة لمناهھھھضة االتعذيیب  2015دديیسمبر/ كانونن ااألوولل    
االدووررةة االساددسة وواالخمسونن للجنة مناهھھھضة االتعذيیب  

 
 

تصدرر هھھھذهه االنشرةة ااإللكتروونيیة في إإططارر "االبرنامج االعالمي للجنة مناهھھھضة االتعذيیب 
لحشد  2014 سنةلميیة لمناهھھھضة االتعذيیب وواالمجتمع االمدني" االذيي أأططلقتهھ االمنظمة االعا

أأنشطة منظماتت االمجتمع االمدني ووتنسيیقهھا بشأنن ااتفاقيیة مناهھھھضة االتعذيیب ووااللجنة 
االمنبثقة عنهھا. وونحن نقومم بتيیسيیر مشارركة االمجتمع االمدني٬، بما في ذذلك من خاللل بناء 

دد٬، دعدهھھھا االمحاالتحالفاتت٬، ووتباددلل االمعلوماتت٬، وواالتحقق من االتقديیم االفعالل للتقارريیر في مو
ووتوفيیر فرصص ووأأنشطة االمناصرةة وواالدعوةة٬، ووددعم االقضايیا االمقدمة إإلى لجنة مناهھھھضة 

.موقعنا ااإللكتروونياالتعذيیب. لمزيید من االمعلوماتت٬، يیرجى ززيیاررةة   
 
 
 
 
 
 
 

 ظظرفف أأيي تحت للتعذيیب تبريیر ال

 
دديیسمبر/ كانونن  9نوفمبر/ تشريین االثاني إإلى  9ساددسة وواالخمسيین (االتي اانعقدتت في االفترةة من نظرتت لجنة مناهھھھضة االتعذيیب في ددووررتهھا اال

وواالصيین ررككااالداانمنشتايین ووأأذذرربيیجانن وواالنمسا ووختليی) في تقارريیر االدوولل االمقدمة من كل من 2015ااألوولل  هھھھونغ كونغ- . ووووفقاً مكاوو ووااألررددنن-
االدوولل ااألططراافف كل أأرربع سنوااتت تقريیرااً للجنة مناهھھھضة االتعذيیب بشأنن أأيیة إإجرااءااتت من ااتفاقيیة مناهھھھضة االتعذيیب٬، تقدمم  19ألحكامم االماددةة 

معايینة هھھھذهه االتقارريیر في جلساتت علنيیة تُجريي خاللهھا االدوولة االطرفف  مجديیدةة تتخذهھھھا هھھھذهه االدوولل بغيیة االوفاء بتعهھدااتهھا بموجب ااالتفاقيیة. ووتت
بهھ. ووفي االيیومم االذيي يیسبق موعد االنظر في االتقريیر٬، تُتاحح لمنظماتت االمجتمع االمدني االمعنيیة حوااررااً بناًء مع االلجنة حولل االتقريیر االذيي تقدمت 

االتي قدمت تقريیرااً بديیالً فرصة االلقاء ووتقديیم إإحاططة خاصة للجنة تطرحح خاللهھا شوااغلهھا على بساطط االبحث وواالنقاشش. ووفي نهھايیة كل ددووررةة 
يیاتت لكل ددوولة من االدوولل االتي تمت معايینة تقريیرهھھھا بما في ذذلك االمسائل تقومم لجنة مناهھھھضة االتعذيیب بنشر "مالحظاتهھا االختاميیة" مع توص

االتي ستتم متابعتهھا خاللل سنة ووااحدةة.  
 
 
 

  

 ةةرشنلاا تتايیوتحم

 ديیدجلاا ام•
 ةمظنملل ريیرراقتلاا ميیدقت•
 للوودلاا ععاضووأل ةنجللاا ضضاارعتساا صخلم•
 ايیاضقلاا ةمئاقوو ٬،للوودلل لئاسملاا ةمئاق رراارقإإ•

 ريیرراقتلاا ميیدقتل ةقباسلاا
 ةلبقملاا تتاارروودلاا•
 قلعتيی اميیف ةمظنملاا ةطشنأأ ثثدحأأ ااوعبات•

 بيیذعتلاا ةضهھھھانم ةيیقافتاب
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  االجديیدما 

 
 

االمباددئئ االتوجيیهھيیة لمتابعة تطبيیق االمالحظاتت االختاميیة  
 

يیوليیو/ تموزز 27تبنت االلجنة في ددووررتهھا االخامسة وواالخمسيین ( مباددئئ توجيیهھيیة جديیدةة لمتابعة االمالحظاتت ) 2015أأغسطس/ آآبب  14-
. قبل ذذلك٬، كانن فريیق عمل مؤلف من ثالثة من أأعضاء لجنة مناهھھھضة االتعذيیب قد قامواا بمرااجعة هھھھذاا ااإلجرااء ووتقديیم مقترحاتت االختاميیة
بطرقق تعزيیزهه ووتُسهھم في االوقت ذذااتهھ في توحيید أأساليیب عمل االهھيیئاتت االمنشأةة بموجب معاهھھھدااتت. ووبحسب االمباددئئ االتوجيیهھيیة االجديیدةة٬، تتعلق 

يینبغي ااختيیارر أأرربع توصيیاتت كحد أأقصى إلخضاعهھا للمتابعة ووصيیاغتهھا بطريیقة تجعل من تطبيیقهھا وومرااقبتهھا أأمرااً ميیسرااً. إإضافة إإلى ذذلك٬، 
وجيیهھيیة االدوولَل على تقديیم خطة تنفيیذ ططوعيیة فيیما يیتعلق ببقيیة االتوصيیاتت االتي ااشتملت عليیهھا االمالحظاتت االختاميیة٬، أأوو بعض تشجع االمباددئئ االت

وولة من تلك االتوصيیاتت٬، ووإإعطاء أأوولويیة لهھا وواالبدء في تنفيیذهھھھا في ووقت مبكر من ددووررةة ااإلبالغغ. وويیتعيین أأنن يیكونن تقريیر االمتابعة االمقدمم من االد
كلمة. يینطبق االشيء ذذااتهھ على تقارريیر االمتابعة االتي تقدمهھا االمنظماتت غيیر االحكوميیة االتي تشجعهھا  3,500يیتجاووزز  االطرفف موجزااً ووال

قريیر االمباددئئ االتوجيیهھيیة على تقديیم االمعلوماتت خاللل فترةة االثالثة ااألشهھر االتي تسبق االموعد االنهھائي االمقررر للدوولة االطرفف االمعنيیة كي تسلم ت
ذذلك يیسمح بالتعقيیب على تقريیر االدوولة االطرفف. ووسوفف تشكل تقيیيیماتت االمتابعة جزءااً من االمالحظاتت االختاميیة االتي االمتابعة االخاصص بهھا ألنن 

