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

 للوودلاا ريیرراقت ننأشب بيیذعتلاا
 نناتلبقملاا نناترروودلاا•
 قلعتيی اميیف ةمظنملاا ةطشنأأ رخآآ ااوعبات•

 بيیذعتلاا ةضهھھھانم ةنجلب
	  

 
	  

االنشرةة ااإلخبارريیة ااإللكتروونيیة للمنظمة االعالميیة لمناهھھھضة االتعذيیب  
2016 آآبب/ أأغسطس  

وواالخمسونن للجنة مناهھھھضة االتعذيیب االثامنةاالدووررةة   
 

وواالخمسيین االتي اانعقدتت في  االثامنةمناهھھھضة االتعذيیب في ددووررتهھا ل ااألمم االمتحدةةنظرتت لجنة 
في تقارريیر االدوولل االمقدمة من كل  2016 أأغسطس/ آآبب 12ووحتى  يیوليیو/ تموزز 25االفترةة من 

ً ألحكامم االماددةة االكويیت ووهھھھندووررااسس ووبورروونديي وومنغوليیامن  مناهھھھضة  ااتفاقيیةمن  19. ووووفقا
ى يیتعيین عل٬، االمعاملة أأوو االعقوبة االقاسيیة أأوو االالإإنسانيیة أأوو االمهھيینةووغيیرهه من ضرووبب  االتعذيیب

تطبيیق أأحكامم حولل االتداابيیر االتي ااتُخذتت من أأجل للجنة االدوولل أأنن تقدمم كل أأرربع سنوااتت تقريیرااً 
ااالتفاقيیة.  

 

 
	   	  

 
بورروونديیة غيیر حكوميیةنن عن منظماتت وممثل  

 

 
صوررةة للجنة أأثناء إإحدىى جلساتت االعمل  

 
 

أأخبارر جديیدةة  
لتعذيیب"لمناهھھھضونن االمنظمة تطلق حملة "  

 ريیرراقتلاا يهھھھوو ٬،اهھھھدداادعإإ نم ريیرراقت ميیدقت ةيیموكحلاا ريیغ تتامظنملل ززوجيی
 .ينعملاا دلبلاا يف نناسنإلاا ققوقح ععاضووأأ للوح ٬،"ةليیدب ريیرراقت" ىعدت يتلاا

 حمس يی ال نكلوو ةيینلعلاا تتاسلجلاا رروضحب تتامظنملاا ههذهھھھ نع نيیلثممل حمس يیوو
 عمتجت ننأأ ليیدبلاا ريیرقتلاا ةبحاص ةيیموكحلاا ريیغ ةمظنملل نكميی .ممالكلاب مهھل

 ريیغ تتامظنملاا ةططاحإإ" يف اهھلغشت يتلاا ايیاضقلاا اهھمامأأ ححرطتوو ةنجللاب
 ضضاارعتساا دعوم نم دحااوو ممويی لبق ةيیرس ةسلج يف متت يتلاا "ةيیموكحلاا

 ةلوودلاا يف بيیذعتلاا ععاضووأأ ضضاارعتساا ةيیلمع فلأتت .ةيینعملاا ةلوودلاا ريیرقت
 ةلوودلاا ريیرقت ةساارردب ىلووألاا يف ةنجللاا ءااربخ مموقيی ٬،نيیتيینلع نيیتسلج نم
 كلذذ يف امب ممومعلل ةحاتملاا ىىرخألاا تتامولعملاا ىلإإ  اضيیأأ ننوودنتسيی مهھنكلوو

 اهھلوح ةلئسألاا ننوحرطيیوو ٬،ةيیموكحلاا ريیغ تتامظنملاا اهھتمدق يتلاا ريیرراقتلاا
 ننوبوودنملاا ءالؤهھھھ ممدقيی ٬،ةيیناثلاا ةسلجلاا يفوو .ةيینعملاا ةموكحلاا يبوودنم ىلع

 "ةيیماتخلاا اهھتاظحالم" ةنجللاا رشنت مث نموو .ةنجللاا ءااربخ ىلع مهھھھددووددرر
 اهھھھريیرقت ضضاارعتساا مت يتلاا ةلوودلل لئاسموو تتايیصوت ىلع ييوتحت يتلااوو

 .ةةدحااوو ةنس ننوضغ يف اهھتعباتمل كلذذوو

بيذعتلل ريربت ال  
فورظلا تناك امهم   
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[ااألحرفف ااألوولى من ااسم  )HATلتعذيیب" (لمناهھھھضونن حملة " بمناسبة االذكرىى االثالثيین لتأسيیسهھا٬، أأططلقت االمنظمة االعالميیة لمناهھھھضة االتعذيیب
أأوولئك ووكذلك تكريیم كريیم كافة االناجيین من االتعذيیب تمن أأجل ة يیعالم توعيیة٬، ووهھھھي عباررةة عن حملة تعني قبّعة باإلنجليیزيیة]‘ هھھھاتت’االحملة 
يیا االتعذيیب. ووسوفف يیتم توززيیع جميیع ااألمواالل االتي يیتم االتبرعع بهھا على شكل مساعدااتت لضحاحمايیتهھم في شتى بقاعع االعالم. يیبتغونن االذيین 

مضنيیة ووتقديیم االشكر لهھم على جهھودد ما يیبذلونهھ من ووتستهھدفف هھھھذهه االحملة االنشطاء ووخبرااء مكافحة االتعذيیب ووعمومم االجمهھورر ااحتفاء ب
االتعذيیب. تكافحااستمرااررهھھھم في مماررسة االضغط على االحكوماتت كي   

