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 مقدمة

( 2018مايو/ أيار  18 –أبريل/ نيسان  23 من) الثالثة والستين دورتها في التعذيب مناهضةل المتحدة األمم لجنة نظرت
 ألحكام ووفقا   . وقطر وجمهورية التشيك وطاجاكستان وبيالروسالنرويج والسنغال  من كل من المقدمة الدول تقارير في

 اتخذتها جديدة تدابير أية حول للجنة تقريرا   سنوات أربع األطراف كل تقدم الدول التعذيب، مناهضة اتفاقية من 19 المادة
أعضاء  مع بناء حوار  في الطرف الدولة فيها تدخل علنية جلسات في التقارير هذه استعراض يتم .االتفاقية أحكام لتنفيذ

 بديال   تقريرا   قدمت التي الحكومية غير للمنظمات ُتتاح المعنية، الدولة تقرير في النظر موعد من واحد يوم وقبل. اللجنة
 وبعد. للجنة الحكومية غير المنظمات بإحاطات الخاصة السرية الجلسة خالل اللجنة مع ومناقشتها شواغلها لطرح الفرصة

 استعراض تم التي الدول من دولة لكل محددة توصيات على تحتوي  والتي «الختامية مالحظاتها» للجنةا تنشر الدورة انتهاء

 تعمل. التعذيب لمناهضة العالمية المنظمة عن المنبثق «التعذيب مناهضة اتفاقية برنامج» إطار في النشرة هذه تصدر
 هذه مشاركة وتيسير التعذيب مناهضة لجنة انعقاد أثناء وتنسيقها المدني المجتمع منظمات أنشطة تعبئة على المنظمة

 المقررة مواعيدها في الفعالة التقارير تقديم على والحرص المعلومات وتبادل التحالفات تشكيل طريق عن المنظمات
 موقع زوروا المزيد، على لالطالع. اللجنة إلى بفعالية الوصول إمكانية ودعم المناصرة فرص بشأن المشورة وتقديم

 .اإللكتروني المنظمة

 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1187&Lang=en
http://www.omct.org/
http://www.omct.org/
http://www.omct.org/
http://www.omct.org/
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وقد شملت النقاشات التي دارت خالل هذه الدورة  .واحدة سنة غضون  في متابعتها تنبغي بعينها مسائل إلى إضافة تقريرها
 .حتى العنف القائم على نوع الجنسومعاملة المهاجرين و رداءة ظروف االحتجاز سعا  من المواضيع بدءا  من اطيفا  و 

 أخبارنا

 الترحيب باألعضاء الجدد الثالثة
اآلنسة  :وهم إلى عضوية لجنة مناهضة التعذيب ثالثة خبراء جدد انضم ،لدورة الثالثة والستينل يةفتتاحالجلسة االأثناء 

 االتحاد الروسي(.بينثون )كولومبيا( والسيد بختيار توزممخمدوف )-هونغونغ جانغ )الصين( والسيد دييغو رودريغيث
 
 

 أعضاء اللجنة والواليات الممنوحة لهم

 مودفيغ.رئيس اللجنة: السيد  ❖

 آلنسة بيلمير، والسيد هيلر روسانت.نواب الرئيس: اآلنسة غاير، وا ❖

 مقرر اللجنة: السيد توزيه ❖

 بمتابعة المالحظات الختامية: السيد هاني.المقرر المعني  ❖

 .الفردية: السيد هيلر روسانت البالغاتالمقرر المعني بمتابعة  ❖

 األعمال االنتقامية: السيد راكو.المقرر المعني بمتابعة  ❖

 ة والتدابير المؤقتة: السيد توزيه.المقرر المعني بالبالغات الجديد ❖

 
 
 
 
 
 
 
 
 

واألمين العام للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب جيرالد ستابيروك  ،عضو لجنة مناهضة التعذيب عبد الوهاب هاني ورئيس اللجنة جينس مودفيغ
 جنة مناهضة التعذيب ن للانعقاد الدورة الثالثة والستيالذي تقيمه المنظمة بمناسبة أثناء االستقبال السنوي 
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كيفية تطبيق االتفاقية على األطفال وما إذا كان  بشأنإحاطة المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب 
 بصالبة أكبر هالجوانبالتصدي  اللجنةينبغي على 

ة مناهضة حول "كيفية تطبيق اتفاقيللجنة إحاطة مواضيعية بتنظيم المنظمة أثناء انعقاد الدورة الثالثة والستين  قامت
بصالبة أكبر". وقد شارك خبراء  هاوانبلجنة مناهضة التعذيب أن تتصدى لجالتعذيب على األطفال وما إذا كان ينبغي على 

وقد أبرزت المنظمة مدى قابلية األطفال للتعرض للتعذيب وسوء من تخصصات مختلفة في النقاش حول هذا الموضوع. 
ة تحسين اإلطار الدولي من أجل حمايتهم. وقد عّبرت اللجنة في مالحظاتها حقيقية حول كيفيالمعاملة وقدمت توصيات 