‘.االمباددئئ موضع ااالهھھھتمامم’وو ‘ جواانب إإيیجابيیة’ستصدرر عن االدووررةة االمقبلة تحت االقسميین   
 

 
االمباددئئ االتوجيیهھيیة الستالمم مزااعم ااألعمالل ااالنتقاميیة وومعالجتهھا  

 
ً  تبنت االلجنة تستهھدفف  االمباددئئ االتوجيیهھيیة االخاصة باستقبالل وومعالجة االمزااعم بوقوعع أأعمالل اانتقاميیةفي االدووررةة االخامسة وواالخمسيین أأيیضا

من ااتفاقيیة مناهھھھضة االتعذيیب. ووتأتي هھھھذهه  22وو 20وو 19وو 13تعذيیب بموجب االمواادد مع لجنة مناهھھھضة اال ممن يیتعاوونوننأأفراادداا وومنظماتت 
منظماتت االمجتمع االمدني وواالمداافعيین  تستهھدففاالمباددئئ االتوجيیهھيیة ااستكماالً لما جاء في االقرااررااتت االسابقة بإنشاء آآليیة لمنع ووقوعع حاالتت اانتقامم 

بعتهھا٬، ووذذلك عمالً بنظامم االهھيیئاتت االمنشأةة بموجب معاهھھھدااتت حقوقق ااإلنسانن عن حقوقق ااإلنسانن وواالضحايیا وواالشهھودد ووررصد تلك االحاالتت وومتا
د بالمباددئئ االتوجيیهھيیة لمناهھھھضة االترهھھھيیب أأوو يیّ وواالتكليیف االممنوحح للمقررر االخاصص االمعني بحاالتت ااالنتقامم. عالووةة على ذذلك٬، قرررتت االلجنة االتق

")٬، االتي تبناهھھھا ررؤؤساء االهھيیئاتت االمنشأةة بموجب معاهھھھدااتت حقوقق ااإلنسانن في ااجتماعهھم االسابع مباددئئ سانن خوسيیهھ االتوجيیهھيیةااالنتقامم ("
تقامم ووبذلك تسهھم في اانتهھاجج االهھيیئاتت االمنبثقة يیونيیو/ حزيیراانن)٬، لمعالجة مزااعم ااالن 26إإلى  22وواالعشريین االذيي اانعقد في سانن خوسيیهھ (من 

عن االمعاهھھھدااتت سيیاسةً مشتركة لمناهھھھضة أأعمالل ااالنتقامم.  
 

 
2015اانتخاباتت أأعضاء لجنة مناهھھھضة االتعذيیب لعامم   

 
تهھم في يیّ واا محل ااألعضاء االذيین تنتهھي مدةة عضولّ اانتخابب أأعضاء جددد في لجنة مناهھھھضة االتعذيیب ليیح 2015أأكتوبر/ تشريین ااألوولل  8في  تمّ 
د كلودد يیّ االس), ااآلنسة آآنا ررااكو (مولدووفا), هھاني (تونساالابب هھھھّ د عبد االويیّ : االسفيااألعضاء االجددد وو يیتمثّل . 2015دديیسمبر/ كانونن ااألوولل  31

د مم فهھم: االسّ د سباستيیانن توززيیهھ (فرنسا). أأما ااألعضاء ااألرربعة االحاليیيین االذيین سيیغاددرروونن االلجنة مع نهھايیة االعايیّ هھھھيیلر ررووااسانت (االمكسيیك) وواالس
د ساتيیاباووسونن غوبت ددووما٬، وواالسيید يیّ د جوررجج توغوشي٬، االسيیّ ووحتى هھھھذهه االدووررةة)٬، االس 2008كالوودديیو غرووسمانن (ررئيیس االلجنة منذ سنة 

ألرربع  دّ ووتمت 2016يینايیر/ كانونن االثاني  1تبدأأ في سأأبدوواليي غايیي. ووبذلك يیرتفع عددد االنساء ااألعضاء في االلجنة للدووررةة االمقبلة٬، االتي 
نوااتت٬، إإلى أأرربع نساء.س  

 
 

 تقديیم االتقارريیر للمنظمة
 
 

االتقريیر االبديیل ألذذرربيیجانن  
 

مع االشرااكة االدووليیة من أأجل حقوقق ااإلنسانن إإلى لجنة مناهھھھضة االتعذيیب االتقريیر االبديیل  التعاووننة لمناهھھھضة االتعذيیب بيیّ مة االعالمظّ قدمت االمن
ة يیّ ة ووددووليیّ ليین عن منظماتت غيیر حكوميیة محلثّ تم إإنجازز هھھھذاا االتقريیر بمساعدةة ممووقد  حولل أأذذرربيیجانن لمناقشتهھ في ددووررتهھا االساددسة وواالخمسيین.

ة االمفرووضة على عمل االمداافعيین يیّ وومحاميین ووأأقرباء لمداافعيین عن حقوقق ااإلنسانن ررهھھھن ااالعتقالل. وويیلقي االتقريیر االضوء على االقيیودد االقانون
يیقومونن ي االدفاعع االذيین يیحقوقق ااإلنسانن٬، وومضايیقة محام عن االمداافعيین قّ ة بحيیّ في وواالمحاكماتت االجنائسّ عن حقوقق ااإلنسانن٬، ووااالعتقالل االتع

بهھدفف تحطيیم االمداافعيین عن حقوقق ااإلنسانن. مراافق ااالحتجاززاالتعذيیب ووسوء االمعاملة في كما يیشيیر االتقريیر االى حاالتت  ٬، بهھذهه االمهھّمة  
.االتقريیر كامالً يیرجى ززيیاررةة موقعنا ااإللكتروونيالعع على ططّ لال  
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 ملخص ااستعرااضض لجنة مناهھھھضة االتعذيیب ألووضاعع االدوولل
 

ليیختنشتايین  
معاملة ااألشخاصص االمجردديین من حريیتهھم  

 
عدمم وورروودد أأيیة تقارريیر عن أأيیة حالة تعذيیب منذ اانضمامم هھھھذهه االدوولة  بهھا صصّ االخاع ستعرااضض االدوورريي االراابااالفي  ليیختنشتايین فيجنة لّ ت االثبتأأ

ليیس فيیهھا  ليیختنشتايین. ووررغم علم االلجنة بأنن ليیختنشتايین. بيید أأنن االلجنة أأعربت عن قلقهھا بشأنن ظظرووفف ااالحتجازز في 1990إإلى ااالتفاقيیة عامم 
ال أأنهھا تشعر بالقلق بشأنن ووجودد نزيیلة ووااحدةة ووحيیدةة في أأغلب ااألحيیانن نساء٬، إإ 3ررجالً وو 17سوىى سجن ووحيید يیتسع لعشريین نزيیالً فقط٬، 