 
االتعذيیب٬، االنضالل من أأجل مكافحة لهھا أأهھھھميیتهھا ووحضوررهھھھا على صعيید هھھھيیئة بصفتهھا مناهھھھضة االتعذيیب ل ااألمم االمتحدةةلجنة ما تمثلهھ وونظرااً ل

ووإإبدااء االتزاامهھم فإنن االمنظمة االعالميیة لمناهھھھضة االتعذيیب تدعو كافة أأعضاء االلجنة وومتابعيیهھا إإلى االمشارركة في االحملة عن ططريیق ااررتدااء قبعة 
. لمزيید من االمعلوماتت٬، يیرجى ززيیاررةة االموقع HumansAgainstTorture#على موااقع االتوااصل ااالجتماعي عن ططريیق االمشارركة في ووسم 

www.joinhat.org.  
 

ااالستعرااضض االخاصصعن تارريیخي لبورروونديي  غيیابب  
 

على ططرووحاتت في خطوةة غيیر مسبوقة من أأيي من االدوولل ااألططراافف في ااالتفاقيیة٬، لم يیحضر االوفد االبورروونديي ااألسبوعع االماضي لتقديیم ررددووددهه 
يیقولل  ررسالةأأوولى االجلستيین االمخصصتيین لكل ددوولة يیتم ااستعرااضض تقارريیرهھھھا. ووأأررسل االوفد بدالً من ذذلك حضوررهه لجنة مناهھھھضة االتعذيیب بعد 

لم يیجِر إإررسالهھا إإليیهھ  منظماتت مجتمع مدنيمن تقارريیر بديیلة أأعدتهھا مستقاةة من تركيیز االجلسة ااألوولى على بحث معلوماتت يیستغربب فيیهھا إإنهھ 
.يیوليیو/ تموزز 28ووكانن ممثلو االحكومة االبورروونديیة قد حضروواا االجلسة االتي اانعقدتت في أأوو ااستشاررتهھ بشأنهھا.   

 
عن نيیتهھ االترشح  2015 أأبريیل/ نيیساننإإعالنن االرئيیس بيیيیر نكورروونزيیزاا في في أأعقابب بورروونديي تلقي بظاللهھا على أأززمة سيیاسيیة حاددةة كانت 
قبل موعدهه االمقررر –بتقديیم تقريیر خاصص ططلب لجنة مناهھھھضة االتعذيیب من االحكومة االبورروونديیة  كاننرئاسة للمرةة االثالثة على االتواالي. وولل

بسنتيین د جاء في هھھھذاا االسيیاقق االمتأززمم سيیاسيیاً. وولم تتوجهھ االلجنة أليیة حكومة من عن كيیفيیة محارربتهھا للتعذيیب ووسوء االمعاملة على أأررااضيیهھا ق -
قبل بمثل هھھھذاا االطلب سوىى مرتيین .2012ووسورريیا عامم  1997في حالة إإسراائيیل عامم  -  

 
نتقاميیة ووقد قوبل هھھھذاا االتغيیب االمفاجئ بتوصيیاتت من لجنة مناهھھھضة االتعذيیب بالتوقف عن تأجيیج نارر االعنف ااإلثني٬، ووإإسقاطط كل ااألعمالل ااال

 أأكتوبر/ تشريین ااألووللاالمعاررضيین٬، وواالتوقف عن ااستخداامم االقوةة ضد االمحتجيین٬، وواالتقدمم بتقريیر قبل حلولل شهھر  االمجتمع االمدنيضد أأعضاء 
االذيین عانواا من االبورروونديیة وواالدووليیة  لمنظماتت غيیر االحكوميیةااممثلو اائتالفف  ررحب. ووقد ااإلفالتت من االعقابب لمكافحةحولل ما تفعلهھ االحكومة 

أأعمالل اانتقاميیة بسبب إإسهھامهھم في ااستعرااضض لجنة مناهھھھضة االتعذيیب بهھذهه االتوصيیاتت.  
 

االتقارريیر االمقدمة إإلى االمنظمة  
 

تقريیر بديیل حولل هھھھندووررااسس  
 

 ااإلفالتت من االعقابب لمكافحةاالدوولي  وواالمنبرااالستعرااضض االدوورريي االشامل  اائتالففقدمت االمنظمة االعالميیة لمناهھھھضة االتعذيیب بالتعاوونن مع 
 ً للجنة مناهھھھضة االتعذيیب حولل هھھھندووررااسس. وويیركز االتقريیر على ااالستخداامم االممنهھج للتعذيیب من قبل قوااتت ااألمن االعامة  تقريیرااً بديیالً مشتركا

.في هھھھذاا االصددد٬، مما أأسهھم في ااستمراارر قوااتت ااألمن بانتهھاكاتهھا االموااقف االسلبيیة للسلطاتت االحكوميیة وواالقضائيیة ٬،وواالخاصة  
 

ندييبوررووتقريیر بديیل حولل   
 

ً تقريیرااً بديیالً االمنظمة االعالميیة لمناهھھھضة االتعذيیب٬، بما في ذذلك االبورروونديیة وواالدووليیة٬،  االمنظماتت غيیر االحكوميیةقدمم اائتالفف من  إإلى  مشتركا
ووااإلعداامم خاررجج نطاقق االقضاء ووااالعتقالل االتعسفي للتعذيیب عدددااً كبيیرااً من مزااعم لجنة مناهھھھضة االتعذيیب حولل بورروونديي. وويیتناوولل االتقريیر 

 اننأأبريیل/ نيیساالقسريي وواالعنف االجنسي في سيیاقق ااألززمة االسيیاسيیة االتي ااندلعت في  ااالختفاءووااالحتجازز غيیر االقانوني باإلضافة إإلى حاالتت 
2015.  