الختامية عن اهتمامها بالعمل على نحو أوثق مع الهيئات األخرى المنبثقة عن االتفاقية، السيما لجنة حقوق الطفل، من 
 أجل توحيد المعايير واالرتقاء بها بغية توفير حماية أفضل لألطفال من التعذيب.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، عضو لجنة حقوق الطفل.بيديمراوالخبير لويس لمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب كارولينا باربارا، منسقة حقوق الطفل في ا

 التقارير المقدمة إلى اللجنة

 السنغال

( والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في استعراض RADDHO) الملتقى األفريقي للدفاع عن حقوق اإلنسانشارك 
بديل مشترك حول التعذيب وسوء المعاملة في هذا البلد. وينظر التقرير في  تقريراألوضاع في السنغال عن طريق تقديم 

، وتعريف التعذيب، والقانون الجديد لمكافحة اإلرهاب، وظروف االحتجاز، قضايا مختلفة بما فيها اإلصالح الجنائي الجاري 
 ، واالفتقار إلى آليات االنتصاف.تحفيظ القرآني" من طالب كتاتيب التاليب"وأطفال 

 

 طاجاكستان

، Notorturetj.orgالمدني المناهض للتعذيب في طاجاكستان تحالف الو  الشراكة الدولية من أجل حقوق اإلنسانقدمت 
بديال  مشتركا  حول طاجاكستان كي تنظر فيه  تقريرا  والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب  مؤسسة هلسنكي لحقوق اإلنسانو 

ويغطي التقرير مجموعة من القضايا المختلفة بما في ذلك سوء معاملة المثليات والمثليين  مناهضة التعذيب.لجنة 
، والعنف المنزلي، ومنع التعذيب وسوء المعاملة وحاملي صفات الجنسين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية

 والمعاقبة عليهما.

https://www.facebook.com/laraddho/?hc_ref=ARREGw3C4qoe_6vGTYZREWt2wcyId7rh6KqxHG1gafQfIlH-FN18CeeB-XqXFYoAGgI
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCAT%2fCSS%2fSEN%2f30816&Lang=en
http://iphronline.org/en/
http://notorturetj.org/en
https://www.hfhr.pl/en/
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/TJK/INT_CAT_CSS_TJK_30819_E.pdf
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 ذيب بشأن تقارير الدولمناهضة التع لجنةملخص لمداوالت 

 النرويج
 االعتقال لمدد طويلة في زنازين الشرطة والتدابير القسرية في الرعاية الصحية النفسية 

 

الدولة الطرف الذي قدمه الوفد النرويجي. وقد عبرت  تقريرالثالثة والستين الدورة استعرضت لجنة مناهضة التعذيب، في 
السابق للمحاكمة  االحتياطيالحبس على أساس لشرطة االلجنة عن قلقها بشأن الحبس الممنهج للمشتبه بهم في زنازين 

في مرافق كافيين حيز مكاني وكادر وجود عدم بسبب ساعة وهي المدة التي حددها القانون وذلك  48لمدد تزيد عن 
مثل هذا االحتجاز، الذي يرقى بحكم األمر الواقع إلى الحبس االنفرادي، عن تقييم استنسابي، األمر الذي  ينبثقاالحتجاز. 

 القانوني في صحته.يتعذر معه الطعن 

 

االستخدام المفرط للتدابير القسرية في مرافق الرعاية الصحية مسألة  موّسععالوة على ذلك، تناولت اللجنة على نحو 
وعقلية والعالج بالصدمة الكهربائية أن يؤدي إلى مضاعفات جسدية سع النطاق للقيود اإن من شأن االستخدام و النفسية. 

في كمالذ أخير عدم اللجوء إلى العالج النفسي القسري إال . ينبغي على النرويج أن تضمن ال يمكن معالجتهادائمة 
يجب وضع معايير صارمة تحكم استخدامه. إضافة إلى ذلك، ينبغي وضع ضمانات إجرائية الحاالت االستثنائية وبالتالي 

 لمساعدة القانونية المجانية.ذ القرارات بمساعدة وكيل، وآليات للشكاوى، واااتخفعالة للمرضى، من قبيل 

 

بوجه خاص بشأن التقارير التي تصف التحقيقات التي تتم في قضايا االغتصاب بأنها غير ناجعة وغير  هااللجنة قلقأبدت و 
العنف ضد النساء من قومية السامي حاالت العدد المرتفع لمناسبة، وضآلة عدد اإلدانات الجنائية في قضايا االغتصاب، و 

ج. وطلبت اللجنة من هذه الدولة الطرف تعديل قانون العقوبات بما يضمن التمييز القانوني بين االغتصاب في النروي
في مع الجرم من قانون العقوبات( بحيث يتم إنزال العقوبة المتناسبة  291والنشاط الجنسي غير الرضائي )في القسم 

 والمدعينوينبغي أن تركز النرويج على تدريب الشرطة  جنسية بسيطة.قضايا االغتصاب بدال  من التعامل معها كجنحة 
 العامين والقضاة بما يمّكنهم من التحقيق في قضايا العنف ضد النساء ومعالجتها قضائيا .