قت االلجنة في حاالتت قّ دةة من االحبس ااالنفراادديي. كذلك٬، وونظراا لصغر حجم االسجن٬، حمّ ووبالتالي من ااحتماليیة  تحّولل ذذلك إإلى حالة غيیر متع
رتت االلجنة عن بّ ٬، عمااالمحتجزيین في االحبس ااالحتيیاططي. ك عدمم االفصل بيین مختلف فئاتت االمحتجزيین كفئة االنزالء االمداانيین ووفئة ااألشخاصص

ة توززيیع ااألددوويیة على مفي االسجن لمهھظظّ غغ ووأأعضاء آآخريین من االطاقم االطبي مما نجم عنهھ تولي مورّ ضض متفرّ قلقهھا من عدمم ووجودد مم
االنزووعع إإلى إإغفالل هھھھشاشة أأووضاعع  ,هھاللفت اانتباهه االدوولة  مّ االمحتجزيین في اانتهھاكك لمباددئئ االخصوصيیة االطبيیة. وومن االشوااغل ااألخرىى االتي ت

جارر بالبشر٬، ووعدمم إإيیراادد جرمم االتعذيیب بصفة منفصلة في تّ يي إإلى حاالتت من االددّ ا قد يیؤممّ ططالباتت االلجوء من االنساء وواالفتيیاتت وواالمهھاجرااتت 
سة ووططنيیة لحقوقق ااإلنسانن.سّ ٬، باإلضافة إإلى اافتقارر االدوولة إإلى مؤليیختنشتايینقواانيین   

 
ة:قضايیا برسم االمتابع -  

1 تعريیف االتعذيیب -  
2 معاملة ااألشخاصص االمجردديین من حريیتهھم -  
3 االعنف ضد االنساء -  
4 االتدرريیب. -  

لقرااءةة االمزيید: -  
· االمالحظاتت االختاميیة.   
· .االبث ااإللكترووني االمصورر   

 
 

أأذذرربيیجانن  
االحبس االتعسفي ووسوء معاملة االمداافعيین عن حقوقق ااإلنسانن  

 
حولل األسئلة حولل سجن االمداافعيین عن حقوقق ااإلنسانن. ووقد توااترتت مزااعم عديیدةة ب حافالً ااالستعرااضض االدوورريي االراابع لدوولة أأذذرربيیجانن  كانن

مداافعي حقوقق ااإلنسانن وومحاميیهھم من حريیتهھم بصوررةة تعسفيیة ووتعريیضهھم لسوء االمعاملة ووحرمانهھم من االعالجج االطبي بعض حرمانن 
االضوء على قضايیا كٍل من ررسولل جعفرووفف٬، ووإإلغارر محمدووفف٬، وواانتغامم  قد سلّطت االلجنة وو كانتاالمناسب بسبب عملهھم في أأذذرربيیجانن. 
ة ليیلى يیونس صاددمة بشكل ااستثنائي بسبب يیّ دد حسنوفف٬، ووعاررفف ووليیلى يیونس. ووقد ااعتبرتت االلجنة قضعليیيیف٬، ووررشاددااتت أأخوددنوفف٬، ووررشا

نقص االمعالجة االطبيیة االتي قُدمت لهھا على االرغم من معاناتهھا من مشكالتت صحيیة تشكل خطوررةة على حيیاتهھا.  
حالة أأيیة جريیمة ترتبط بالتعذيیب إإلى االجهھازز عدمم إإعن فزعهھا من االلجنة  أأعربتإإلى جانب أأووضاعع االمداافعيین عن حقوقق ااإلنسانن٬،  * 

االقضائي على ااإلططالقق. أأددىى ذذلك إإلى ططرحح تساؤؤالتت حولل مسألة ااإلفالتت من االعقابب في هھھھذاا االبلد. ووأأررااددتت االلجنة معرفة أأسبابب عدمم 
لة. ووأأُثيیرتت قضايیا أأخرىى االشرووعع في أأيیة إإجرااءااتت قضائيیة بشأنن حاالتت زُزعم فيیهھا أأنن مسؤووليین حكوميیيین ااررتكبواا أأعمالل تعذيیب ووسوء معام

في  لّ ماتت٬، ووتدرريیب االقضاةة٬، وواالظرووفف االمادديیة٬، ووحاالتت ااالنتحارر ووااإلصابة بالسلّ تتعلق باستقالليیة االقضاء وومكتب االتحقيیق في االتظ
االسجونن٬، ووإإمكانيیة ااالتصالل بمحامٍم٬، وواالتنكيیل في االقوااتت االمسلحة٬، وواالنظامم االعدلي لألحدااثث٬، وومماررسة االزووااجج باإلكرااهه.  

 
مؤخرااً إإخالء سبيیل كل من عاررفف ووليیلى يیونس: ووقد أأفرجج عن عاررفف يیونس بشرووطط في االيیومم االذيي تال ااستعرااضض تقريیر  مّ تقد  وو *

أأذذرربيیجانن فيیما أأُفرجج عن ليیلى يیونس تحت االرقابة في آآخر يیومم من ددووررةة االلجنة.  
 

قضايیا برسم االمتابعة:  
1. االقضاء على االتعذيیب ووسوء االمعاملة االمتفشيیيین؛   
2. حتجازز االتعسفي وواالتعذيیب االمزعومم للمداافعيین عن حقوقق ااإلنسانن؛إإنهھاء ااال   
3. االحرصص على ااحتراامم االضماناتت االقانونيیة ااألساسيیة؛   

 
لقرااءةة االمزيید:  

· االمالحظاتت االختاميیة   
· .االتقريیر االبديیل   
· .االبث ااإللكترووني االمصورر   
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االنمسا  
ووسلوكك االشرططةحتجازز ظظرووفف ااال  

 
المسائل االمتعلقة بالظرووفف االسائدةة في االسجونن ووغيیرهھھھا من أأماكن ااالحتجازز في بددفع ااالستعرااضض االدوورريي االساددسس للنمسا إإلى االوااجهھة 

عف االنمسا. ووقد ااحتدمم االنقاشش بيین االلجنة وواالوفد االنمساوويي بسبب االشوااغل االمتعلقة بنقص االكوااددرر في االسجونن٬، ووااكتظاظظ االسجونن٬، ووض
االمعلوماتت االمتاحة حولل حاالتت االوفاةة أأثناء ااالحتجازز٬، ووططولل االمقامم في االحجز ااالنفراادديي٬، وووورروودد تقارريیر عن سوء معاملة االقاصريین أأثناء 

ااالحتجازز. ووذذكر االوفد أأنهھ ستُجرىى توسعة لمرااكز ااالحتجازز الستيیعابب ااالكتظاظظ في االسجونن ووأأنهھ سيیتم تقديیم مزيید من االمعلوماتت بشأنن  
 

ً إإلى أأنن االدوولة أأووجدتت  فوررتت االوفاةة أأثناء ااالحتجازز حاال  ووظظيیفة جديیدةة في منظومة  130ااالنتهھاء من االتحقيیق فيیهھا. ووأأشارر االوفد أأيیضا
ااإلصالحيیاتت لمعالجة االنقص في كاددرر االعامليین.  