 
كوتت دديیفوااررقائمة االقضايیا االسابقة لتقديیم تقريیر بخصوصص تقريیر بديیل   
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تقريیرااً مشتركاً إإلى لجنة مناهھھھضة االتعذيیب  حقوقق ااإلنساننبالتعاوونن مع االحركة ااإليیفواارريیة ل االمنظمة االعالميیة لمناهھھھضة االتعذيیب تقدم
كوتت االمقبلة للجنة. وويیؤكد االتقريیر على االقضايیا االشاغلة فيیما يیتعلق بتنفيیذ  دووررةةفي اال قائمة االقضايیا االسابقة لتقديیم االتقريیرألغرااضض إإقراارر 

وواافتقارر االقضاء  2010معاملة في االفترةة االتي تلت اانتخاباتت عامم التفاقيیة مناهھھھضة االتعذيیب٬، بما في ذذلك مزااعم بحدووثث تعذيیب ووسوء  دديیفواارر
لالستقالليیة.  

 

ملخص لمدااووالتت لجنة مناهھھھضة االتعذيیب بشأنن تقارريیر االدوولل  
 

االكويیت  
حقوقق االمهھاجريین ووظظرووفف ااالعتقالل  

بما في ذذلك ساعاتت االعمل  االمهھاجريیناالعمالل من االشوااغل االرئيیسيیة االتي برززتت خاللل ااستعرااضض االتقريیر االدوورريي االثالث للكويیت٬، أأووضاعع 
ً ووااالعتدااء االبدني وواالجنسي٬، وومصاددررةة جوااززااتت سفرهھھھم٬، وواالاالطويیلة ووحرمانهھم من االطعامم وواالنومم٬،  للعبودديیة. كذلك سخرةة االتي تعتبر رردديیفا

عامل من جمهھورريیة كورريیا االديیمقرااططيیة االشعبيیة يیعملونن  4,000االمزعومة االتي يیعيیشهھا  ااإلنسانيیةاالظرووفف غيیر  مسألة أأثارر االخبرااء
وواالتحقيیق في مزااعم بوقوعع اانتهھاكاتت٬، ووتوفيیر االحمايیة االقانونيیة . ووقد أأووصى االخبرااء بإجرااء عمليیاتت تفتيیش على أأرربابب االعمل بالسخرةة

.للخاددماتت في االمناززلل وواالمأووىى ووخطوطط االمساعدةة االمخصصة  
 

ووسوء االمعاملة في أأماكن االتجريید من االحريیة. ووتشتمل االظرووفف االسيیئة على  ظظرووفف ااالعتقالللعميیق بشأنن ووأأعربب أأعضاء االلجنة عن قلقهھم اا
بعدمم كفايیة خدماتت االصرفف االصحي وواالرعايیة االصحيیة ووقلة االتهھويیة ووااالكتظاظظ ووعدمم مالءمة االبنيیة االتحتيیة. وووورردد أأنن من بيین مزااعم 

ً فصل االعقوباتت ااستخداامم االقضبانن االحديیديیة ضد االمعتقليین  عن االبالغيین.  االقاصريینوواالزناززيین االتأدديیبيیة شديیدةة االصغر. كما أأنهھ ال يیتم دداائما
االلجنة بأنن تتخذ االكويیت تداابيیر فورريیة لتحسيین ظظرووفف ااالعتقالل ووضمانن مقدررةة االمحتجزيین على االتقدمم بالشكاووىى بشأنن تلك ووأأووصت 

أأووصت االلجنة أأنن تتولى إإناثث مسؤووليیة حرااسة االنساء وواالبناتت. . كذلكعند ااالحتجاززاالبالغيین عن  االقاصريینفصل االظرووفف وواالحرصص على   
 100,000. هھھھناكك ما ال يیقل عن هھم قسرااً عدمم جواازز إإعاددتة للبدوونن ووحقوقق االموااططنمنح بشأنن نافذةة ووأأثاررتت االلجنة قضايیا غيیابب االقواانيین اال

االمصنفيین "كمقيیميین غيیر شرعيیيین–شخص من االبدوونن  لتميیيیز ووسوء االمعاملة. نن مستهھدفيین بايیزاالوال يیحظونن بأيي ااعتراافف قانوني ووال  -
االعداالة وواالخدماتت منح االجنسيیة االكويیتيیة لكل ططفل٬، ووتسهھيیل حصولل هھھھؤالء على تكفل ووقالت االلجنة إإنهھ يینبغي االعمل بتداابيیر قانونيیة 

االعامم ووغيیابب االنظم أأوو االقواانيین االتي حفظ االنظامم ااالجتماعيیة. ووكانن من بيین االقضايیا االباعثة على االقلق أأيیضاً عمليیاتت االترحيیل ااإلدداارريیة لصالح 
عدمم تنظم معاملة االالجئيین ووططالبي االلجوء. ووحثت االلجنة االدوولة االطرفف على إإنشاء إإططارر قانوني يیتماشى مع االمعايیيیر االدووليیة االمتعلقة بمبدأأ 

جواازز االترحيیل االقسريي.  
 

 ٬،ووااإلبالغغ عن أأعمالل االتعذيیب ٬،ووتعريیف االتعذيیب ووتجريیمهھ ٬،ووعدمم ااستقالليیة االقضاء ٬،وومن االقضايیا ااألخرىى االتي أأُثيیرتت: االعنف االمنزلي
ووااالعتراافاتت االمنتزعة باإلكرااهه. ٬،ووحمايیة االشهھودد  

 
:ةمتابعمطرووحة للقضايیا   
1 - بيیانن ررسمي صاددرر عن أأعلى سلطاتت االدوولة يیديین االلجوء إإلى االتعذيیب ووسوء االمعاملة.   
2 - .ظظرووفف ااالعتقالل   
3 - بحكم االوااقع. تعليیق االعمل بعقوبة ااإلعداامملاالتفعيیل االعاجل    
4 - .أأووضاعع االعمالل ااألجانب   

 
:لقرااءةة االمزيید  

• االمالحظاتت االختاميیة   
• االمنظماتت غيیر االحكوميیةتقارريیر    
• االبث ااإللكترووني االمصورر   

 
هھھھندووررااسس  
على يید االقوااتت االمسلحة حقوقق ااإلنسانناالعسكرةة وومزااعم باررتكابب اانتهھاكاتت خطيیرةة ل  

 
عنف  مكافحةقالل أأعضاء االلجنة أأثناء ددررااستهھم للتقريیر االدوورريي االثاني لهھندووررااسس إإنهھم يیفهھمونن االصعوباتت االتي توااجهھهھا االسلطاتت في 

ووإإددااررةة االسجونن ااألمر االذيي  عسكرةة مهھامم حفظ ااألمنعبروواا عن قلقهھم االعميیق بشأنن االمخدررااتت ووضمانن ااألمن. غيیر أأنهھم تجارر  عصاباتت
ووااالعتقاالتت بما في ذذلك أأعمالل االتعذيیب وواالقتل خاررجج نطاقق االقضاء وواالعنف االجنسي  حقوقق ااإلنساننأأددىى إإلى ززيیاددةة مفزعة في عددد اانتهھاكاتت 

. وولم تضع االدوولة موضع االتنفيیذ أأيیة آآليیاتت إإشراافف وومساءلة مستقلة 2009 يیونيیو/ حزيیراانن 28االذيي ووقع في االتعسفيیة منذ ااالنقالبب 
بخصوصص أأعمالل االتعذيیب ووسوء االمعاملة على يید عناصر االجيیش٬، ووفقاً لما ذذكرتهھ االلجنة.  

ً إإنهھا تشعر بالقلق٬، بل ووبالفزعع٬،   490االتي ووصلت٬، على سبيیل االمثالل٬، إإلى  وننمعدالتت ااالكتظاظظ االزاائد في االسجحيیالل ووقالت االلجنة أأيیضا
االنقص في أأعداادد ااألططباء وواالممرضيین  ااألمم االمتحدةةكذلك ااعتبر خبرااء ووهھھھي نسبة غيیر مقبولة على ااإلططالقق.  بالمائة في سجن سانتا بارربارراا
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يیل االمحتجزيین ووعدمم االفصل في مراافق ااإلصالحيیاتت "مسألة مستعجلة". ووأأشارر االخبرااء إإلى عدمم ووجودد ززيي موحد ووإإجرااءااتت منظمة لتسج
عن االظرووفف االمعيیشيیة االمحفوفة بالمخاططر للسجناء من االنساء على ذذمة قضايیا وواالمحتجزيین االمداانيین بجراائم٬، فضالً بيین االمحتجزيین 

غيیر ااالحتجاززيیة٬، ووتعزيیز االمواارردد االماليیة وواالبشريیة للجنة االوططنيیة لمناهھھھضة االتعذيیب ووااألحدااثث. ووقد أأووصت االلجنة بزيیاددةة ااستخداامم االتداابيیر 
ووضمانن تخصيیص االمواارردد ددوونن تأخيیر لصالح حصولل ااألشخاصص االمجردديین من  االمعاملة أأوو االعقوبة االقاسيیة أأوو االالإإنسانيیة أأوو االمهھيینةوو

حريیتهھم على االرعايیة االطبيیة.  
السيیما االذيین يیعملونن منهھم على قضايیا ااألررضض أأوو  حقوقق ااإلنسانناالمداافعيین عن بيیر حمايیة ووططرحت خاللل ااالستعرااضض أأسئلة بشأنن تداا

 –أأوو حاملي صفاتت االجنسيین ووحريیتهھم في االتعبيیر  االهھويیة االجنسانيیةمغايیريي  ووأأاالمثليیاتت أأوو االمثليیيین أأوو مزددووجي االميیل االجنسي حقوقق 
راائم االقتل ضد هھھھؤالء ااألشخاصص وواالهھجماتت االتي تستهھدفهھم٬، وومن ضمنهھم االتحقيیقاتت في جاالمستهھدفيین بعنف غيیر مسبوقق. ووسألل االخبرااء عن 

نن مثل بيیرتا كاسيیريیس٬، ووحثواا االسلطاتت على االتأكد من اامتناعع كبارر االمسؤووليین عن ااإلددالء بأيیة تصريیحاتت وونن حقوقيیونن باررززوومناصر
٬، ووتعزيیز آآليیاتت االحمايیة االوططنيیة.حقوقق ااإلنساننعمل االمداافعيین عن شكك في ت  

 