لصعق يینبغي أأنن يیكونن خاضعاً ساتت االصعق االكهھربائي ووذذّكرتت بأنن ااستخداامم أأسلحة اادّ كذلك أأثاررتت االلجنة مسألة ااستخداامم قوااتت االشرططة لمس
ً ضمن معدااتت ططوااقم ااالحتجازز في االسجونن أأوو أأيي مكانن آآخر من  بشكل صاررمم لمباددئئ االضرووررةة وواالتناسبيیة ووأأنن ووجوددهه مرفوضض تماما

رر إإلى ة في سلك االشرططة (وونظامم االتأهھھھيیل ووااإلصالحح) ووااالفتقايیّ اتت ااإلثنيیّ أأماكن ااالحتجازز. كذلك أأُثيیرتت مسائل نقص تمثيیل االمرأأةة ووااألقل
دد ألفراادد االشرططة على ااتفاقيیة مناهھھھضة االتعذيیب.دّ االتدرريیب االمح  

دني االشديید في عددد ااألحكامم االتي صدررتت بحق أأعمالل االتعذيیب ووسوء االمعاملة مقاررنة بالعددد تّ وومن االمسائل ااألخرىى االتي تمت مناقشتهھا اال
ملة االقاصريین غيیر االمصحوبيین بمراافق بالغ وواالنساء االمرتفع لمزااعم االتعذيیب ووسوء االمعاملة ووغيیرهھھھما من سوء سلوكك االشرططة٬، وومعا

االمهھاجرااتت٬، وووورروودد تقارريیر عن حاالتت أأُخضع فيیهھا أأططفالل مخنثونن للعالجج االطبي ددوونن االحصولل على مواافقتهھم االمستنيیرةة.  
 

قضايیا برسم االمتابعة:  
1 حضورر االمحامي أأثناء االتحقيیق؛ -  
2 لة على يید موظظفي إإنفاذذ االقانونن؛إإنشاء آآليیة مستقلة للتحقيیق في مزااعم االتعذيیب ووسوء االمعام -  
3 االلجوء إإلى ااالحتجازز بانتظارر االترحيیل؛ -  
4 االتحقيیق االفورريي وواالشامل وواالنزيیهھ في كافة مزااعم االتعذيیب ووسوء االمعاملة؛ -  
5 ااستخداامم أأسلحة االصعق االكهھربائي في االسجونن. -  

 
لقرااءةة االمزيید:  

· االمالحظاتت االختاميیة   
· .االبث ااإللكترووني االمصورر   

 
ررككااالداانم  

ااستخداامم االحبس ااالنفراادديي  
 

رركك بقلقهھا من عدمم إإددررااجج االتعذيیب كجرمم في حد ذذااتهھ في االقانونن ايین االساددسس وواالسابع للدنمعاووددتت االلجنة االتذكيیر خاللل ااالستعرااضيین االدوورريی
من ااتفاقيیة مناهھھھضة االتعذيیب. ووأأووصت االلجنة أأيیضاً  4وو 1ي٬، ووأأووصت بجعل االتعذيیب جريیمة ووااضحة االمعالم ططبقاً للماددتيین االداانمركاالجنائي 

هھا االمحاكم كأساسس للدعاووىى.ي كي تلجأ إإليیرركااالداانمبإددماجج ااالتفاقيیة في االقانونن   
يیة٬، السيیما االحبس ااالنفراادديي٬، ووووتيیرةة ااستخداامهھ وومدتهھ. ووعلى رركااالداانموومن االشوااغل ااألخرىى االتي نوقشت خاللل االحواارر أأحواالل االسجونن 

لجنة أأعربت ٬، إإال أأنن اال2011أأنهھ لم يیجِر ووضع أأيي شخص ددوونن سن االثامنة عشرةة في االحبس ااالنفراادديي منذ عامم  ررككااالداانماالرغم من إإعالنن 
ي٬، االذيي يیجيیز ووضع االقاصر في االحبس ااالنفراادديي لمدةة تصل إإلى أأرربعة أأسابيیع. ووقد أأووصت رركااالداانمعن قلقهھا بشأنن قانونن إإقامة االعدلل 

ً بدالً من ثمانيیة  االلجنة بإلغاء االحبس ااالنفراادديي لألحدااثث ووتحديید أأقصى مدةة للحبس ااالنفراادديي االمسموحح بهھ٬، بوجهھ عامم٬، بخمسة عشر يیوما
ً شوااغل متعلقة بعدمم فصل أأ سابيیع االمسموحح بهھا في االوقت االحاضر بموجب االقواانيین االمطبقة على االرااشديین. وونوقشت في االحواارر أأيیضا

االنساء عن االرجالل في االسجونن بسبب عدمم ووجودد سجونن للنساء فقط٬، ووووضع االقاصريین مع االبالغيین. ووعلى االرغم من تداابيیر االحمايیة االمطبقة 
ة هھھھذهه االتداابيیر في حمايیة االقُّصر االمحتجزيین مع االكبارر فضالً يیّ على ااستمراارر ررككااالداانمجنة على ووجوبب أأنن تحرصص لّ لددتت اادّ في االسجونن٬، ش

عن   
 

على إإجرااء ددررااسة حولل كال االنظاميین بحيیث  ررككااالداانمعت االلجنة جّ حمايیة االنساء في االسجونن االمختلطة من إإساءةة االمعاملة ووااالستغاللل. ووش
كل منهھما وومخاططرهه. تبيیّن من خاللهھا حسناتت  

ووأأعربت االجنة عن قلقهھا من عدمم ووجودد آآليیة نظاميیة للتعرفف على ضحايیا االتعذيیب ووعدمم كفايیة االفحوصاتت االطبيیة في مختلف مرااحل عمليیة 
بتطبيیق إإجرااءااتت ممنهھجة للتدقيیق وواالفحص االطبي بخصوصص ضحايیا االتعذيیب االمزعوميین ووبأنن تتم  ررككااالداانمااللجوء. ووعليیهھ٬، فقد أأووصيیت 

صة صّ ليین. عالووةة على ذذلك٬، أأووصت االلجنة بوجوبب عدمم ااحتجازز ضحايیا االتعذيیب في أأماكن مخهھھھّ ذهه ااإلجرااءااتت على يید موظظفيین مؤهھھھ
للحرمانن من االحريیة وويینبغي تمكيینهھم فوررااً من ااالستفاددةة من خدماتت إإعاددةة االتأهھھھيیل.  
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قضايیا برسم االمتابعة:  
1 إإددماجج ااتفاقيیة مناهھھھضة االتعذيیب في االقانونن االمحلي؛ -  
2 ترحيیل أأشخاصص معرضيین للوقوعع في مخاططر؛ -  
3 تدقيیق أأحواالل ضحايیا االتعذيیب من ططالبي االلجوء وومساعدتهھم؛ -  
4 االفصل بيین االمداانيین وواالموقوفيین بصفة االحبس ااالحتيیاططي. -  

لقرااءةة االمزيید:  

· االمالحظاتت االختاميیة   
· .االبث ااإللكترووني االمصورر   

 
االصيین  

 
وومكاوو.فضالً عن منطقتي ااإلددااررةة االخاصة في هھھھونغ كونغ  االقارريیةأأررااضي ددوولة االصيین شمل ااالستعرااضض االدوورريي االخامس لدوولة االصيین   

 
االصيین: االنظامم االقضائي يیعاني من نقص االبيیاناتت وواالثغرااتت  

 
 أأصولل قانونن على أأُجريیت االتي ااإلصالحاتت ذذلك في بما ووسيیاساتت٬، ووإإدداارريیة تشريیعيیة تداابيیر تبني خاللل من االتقدمم بعض االلجنة الحظت

 ووااشترااطط االقضائيیة ااإلجرااءااتت في كأددلة االتعذيیب تحت االمنتزعة ااالعتراافاتت ااستخداامم منع تضمنت وواالتي 2012 لعامم االجنائيیة االمحاكماتت
 2013 عامم في االحكومي االتعويیض قانونن ووإإصالحح االكبرىى؛ االجنائيیة االقضايیا في ااالستجواابب لعلميیاتت مرئيیة أأوو صوتيیة تسجيیالتت ووجودد
 عامم في" االعمل عبر االتأهھھھيیل إإعاددةة" نظامم إإططارر في ااإلدداارريي ااالعتقالل ووإإلغاء االنفسي؛ االضررر عن ماليیة تعويیضاتت منح إإمكانيیة يیجيیز االذيي
 االموضوعاتت قائمة ضخامة من سوااء٬، حد على االختاميیة مالحظاتهھا ووفي االحواارر خاللل ٬،االعميیق قلقهھا عن أأعربت االلجنة أأنن غيیر. 2014

 ةةفتر ووططولل االصيیني٬، االقانونن في للتعذيیب شامل تعريیف ااعتمادد كعدمم عديیدةة موضوعاتت ذذلك أأننّ  االلجنة٬، شوااغل قائمة على االمطرووحة
 ووااإلشعارر بمحامم ااالتصالل حق من وواالحرمانن يیوما٬ً، 30 إإلى تصل قد وواالتي تهھمة توجيیهھ ددوونن بهھا االمسموحح للمحاكمة االسابق ااالحتجازز
 من تموزز/ يیوليیو من اابتدااءً  وواالنشطاء االدفاعع محامي على االتشديید ووإإجرااءااتت معيین موقع في االمساكن مرااقبة وومماررسة لالحتجازز٬، بالتعرضض
 ااالستقالليیة اانعداامم بشأنن قلقهھا عن مجدددااً  االلجنة أأعربت ذذلك٬، إإلى إإضافة. للجنة ااألووليیة االشوااغل فيیض من غيیض سوىى ليیست االحاليیة٬، االسنة
 مكانن في االسريیعة االطبيیة االمعالجة قصورر بسبب أأوو االتعذيیب جرااء ااالحتجازز أأثناء االوفاةة ووحاالتت االتعذيیب مزااعم في االتحقيیقاتت في

بهھا هھھھذهه  ززووددتهھا االتي ااإلحصائيیة وواالبيیاناتت االمعلوماتت أأنن على االلجنة أأكدتت مختلفة٬، أأخرىى بجواانب يیتصل ووفيیما االسيیاقق٬، هھھھذاا ووفي. ااالحتجازز
االدوولة االطرفف في ااالتفاقيیة كانت ناقصة٬، هھھھذاا إإنن تم تقديیمهھا من ااألصل٬، ووططلبت ررفع ططابع االسريیة عن االمعلوماتت االمتعلقة بالتعذيیب على 

لمراافق ااحتجازز غيیر ووجهھ االتحديید٬، بيیاناتت إإحصائيیة عن االمسؤووليین االذيین تمت محاكمتهھم بسبب إإددااررتهھم  أأسس مختلفة. إإذذ ططلبت االلجنة٬، على
ةة٬، وواالعقوباتت االتي أأُنزلت بالذيین وُوجد أأنهھم دّ فة بحسب االمنّ قانونيیة وونتائج تلك االمحاكماتت٬، ووبيیاناتت عن االمحتجزيین في االحبس ااالنفراادديي مص

لت كّ ش فقد مالي للشكاووىى ذذااتت االصلة بالتعذيیب وواالتي تم تلقيیهھا من مختلف االمصاددرر. فضالً عن ذذلكمذنبيین بتهھمة االتعذيیب٬، وواالعددد ااإلج
لجوء إإلى االحبس ااالنفراادديي بصفتهھ "أأددااةة إإدداارريیة"٬، ووعدمم ووجودد هھھھيیئة إإشراافف مستقلة لّ جنة وومنهھا االّ مسائل أأخرىى موااضع قلق بالنسبة ل

صافف شديیدةة االعموميیة ألفعالل من قبيیل "االتحرشش بقصد االمشاجرةة وواالتسبب في لمرااقبة/ االتفتيیش على أأماكن ااالحتجازز٬، ووااستخداامم أأوو
االمشاكل"٬، وواالجراائم بحق ااألقليیاتت ااإلثنيیة٬، ووااإلعاددةة االقسريیة لالجئيین من جمهھورريیة كورريیا االشعبيیة االديیمقرااططيیة٬، ووإإمكانيیة تطبيیق قانونن 

من عدمم  عن قلقهھاااللجنة  أأعربتعذيیب أأوو سوء االمعاملة من االدوولة. وواالتقاددمم على مطالباتت ااالنتصافف ووجبر االضررر االتي يیتقدمم بهھا ضحايیا االت
فيیهھ ووجودد  دّ االصيین أأنهھ في االوقت االذيي يیع وو تّم تذكيیرمما يیفسح االمجالل لإلفالتت من االعقابب٬،  المثلأأددااء االنظامم االقضائي لمهھمتهھ على االوجهھ اا

ً إإال أأنن تنفيیذهھھھا على أأررضض االوااقع يیكتسي رتت االصيین عن تقديیرهھھھا الهھھھتمامم في متابعة قضايیا بّ أأهھھھميیة بالغة. ووع ااألحكامم االقانونيیة أأمرااً ططيیبا
محدددةة٬، لكنهھا قالت إإنهھ تبيین أأنن من االصعوبة بمكانن تقديیم معلوماتت كاملة في ووقت قصيیر. عالووةة على ذذلك٬، أأكدتت االصيین على أأنن االمواادد 

تعذيیب على  حاالتت حقوقق ااإلنسانن٬، ووأأنكرتت حدووثثأأوواامر االمحكمة" ليیس االقصد منهھا تقيیيید حقوقق االمداافعيین عن  إإعاقةاالجديیدةة كبند "
كرااسي ااالستجواابب.  