ً من مزااعم ااستخداامم  ووبرووزز شكوىى  20,000وواالبالغ  االعنف ضد االنساءكذلك نّوهه االخبرااء بقلق عميیق إإلى االعددد االذيي يیتم تسجيیلهھ سنويیا
ر االخبرااء عن قلقهھم من ااررتفاعع عددد جراائم االكرااهھھھيیة االتي تُرتكب بحق ووتشويیهھ ااألعضاء االتناسليیة لإلناثث. ووعبّ نزعة ااالغتصابب ووااالختفاء 

ً شامالً االهھويیة االجنسانيیةلمثليیيین وومزددووجي االميیل االجنسي وومغايیريي االمثليیاتت وواا ووأأنن تالحق االجناةة . ووأأووصواا بأنن تجريي االدوولة تحقيیقا
ووأأنن تنظر من بابب أأوولى بالحظر االتامم االذيي تفرضهھ االدوولة على  – للنساء حقوقق االجنسيیة ووااإلنجابيیةاالقضائيیاً ووأأنن تنزلل بهھم االعقابب ووأأنن تكفل 

ااإلجهھاضض.  
 

:ةمتابعمطرووحة للقضايیا   
1 - نقل إإددااررةة االسجونن إإلى مركز ااإلصالحح االوططني ووتفكيیك مرااكز ااالعتقالل االوقائي في االمجمعاتت االعسكريیة.   
2 - االتداابيیر غيیر ااالحتجاززيیة ووقدرر أأكبر من ااألمن في االسجونن من  لىإإاالتخفيیف من ااكتظاظظ االسجونن عن ططريیق االتشجيیع على االلجوء  

تهھدفف إإلى ضبط عنف االسجناء.اتت تيیجيیااسترااخاللل تدرريیب موظظفي االسجونن ووووضع   
3 - وومرااجعة شرووطط ااختيیارر  االمعاملة أأوو االعقوبة االقاسيیة أأوو االالإإنسانيیة أأوو االمهھيینةللجنة االوططنيیة لمناهھھھضة االتعذيیب ووتخصيیص االمواارردد  

أأعضائهھا.  
4 - حقوقق في كافة االتهھديیدااتت ووااالعتدااءااتت االتي تستهھدفف االمداافعيین عن اتت حقيیقيیة تحقيیقإإجرااء وو حقوقق ااإلنساننحمايیة االمداافعيین عن  

.االصحفيیيینوو ااإلنسانن  
 

:لقرااءةة االمزيید  
• االمالحظاتت االختاميیة   
• االمنظماتت غيیر االحكوميیةتقارريیر    
• االبث ااإللكترووني االمصورر   

 
بورروونديي  

  حقوقق ااإلنساننوومزااعم بانتهھاكاتت خطيیرةة ل ااإلفالتت من االعقابب
 

ً لبوررووندييااااستعرااللجنة  أأجرتتعذيیب بدوواافع سيیاسيیة ووإإثنيیة في هھھھذاا االبلد٬، في ضوء االتقارريیر االوااررددةة عن االت ً خاصا قبل سنتيین من موعد  ضا
.2018رر إإجرااؤؤهه في ااألصل عامم رااالستعرااضض االدوورريي االتالي االمق  

 
االتي يیُزعم أأنهھا ااررتُكبت على يید عناصر االشرططة  حقوقق ااإلنساننبالعددد االهھائل النتهھاكاتت أأعربب االخبرااء عن مخاووفف عميیقة فيیما يیتعلق 

إإمبونرااكورريي ووووكالة االمخابرااتت االوططنيیة٬، بما في ذذلك ااإلعداامم خاررجج نطاقق االقضاء ووااالعتقالل االتعسفي ووااالحتجازز غيیر ووأأعضاء ميیليیشيیا 
نذ بداايیة ااألززمة وواانعداامم ااستقالليیة ماالتي ساددتت  ااإلفالتت من االعقاببأأجوااء االقانوني ووااإلخفاء االقسريي ووأأعمالل تعذيیب. ووااستنكر االخبرااء 

االقضاء على نحو فاضح. ووحث االخبرااء االدوولة االطرفف في ااالتفاقيیة على تشكيیل لجنة تحقيیق مستقلة تقومم بتحقيیق فورريي وونزيیهھ وومستقل في 
.حقوقق ااإلنساننكافة االمزااعم االمتعلقة بانتهھاكاتت   

بالحزبب االحاكم٬، ووحثت حكومة بورروونديي على  ميیليیشيیا إإمبونرااكوررييووأأعربت االلجنة عن مخاووفهھا بشأنن االصالتت االوثيیقة االتي تربط 
. ووأأشاررتت االلجنة حقوقق ااإلنساننعناصر االشرططة ووااألمن ووأأفراادد ميیليیشيیا إإمبونرااكورريي للحيیلولة ددوونن ووقوعع اانتهھاكاتت لمماررسة االرقابة على 

للبدء تحقيیق مستقلة  ةأنن تشكل بورروونديي لجنفي مناططق عدةة من االبالدد ووأأووصت ب تسعة قبورر جماعيیةإإلى مزااعم بوجودد ما ال يیقل عن 
ً إإلى ووجودد  ااألمم االمتحدةة. ووأأشارر خبرااء ى هھھھويیة أأصحابهھاباستخرااجج االجثث من تلك االقبورر وواالتعرفف عل ووحثواا  مرااكز سريیة لالعتقاللأأيیضا