 
قضايیا برسم االمتابعة:  

1 االقيیودد على حقوقق االحصولل على محامم ووااإلبالغغ عن االتعرضض لالحتجازز؛ -  
2 عن االتشديید على االمحاميین وواالنشطاء؛ االبالغاتت -  
3 ااستقالليیة االتحقيیقاتت في مزااعم االتعذيیب؛ -  
4 اتت.ااألحكامم االسريیة للدوولة وونقص االبيیان -  

 
منطقة ااإلددااررةة االخاصة في هھھھونغ كونغ: ااالستخداامم االمفرطط للقوةة في ااحتوااء االمظاهھھھرااتت  

 
تت" أأوو الّ االمظ ةة االمفرططة خاللل ااحتجاجاتت "حركةوّ أأعربت االلجنة عن قلقهھا من وورروودد تقارريیر عن ااستخداامم االق فقد هھھھونغ كونغ٬، أأّما فيیما يیخصّ 

ً في عامم  79االتي دداامت  "ااحتاللل االميیادديین" وورروودد تقارريیر عن ااستخداامم االغازز االمسيیل  عن فزعهھا من جرااء االلجنة أأعربت. ووقد 2014يیوما
متظاهھھھر مما أأددىى إإلى إإددخالل  1,500ضد االمتظاهھھھريین ووتقارريیر عن لجوء االشرططة إإلى االعنف ضد أأكثر من  وومداافع االميیاههللدموعع وواالهھرااووااتت 
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ذذاا كانت قد أأُجريیت تحقيیقاتت بشأنن سلوكك قوااتت إإنفاذذ االقانونن أأثناء ا إإمّ منهھم إإلى االمستشفيیاتت. كما تساءلل أأعضاء االلجنة ع 500أأكثر من 
ً عن قلقهھا بشأنن تقارريیر عن ااررتكابب عنف من قبل تظاهھھھرااتت مضاددةة خاللل هھھھذهه ‘. االمظالتتحركة ’ااحتجاجاتت  ووأأعربت االلجنة أأيیضا

ليیهھم إإجرااء جرااحة لتغيیر نوعع االجنس كي االذيین يیُشترطط ع ةاالجنسيیّ ااالحتجاجاتت. وومن االقضايیا االتي تمت معايینتهھا مسألة مغايیريي االهھويیة 
بنوعع  باإلقراارريیحصلواا على ااالعتراافف االقانوني بهھويیتهھم. ووعلى االرغم من ثناء االلجنة على إإنشاء فريیق االعمل االمشتركك بيین ااإلددااررااتت االمعني 

يیل. ووأأعربت االلجنة عن مخاووفف على االمدىى االطو وواالنفسي االذيي سيینشأاالجنس٬، إإال أأنن االقلق ظظل يیساووررهھھھا بشأنن تقارريیر حولل االضررر االمادديي 
ثيیرتت توفيیر أأُ ة لألططفالل االمخنثيین لتحديید جنسهھم في سن مبكرةة للغايیة. وومن االقضايیا ااألخرىى االتي يیّ مماثلة فيیما يیتعلق بالجرااحة االقسر

بس ااالنفراادديي٬، ووااستخداامم ة٬، ووططولل مدةة االعزلل في االحيیّ الل االمهھاجريین وواالعمالة االقسرمّ االضماناتت االقانونيیة ااألساسيیة للمحتجزيین٬، ووااستغاللل االع  
االقيیودد االميیكانيیكيیة.  

 
قضايیا برسم االمتابعة: -  

1 ااإلجرااءااتت االخاصة بعدمم جواازز إإعاددةة االالجئيین؛ -  
2 إإنشاء آآليیة ووقائيیة ووططنيیة مستقلة؛ -  
3 ضمانن ااحتراامم االضماناتت االقانونيیة ااألساسيیة. -  

 
منطقة ااإلددااررةة االخاصة في مكاوو: ضمانن االتحقيیقاتت االفورريیة وواالنزيیهھة وواالمستقلة  

 
لتعرفف على لفي توفيیر االتدرريیب للمهھنيیيین في قطاعع االرعايیة االصحيیة  إإخفاقق االسلطاتتبالنسبة لمكاوو٬، فقد أأعربت االلجنة عن قلقهھا بشأنن أأّما  

شعرتت االلجنة بالقلق بشأنن  فقد  جنة بهھذاا االخصوصص. عالووةة على ذذلك٬،لّ حاالتت االتعذيیب ووتوثيیقهھا٬، ووذذلك على االرغم من االتوصيیة االسابقة ل
في حاالتت ااألحدااثث االقاصريین٬، ووذذلك برغم االتقدمم  إإلى االعزلل في االحبس ااالنفراادديي لفترااتت ططويیلة٬، بما في ذذلك عدمم حظر ااستخداامهھااللجوء 

االعددد االمنخفض جدااً لحاالتت إإحالة االمذنبيین بجريیمة ااالتجارر بالبشر إإلى االقضاء  كذلك االذيي أأبلغ عنهھ ووفد االدوولة. وومن االمسائل االمثيیرةة للقلق
ة االمسجلة إإززااء ااألعداادد االضخمة للشكاووىى على هھھھذاا االصعيید٬، يیّ ااإلددااناتت في هھھھذاا االصددد إإلى جانب قلة عددد حاالتت االعمالة االقسرووكذلك عددد 

باإلضافة إإلى ااالفتقارر إإلى برنامج محددد لموااجهھة مشكلة سيیاحة ااألططفالل االجنسيیة ررغم أأنن نصف عددد االضحايیا هھھھم ددوونن سن االثامنة عشرةة من 
ً مع ااتفاقيیة مناهھھھضة االتعذيیب خاللل  بذلك يیتواافقلمن مكاوو إإددررااجج تعريیف للتعذيیب في االقانونن االجنائي  االعمر. ووططلبت االلجنة ً تاما تواافقا

منفردد مع مرااعاةة االظرووفف  ممجركجريیمة االتعذيیب  ااددررااججااالستعرااضض االمقبل للمواادد االقانونيیة االتي تعالج جريیمة االتعذيیب٬، ووأأووصت بوجوبب 
ً عن قلقهھا االعميیق من تضارربب االمصالح نظرااً لتوددةة ذذااتت االصلة. ووأأعربت االلدّ االمش ي مسؤووليین في االشرططة عمليیة االتحقيیق في لّ جنة أأيیضا

شكاووىى حولل ااررتكابب عناصر من االشرططة أأعماالً غيیر مشرووعة٬، بما فيیهھا االتعذيیب ووسوء االمعاملة٬، مما يیؤدديي إإلى ررفض االسواادد ااألعظم من 
ت االلجنة مكاوو على ااتخاذذ االخطوااتت االالززمة للسماحح بتقديیم شكاووىى سريیة ووإإجرااء ثّ تلك االشكاووىى على أأنهھا ال أأساسس لهھا من االصحة. ووح

لفارريین تحقيیقاتت مستقلة. وومن االقضايیا االتي تثيیر قلق االلجنة أأيیضاً ااستخداامم أأجهھزةة االصدمة االكهھربائيیة االتي تُلبس على االجسد ووتسليیم االمذنبيین اا
مايیتهھم من االتعذيیب أأوو سوء االمعاملة عند إإعاددتهھم أأوو عند ترحيیلهھم غيیر االمباشر.من ددوولة االصيین في غيیابب االضماناتت االقانونيیة االكافيیة لح  

 
قضايیا برسم االمتابعة: -  

إإجرااءااتت االتحقيیق في حاالتت االتعذيیب ووسوء االمعاملة. ·  
 

لقرااءةة االمزيید: -  
· االمالحظاتت االختاميیة   
· .االبث ااإللكترووني االمصورر   

 
ااألررددنن  

تعريیف االتعذيیب ووحمايیة االضماناتت االقانونيیة ااألساسيیة  
 

االتعذيیب في قانونن االعقوباتت ااألررددني ال يیتماشى مع  للجنة من أأنن تعريیفااالستعرااضض االدوورريي االثالث لألررددنن٬، ظظل االقلق يیساوورر اا خضم فيی
من ااتفاقيیة مناهھھھضة االتعذيیب. عالووةة على ذذلك٬، يیُعتبر االتعذيیب جنحة ووليیس جريیمة فيیما ال يیوجد تواافق بيین شدةة االعقوباتت  4وو 1االماددتيین 

من ااالتفاقيیة ووضمانن  1افة االعناصر االتي تشتمل عليیهھا االماددةة ووخطوررةة ااألفعالل االمرتكبة. ووقد حثت االلجنة ااألررددنن على تبني تعريیف يیشمل ك
ااعتبارر االتعذيیب جريیمة بموجب االقانونن االجنائي مع إإيیقاعع االعقوبة االمناسبة.  

أأيیامم ددوونن ووجودد أأسبابب موجبة.  10من اامتالكك االنائب االعامم صالحيیة منع ااتصالل االنزالء بمحاميیهھم لمدةة تصل إإلى  قلقهھاووأأعربت االلجنة عن 
من االوفد أأيیضاً تقديیم االمزيید من االتفاصيیل حولل حاالتت ااعتُبرتت " مستعجلة" من قبل قضاةة مما أأتاحح لهھم ااستنطاقق االمحتجزيین فيیهھا ووططُلب   

 
بمحامم٬،  ددوونن ووجودد محامم. ووفيیما رردد االوفد أأثناء االحواارر بأنهھ تم إإنشاء مكتب للمساعدةة االقانونيیة لتقديیم االدعم لكل من ال يیمتلك إإمكانيیة ااالتصالل

ت االلجنة االوفد إإلى تقارريیر تفيید بأنهھ يیجريي على نحو متكررر منع االمحتجزيین من ااالتصالل بمحامم في االوقت االمناسب (ووكذلك من أأحال
ااالتصالل بطبيیب وومن حقهھم في إإبالغغ شخص بقرااررهھھھم). وويیتعلق ذذلك بوجهھ خاصص بالمحتجزيین في مباني دداائرةة االمخابرااتت االعامة   
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لتقارريیر عن تعرضض االمشتبهھ فيیهھم للتعذيیب ووسوء االمعاملة على يید موظظفي ااألمن ووددوواائر إإنفاذذ االقانونن. مديیريیة ااألمن االعامم حيیث تتحدثث اابوو
سوااء٬، كافة االضماناتت االاالنصوصص االقانونيیة وواالوااقع االعملي على حد  بمقتضىووأأووصت االلجنة ااألررددنن بضمانن منح كافة االمحتجزيین٬، 

من حريیتهھم. محرمانهھ االقانونيیة ااألساسيیة من االلحظة االتي يیبدأأ فيیهھا  
ااذذ  ,زاالل االعنف االقائم على نوعع االجنس٬، بما في ذذلك االعنف االمنزلي وواالجراائم االمرتكبة باسم "االشرفف"٬، ووااسع ااالنتشارر في ااألررددننال يی أأنهّھ ماك

أأحكامم نصوصص في قانونن االعقوباتت تعفي مرتكب جريیمة ااالغتصابب من االمسؤووليیة االجنائيیة إإذذاا ما تزووجج من االضحيیة فيیما يیتم إإنزاالل توجد 
من  لفتيیاتترتت االلجنة عن قلقهھا في االوقت ذذااتهھ من لجوء االسلطاتت إإلى ووضع االنساء وواابّ فة إإذذاا ما ااررتُكبت االجريیمة باسم "االشرفف". ووعفّ مخ

ضحايیا االعنف في االحجز ااإلدداارريي بذرريیعة حمايیتهھن ووططلبت من االوفد تزوويیدهھھھا بمزيید من االبيیاناتت حولل عددد االنساء االموجوددااتت ررهھھھن "االحجز 
ئي". ووكرررتت االلجنة توصيیتهھا االسابقة االمتعلقة بضمانن عدمم ووضع االنساء االلوااتي يیقعن ضحيیة للعنف وواالعامالتت االمهھاجرااتت االلوااتي االوقا

االتركيیز على االتحقيیق في كافة حاالتت االعنف ضد االنساء٬،  بّ يیهھربن من سوء معاملة رربب االعمل في "االحجز االوقائي" ووأأنهھ يیتعيین أأنن يینص
لهھّن. ووجبر االضررر االمناسب االضحايیا تهھم ددوونن إإعفاءااتت مع ضمانن اانصاففوومقاضاةة االجناةة وومعاقب  

االمحاكم االمختلفة االتي تماررسس وو ااكتظاظظ مرااكز ااالحتجازز٬، ظظرووفف معيیشة االالجئيین٬،  من ذذلكقضايیا شاغلة ااخرىى ااضافة االى ذذلك توجد عدةة 
عملهھا في ااألررددنن ووااالستمراارر في عمل نظامم االمحاكم االخاصة.  