ةة تلك ااألماكن.بزيیارر حقوقق ااإلنساننلمرااقبي االسماحح بورروونديي على   
 

ااتت االوططنيیة٬، من قبل أأفراادد ميیليیشيیا إإمبونرااكورريي ووووكالة االمخابر االعنف االجنسي كوسيیلة للقمعخداامم ووأأعربب االخبرااء عن مخاووفهھم بشأنن ااست
ي جراائم بكمرتإلفالتت بما في ذذلك االتحريیض على مثل هھھھذهه االجراائم عن ططريیق ااألغاني. ووقد أأووصت االلجنة بأنن تضع االدوولة االطرفف حدااً 

ووتقديیم االرعايیة االطبيیة وواالنفسيیة االمناسبة لضحايیاهه. من االعقابباالعنف االجنسي   
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ً ذذااأأعضاء االلجنة االنزااعع في بورروونديي يیعتبر  االتي أألقاهھھھا االكرااهھھھيیة  اتتبالفزعع بشأنن خطابررغم ذذلك سيیاسيیة٬، إإال أأنهھم يیشعروونن ططبيیعة  نزااعا
. ووبناء على ذذلك٬، فقد ططلبواا من االحكومة إإثنيیةاالعنف االمنبثق عن ددوواافع تؤجج نارر االتي من شأنهھا أأنن ووبعض كبارر االمسؤووليین في االحكومة 

االبورروونديیة ااالمتناعع عن ااإلددالء بأيیة تصريیحاتت علنيیة من شأنهھا إإذذكاء االتوترااتت ااإلثنيیة وواالعنف.  
 

وومن ضمنهھا محاوولة  هھمووترهھھھيیب االصحفيیيینوو حقوقق ااإلنساننضايیقة االمداافعيین عن بم االمتعلقة حاالتتاالأأخيیراا٬ً، أأعربب االخبرااء عن قلقهھم بشأنن 
قتل بيیيیر كالفر مبونيیمبا. ووحث االخبرااء االسلطاتت على ووضع حد ألعمالل االترهھھھيیب ووااالنتقامم تلك ووضمانن حصولل االضحايیا على االتعويیض 

االمناسب.  
 

بخصوصص االقضايیا االمطرووحة للمتابعة٬، وونظرااً للطبيیعة ااالستثنائيیة وواالمستعجلة لالستعرااضض٬، وومع ااألخذ في االحسبانن اانقطاعع االحواارر من 
جميیع لجنة مناهھھھضة االتعذيیب بورروونديي إإلى تقديیم تقريیر خاصص حولل االتداابيیر االتي تم ااعتماددهھھھا لتنفيیذ  تاالطرفف٬، ددع ططرفف االدوولة

.أأكتوبر/ تشريین ااألوولل٬، ووذذلك قبل حلولل شهھر جنة في مالحظاتهھا االختاميیةلاال أأووررددتهھااالتوصيیاتت االتي   
 

:لقرااءةة االمزيید  
• االمالحظاتت االختاميیة   
• االمنظماتت غيیر االحكوميیةتقارريیر    
• االبث ااإللكترووني االمصورر   

 
عامم محكمة ااالستئنافف في بوجمبورراا  مدعي ططلبفي االيیومم ذذااتهھ االذيي تغيیب فيیهھ االوفد االبورروونديي عن االمثولل أأمامم االلجنة٬، أأيي ٬، يیوليیو/ تموزز 29بتارريیخ 

(ووهھھھم: ااررميیل نيیونغيیريي٬، ووووالمبرتت  االمجتمع االمدنيناهھھھضة االتعذيیب كممثليین عن ااستعرااضض لجنة مشطب االمحاميین ااألرربعة االذيین شارركواا في 
بعثت بهھا إإلى االحكومة٬، حثت االلجنة االسلطاتت االبورروونديیة  ررسالةن. ووفي نيیغارروورراا٬، وودديیوددووني باشيیرااهھھھشيیزيي٬، ووفيیتالل نشيیميیرمانا) من سجالتت االمحاميی

اانتقاميیة. االلجنة أأعماالً  اعلى إإلغاء ما تصنفهھ  
 

منغوليیا  
شامل لألحدااثثعدلي ووعدمم ووجودد نظامم  االهھويیة االجنسانيیةاتت وواالمثليیيین وومزددووجي االميیل االجنسي وومغايیريي االمثليیمعاملة   

 
ررحبت االلجنة في ااالستعرااضض االدوورريي االثاني لمنغوليیا باعتمادد تعريیف للتعذيیب في االقانونن االجنائي االجديید ررغم أأسفهھا لعدمم ااشتمالهھ على 

خطوررةة تلك االجراائم. ووفي إإشاررةة إإلى أأعمالل مستوىى االعقوباتت على جراائم االتعذيیب مع عدمم تناسب أأعمالل االتعذيیب االقائمة على االتميیيیز وول
عن  إلفالتت من االعقاببل٬، حث االخبرااء منغوليیا على ووضع حد 2008االشغب االتي أأشعلتهھا مزااعم بالتزوويیر في ااالنتخاباتت االبرلمانيیة عامم 

ووإإحالتهھا إإلى االقضاء ووإإدداانة من يیجدهھھھم االقضاء مذنبيین لتعذيیب ووسوء االمعاملة ططريیق ضمانن االتحقيیق االفورريي وواالفعالل وواالنزيیهھ في أأعمالل اا
بتلك ااألعمالل ددوونن إإبطاء.  