 
بعة:قضايیا برسم االمتا -  

1 االضماناتت االقانونيیة ااألساسيیة؛ -  
2 ااالعتقالل ااإلدداارريي؛ -  
3 االمحاكم االخاصة؛ -  
4 ااالعتراافاتت باإلكرااهه. -  
5 -  

لقرااءةة االمزيید: -  
· االمالحظاتت االختاميیة   
· .االبث ااإللكترووني االمصورر   
·   

 

 إإقراارر قائمة االمسائل للدوولل٬، ووقائمة االقضايیا االسابقة لتقديیم االتقارريیر
 

:قائمة االمسائل  
• فرنسا   
• منغوليیا   
• االسعودديیة   

تونس •  
تركيیا •

 
قائمة االقضايیا االسابقة لتقديیم االتقارريیر:  

• غانا   
• كيینيیا   
• قرغيیزستانن   
• التفيیا   

• هھھھولنداا   
• بولنداا   
• االبرتغالل   

 
 
 

 االدووررااتت االمقبلة
 

.2016مايیو/ أأيیارر  13أأبريیل/ نيیسانن إإلى  18لل االفترةة من ستُعقد االدووررةة االسابعة وواالخمسونن للجنة مناهھھھضة االتعذيیب خال  
 

:االنظر في تقارريیر االدوولل  
• فرنسا   
• إإسراائيیل   
• االفلبيین   

• االسعودديیة   
• تونس   
• تركيیا   

 
.2016ماررسس/ آآذذاارر  28االموعد االنهھائي للمواادد االمقدمة من قبل االمنظماتت غيیر االحكوميیة بشأنن ددررااسة تقارريیر االدوولل هھھھو   

.2016ني يینايیر/ كانونن االثا 25االموعد االنهھائي للمواادد االمقدمة من قبل االمنظماتت غيیر االحكوميیة بشأنن قائمة االمسائل هھھھو   
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.2016أأغسطس/ آآبب  12يیوليیو/ تموزز إإلى  25وواالخمسونن للجنة مناهھھھضة االتعذيیب خاللل االفترةة من ستُعقد االدووررةة االثامنة   

 
االنظر في تقارريیر االدوولل:  

• ندووررااسسهھھھ   
• االكويیت   
• فيیردديي كيیب   

• منغوليیا   
• بورروونديي 

 
.2016دديیسمبر/كانونن ااألوولل  7نوفمبر/تشريین االثاني إإلى  7االدووررةة االتاسعة وواالخمسونن للجنة مناهھھھضة االتعذيیب خاللل االفترةة من  ستُعقد  

 
:االنظر في تقارريیر االدوولل  

• ميینيیاأأرر   
• إإكوااددوورر   
• فنلنداا   
• موناكو   

• ناميیبيیا   
• سريیالنكا   
• تركمانستانن   

 
 
 

 تابعواا أأحدثث أأنشطة االمنظمة فيیما يیتعلق باتفاقيیة مناهھھھضة االتعذيیب
 
 

االتعذيیب: االمشارركة مع لجنة مناهھھھضة االتعذيیبعالميیة لمناهھھھضة مدوونة االمنظمة اال  
 

نوفمبر/ تشريین  3" في ال تبريیر للتعذيیب٬، االمشارركة مع لجنة مناهھھھضة االتعذيیبأأطُطلقت مدوونة االمنظمة االعالميیة لمناهھھھضة االتعذيیب ووعنواانهھا "
مم ااألوولل من فعاليیاتت االدووررةة االثالثة وواالخمسيین للجنة مناهھھھضة االتعذيیب ووااالحتفالل بالذكرىى االسنويیة ٬، االذيي يیصاددفف االيیو2014االثاني من عامم 

االثالثيین التفاقيیة مناهھھھضة االتعذيیب.  
 

االمدوونة هھھھو إإذذكاء االوعي بعمل لجنة مناهھھھضة االتعذيیب ووااتفاقيیة مناهھھھضة االتعذيیب لتعزيیز ااحتشادد منظماتت االمجتمع االمدني  هھذهه االهھدفف منوو اانّن 
للجنة٬، إإلى جانب تشجيیع هھھھذهه االمنظماتت وواالخبرااء ووغيیرهھھھم من أأصحابب االمصلحة على تباددلل االخبرااتت وواالتعلم على صعيید االسعي نحو حولل اا

االتطبيیق االفعالل إلجرااءااتت لجنة مناهھھھضة االتعذيیب من أأجل ترسيیخ تطبيیق ااتفاقيیة مناهھھھضة االتعذيیب.  
 

وومن االمقاالتت ااألخيیرةة االتي نُشرتت:  
".تشيیارراا كوسيینتيینو "االتعقيیم ااإلجبارريي: ووسيیلة تعذيیب ضد نساء ططائفة االرووما في سلوفاكيیا ·  
.ة االتعذيیب٬، "حاجة ماسة لمنع االترحيیل إإلى أأقبيیة االتعذيیب"االمنظمة االعالميیة لمناهھھھض ·  
"مناهھھھضة االتعذيیب؟فيیليیس غايیر٬، "االعنف ضد االمرأأةة على يید جهھاتت فاعلة خاصة: هھھھل تقع مسؤووليیة على االدوولة بموجب ااتفاقيیة  ·  
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 تدعو االمنظمة االعالميیة لمناهھھھضة االتعذيیب ووتشجع ااألشخاصص االعامليین على ااتفاقيیة مناهھھھضة االتعذيیب وواالعالميین مع لجنة ررصد تنفيیذهھھھا٬، بما في
هه عن ططريیق وواالصحفيیيین إإلى االمشارركة في عمليیة تباددلل االخبرااتت هھھھذذذلك أأعضاء االلجنة٬، ووممثلي منظماتت االمجتمع االمدني ووااألكادديیميیيین 

cbb@omct.orgإإررسالل مقاالتهھم لنشرهھھھا في االمدوونة. للمزيید من االمعلوماتت٬، يیرجى االكتابة إإلى:   
 

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

www.treatybodywebcast.orgاالبث االحي على االراابط يیمكن االلجوء االى أأثناء االجلساتت٬،   
كذلك٬، تتم أأررشفة االجلساتت حيیث يیمكنكم مشاهھھھدتهھا في موعد الحق.  

 
تابعونا على:  

 

 
 

 
تمكنت االمنظمة االعالميیة ضد االتعذيیب من إإصداارر االنشرةة ااإلخبارريیة ااإللكتروونيیة بفضل ددعم مالي من ااالتحادد ااألووررووبي٬، ووأأيیرلنداا٬،  لقد  

٬، ووصندووقق سيیغريید ررووززيینغ. االمنظمة االعالميیة لمناهھھھضة االتعذيیب تتحمل االمسؤووليیة االحصريیة عن محتويیاتت هھھھذهه لمجتمع االمفتوححوومؤسساتت اا
ً من ااالتحادد ااألووررووبي أأوو أأيیرلنداا أأوو االنظر االى هھھھذهه االمحتويیاتت على االنشرةة٬، ووال يیجوزز  أأوو  مؤسساتت االمجتمع االمفتوححأأنهھا تعكس موااقف أأيیا

صندووقق سيیغريید ررووززيینغ.  
 