 
. ااكتظاظظ االسجونناانتباهه االدوولة االطرفف إإلى ضرووررةة توفيیر االضماناتت االقانونيیة ااألساسيیة للمحتجزيین وواالتخفيیف من وولفت أأعضاء االلجنة 

أأعربب االخبرااء أأيیضاً عن مخاووفهھم بشأنن . ووحقوقق ااإلنساننفف االسجن مع االمعايیيیر االدووليیة لووظظرتواافق ووحث االخبرااء منغوليیا على االتأكد من 
ووأأووصواا بأنن تحرصص منغوليیا على عدمم ااحتجازز ااألحدااثث إإال كمالذذ أأخيیر مع فصلهھم عن االبالغيین. ووأأشارر  غيیابب نظامم عدلي شامل لألحدااثث

ووأأنهھ يینبغي لمنغوليیا أأنن  مناززللاالفي  للعقوبة االبدنيیة أأوو االنفسيیةلل تعرضواا االمائة من ااألططفافي  42أأعضاء االلجنة كذلك إإلى ما ذُذكر بأنن 
تضمن االتطبيیق االكامل لمنع االعقوباتت االبدنيیة في كافة االموااقع.  

 
إإال أأنن االخبرااء عبروواا عن قلقهھم بشأنن أأووضاعع االسجناء االذيین تم ااستبداالل عقوبتهھم. ووأأووصواا بأنن تضمن  لعقوبة ااإلعدااممووررغم إإلغاء منغوليیا 

ً على قائمة ااإلعداامم كافة أأشكالل االحمايیة االتي تضمنتهھا ااالتفاقيیة بما في ذذلك االدوولة االطرفف  منح ااألشخاصص االذيین كانواا مدررجيین سابقا
االضماناتت االقانونيیة ااألساسيیة.  

 
االمثليیاتت وواالمثليیيین وومزددووجي االميیل مجتمع لااالعتدااءااتت االجسديیة على االمنتميین قلقهھم بوجهھ خاصص بشأنن عن االلجنة ووأأعربب أأعضاء 

ووااعتقالهھم. ووشجعواا منغوليیا على ااتخاذذ كافة االتداابيیر االضروورريیة لجلب مرتكبي هھھھذاا االنوعع من أأعمالل  االهھويیة االجنسانيیةاالجنسي وومغايیريي 
االعنف إإلى االعداالة.  

 
. ووططلبواا من منغوليیا ضمانن تسجيیل ف االمنزلي وواالعنف االجنسيناالعمسألة شيیوعع االعنف ضد االمرأأةة بما في ذذلك االضوء على االخبرااء سلط وو

مرتكبي هھھھذهه ااألعمالل قضائيیاً وومعاقبتهھم. ةددوونن إإبطاء أأوو تحيیز ووضمانن مالحقمثل هھھھذهه االمزااعم من قبل االشرططة وواالتحقيیق فيیهھا   
 

 حقوقق ااإلنساننلجنة االوططنيیة لاالمرصوددةة للتي أأثاررتهھا االلجنة ااالتجارر بالبشر ووتناقص مخصصاتت االميیزاانيیة وومن االقضايیا ااألخرىى االشاغلة اا
ووعدمم ووجودد تشريیع متعلق بمنح ووضعيیة االلجوء.  

 
:ةمتابعمطرووحة للقضايیا   
1 - .االضماناتت االقانونيیة ااألساسيیة لألشخاصص االمجردديین من حريیتهھم   
2 - .عن جراائم االتعذيیب ووسوء االمعاملة ااإلفالتت من االعقابب   
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 وكانوم•
 ايیبيیمان•
 اكناليیرس•
 نناتسنامكرت•

 ننانبل•
 نناتسكاب•
 ةيیرروكلاا ةيیرروهھمجلاا•

 
:لقرااءةة االمزيید  

• االمالحظاتت االختاميیة   
• االمنظماتت غيیر االحكوميیةتقارريیر    
• االبث ااإللكترووني االمصورر   

 

تانناالمقبلتانن االدوورر  
	  

.2016 دديیسمبر/ كانونن ااألوولل 7إإلى  نوفمبر/ تشريین االثاني 7للجنة مناهھھھضة االتعذيیب حاللل االفترةة من  االدووررةة االتاسعة وواالخمسوننستنعقد   
 

االنظر في تقارريیر االدوولل  
• أأررميینيیا   
• كيیب فيیردديي   
• كوااددووررااإل   
• فنلنداا   

 

قائمة االمسائل االسابقة لتقديیم االتقارريیر  
• أأسترااليیا   
• كوتت دديیفواارر   
• كرووااتيیا   
• االجبل ااألسودد   

 

.2016 أأكتوبر/ تشريین ااألوولل 17 هھھھوددررااسة تقارريیر االدوولل االموعد االنهھائي للمواادد االمقدمة من االمنظماتت غيیر االحكوميیة بشأنن   
للدووررةة االتاسعة  تقديیم االتقارريیرل االسابقةقائمة االمسائل ووقائمة االمسائل االموعد االنهھائي للمواادد االمقدمة من االمنظماتت غيیر االحكوميیة بشأنن ووكانن 

.2016 يیونيیو/ حزيیراانن 27وواالخمسيین في   
 

.2017 مايیو/ أأيیارر 12إإلى  أأبريیل/ نيیسانن 17االستونن للجنة مناهھھھضة االتعذيیب حاللل االفترةة من االدووررةة ستنعقد   
:االنظر في تقارريیر االدوولل  

 

• نستاننأأفغا   
• ااألررجنتيین   
• بحريیناال   

 
قائمة االمسائل االسابقة لتقديیم االتقارريیر  

• كولومبيیا   
• رغغلكسمب   
• جمهھورريیة مقدوونيیا االيیوغوسالفيیة االسابقة   
• نيیوززيیلنداا   
• رروومانيیا   

 
مسائل االتي سيیتم إإقرااررهھھھااالقائمة   
• رروواانداا   

االموعد . وو2017 ماررسس/ آآذذاارر 27 هھھھوددررااسة تقارريیر االدوولل للدووررةة االستيین االموعد االنهھائي للمواادد االمقدمة من االمنظماتت غيیر االحكوميیة بشأنن 
 يینايیر/ كانونن االثاني 23هھھھو  قائمة االمسائل ووقائمة االمسائل االسابقة لتقديیم االتقارريیراالنهھائي للمواادد االمقدمة من االمنظماتت غيیر االحكوميیة بشأنن 

2017.  
 

آآخر أأنشطة االمنظمة فيیما يیتعلق بلجنة مناهھھھضة االتعذيیب وااتابع  
 

للمجتمع االمدني االعالميبرنامج لجنة مناهھھھضة االتعذيیب   
منظماتت تعبئة جهھودد برنامجهھا االعالمي للمجتمع االمدني لمحارربة االتعذيیب عبر  2014أأططلقت االمنظمة االعالميیة لمناهھھھضة االتعذيیب عامم 

جتمع منظماتت االماالمنظمة على تيیسيیر مشارركة  للمناهھھھضة االتعذيیب. ووتعم ااألمم االمتحدةةأأنشطتهھا فيیما يیتعلق باتفاقيیة ووتنسيیق  االمجتمع االمدني

 ديیوسلاا•
 ايینااركووأأ•
 ةيیكيیرمألاا ةةدحتملاا تتايیالولاا•
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عن ططريیق تشكيیل االتحالفاتت ووتباددلل االمعلوماتت وواالحرصص على تقديیم االتقارريیر االفعالة في موااعيیدهھھھا االمقرررةة ووتقديیم االمشوررةة بشأنن  االمدني
فرصص االمناصرةة ووددعم إإمكانيیة االوصولل بفعاليیة إإلى االلجنة خاللل ااإلحاططاتت االسريیة للمنظماتت غيیر االحكوميیة. لالططالعع على االمزيید٬، ززوورروواا 

.موقعنا ااإللكترووني  
 

مدوونة االمنظمة: اااللتزاامم مع لجنة مناهھھھضة االتعذيیب  
٬، أأطُطلقت مدوونة االمنظمة 2014 نوفمبر/ تشريین االثاني 3االتي صاددفت يیومم  تفاقيیة مناهھھھضة االتعذيیباالثالثيین ال االسنويیة ااحتفاالً بالذكرىى

	"واانن بعن مناهھھھضة االتعذيیباالعالميیة ل  Nothing can Justify Torture, engaging with the Committee against Torture ") تبريیر ال
.)مناهھھھضة االتعذيیبمع لجنة  ااالنخرااطط ٬،للتعذيیب  

 
٬، ووززيیاددةة ااحتشادد ااتفاقيیة مناهھھھضة االتعذيیبوو مناهھھھضة االتعذيیبلجنة إإنن االهھدفف من هھھھذهه االمدوونة هھھھو تحقيیق مستوىى أأعلى من االوعي بعمل 

إإنن االمنظمة تدعو ووتحث كل من يیعمل حولل االلجنة٬، إإلى جانب ااستخداامم إإجرااءااتت االلجنة في تعزيیز تطبيیق ااالتفاقيیة.  االمجتمع االمدنيمنظماتت 
على  ننواالصحفيینن ووووااألكادديیميیو منظماتت االمجتمع االمدني ٬، بما في ذذلك أأعضاء االلجنة ووممثلواالتابعة لهھا ااإلشرااففعلى ااالتفاقيیة وومع لجنة 

يیرجى ااالتصالل بكارريین بيیننغرلمزيید من االمعلوماتت٬، يیة تباددلل االخبرااتت هھھھذهه من خاللل إإررسالل مقالة إإلى مدوونة االمنظمة. االمشارركة في عمل -
.cbb@omct.orgبوددلل على االعنواانن   

 
من االمقاالتت االتي نشرتت مؤخرااً:  

Le Burundi se défile lors de l’examen spécial du Comité contre la torture : Quelles conséquences pour 
la société? 
 

هھھھندووررااسس: مقابلة بالفيیديیو مع ممثليین من منظماتت االمجتمع االمدني االهھندووررااسيیة االتي شارركت بجلسة لجنة مناهھھھضة االتعذيیب.  
 
 

مناهھھھضة االتعذيیبلجنة جلساتت تابعواا   
. كذلك تتم أأررشفة االجلساتت حيیث يیمكنكم مشاهھھھدتهھا http://webtv.un.orgيیمكنكم متابعة االبث االحي أأثناء اانعقاددهه االجلساتت على االراابط 

في ووقت الحق.  
.UNCAT58#على تويیتر٬، يیرجى االبحث عن  مناهھھھضة االتعذيیبلمتابعة آآخر جلساتت لجنة   

 
لىتابعونا ع  

 
 

ووصندووقق سيیغريید ررووززيینغ.  ٬،ن سوسايیتيبوومؤسسة أأوو ٬،ووآآيیريیش إإيید ٬،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 

.موااقف ااالتحادد ااألووررووبي أأوو صندووقق سيیغريید ررووززيینغهھھھذهه االنشرةة على أأنهھ تعبيیر عن محتويیاتت في   
	  