 

وحثت اللجنة أيضا  الدولة الطرف على تعديل تعريفها للتعذيب بحيث يصبح متسقا  مع التعريف الذي تحويه االتفاقية. ومن 
خرى التي ُأثيرت إمكانية الحصول على الضمانات القانونية األساسية، والحبس االنفرادي للسجناء، والرعاية القضايا األ

الصحية العقلية للسجناء، وفقدان األحداث من مراكز االستقبال، ومرافق االحتجاز الخاصة بالهجرة، وتدريب موظفي إنفاذ 
 والسجون، وسجن نورغيهافن في هولندا.القانون 

 

 القضايا المطروحة للمتابعة بما يلي:لق تتع

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhshKqFzT9v2BExNReKHwmpVY%2burPT3PlF0TPy1IP0vnxFxoJHD6nF76Sv4Htx8xbZ23uioUonA7N7pNV1uZAtyAK1qNdQwp9WjLc7etNfGqwG
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 االحتجاز لمدد طويلة في زنازين الشرطة؛ ❖

 الرعاية الصحية العقلية للسجناء؛ ❖

 األوضاع في مرافق االحتجاز الخاصة بالهجرة. ❖

 

 .البث اإللكتروني المصور، و ملخصات االجتماعاتو ، المالحظات الختامية: لقراءة المزيد

 

 

 السنغال
 االفتقار إلى الضمانات القانونية ورداءة ظروف االعتقال

؛ حيث للمعتقلين، عن قلقها بشأن الضمانات القانونية األساسية التقرير الدوري الرابع للسنغالعّبرت اللجنة، أثناء النظر في 
أيام في األعمال الجرمية التي تستهدف أمن الدولة. وفي الحاالت ذات الصلة  8ترة الحبس لدى الشرطة إلى تمديد ف يجوز

لقانون للمدة الزمنية نفسها بما يخالف ا. حتى األطفال يمكن تجريدهم من حريتهم يوما   12باإلرهاب، يمكن تمديدها حتى 
ا لضآلة عدد الجتماع بمحاٍم لمدة محددة بثالثين دقيقة، ولكن نظر ابيسمح القانون، اسميا ، للمشتبه بهم أثناء حجزهم. 

المحامين السنغاليين، يفشل معظم السجناء في الحصول حتى على المساعدة القانونية. وقد حثت اللجنة السنغال على 
حد أقصى، ساعة ك 48ضمان الحصول على المساعدة القانونية بصرف النظر عن السبب، وأن ال تزيد فترة الحبس عن 

وأن تكون قابلة للتمديد لمرة واحدة فقط، في الظروف االستثنائية. عالوة على ذلك، ينبغي على ساعة لألطفال،  24أو عن 
السنغال أن تمنح جميع المعتقلين الضمانات، بما في ذلك الحق في تبليغ األقارب وفي الحصول على المساعدة القانونية 

هم من حريتهم. كذلك، ينبغي أن تتخذ عملية تجريدبداية من  ، وذلكإجرائه لطبي و طلب الفحص افي الحق المستقلة و 
 السنغال تدابير لزيادة عدد المحامين في شتى أنحاء البالد.

 

رت اللجنة عن قلقها بشأن أحوال الصرف الصحي البائسة في السجون، وافتقار السجن للعدد المناسب من العاملين وعبّ 
الحبس السابق تحت بند وأشار الخبراء إلى أن نسبة الموقوفين اية الطبية وذلك بسبب االكتظاظ الزائد. والطعام الالئق والرع

 بإخضاعمزاعم بالمائة. وثمة  72بالمائة من عدد نزالء السجون، وفي حالة النساء، تشكل هذه النسبة  45تشكل للمحاكمة 
خاص، بما في ذلك وضعهم في الحبس االنفرادي لى نحو األشخاص المتهمين بأعمال إرهابية لظروف احتجاز قاسية ع

 وحرمانهم من الحصول على الرعاية الطبية.

 

التحقيق تم حدث و وأنه إذا ما أمر نادر الحدوث معاملة التعذيب أو سوء التحقيق في مزاعم إجراء  أن ونوهت اللجنة إلى
 لتي تتناسب وجسامة جريمة التعذيب.افإنه ال يفضي إلى محاسبة الجناة أو إلى إيقاع العقوبة فيها، 

 

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/NOR/CAT_C_NOR_CO_8_31241_E.pdf
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23001&LangID=E
http://webtv.un.org/search/consideration-of-norway-1617th-meeting-63rd-session-of-committee-against-torture/5775648807001/?term=&lan=english&cat=Treaty%20Bodies&page=3
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsuC7QJcDz6bpz8bb78kRJviRBfrlQ7LTCM4S1I%2fCah64xkERN1n9Hh4UCEMlNn4jsJLQHFhhx84BAcnKLtB2ixU6Jy5ny55VhUiwcHy4noSu
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، والجرائم التي ارتكبت خالل ومن القضايا األخرى التي أثارتها اللجنة زيادة استغالل تالميذ الكتاتيب القرآنية )أطفال تاليبي(
ني ، وضعف استقاللية القضاء والمعهد الوطفي الحجزامانس، والتأخير في عملية اإلصالح الجنائي، والوفاة ز نزاع كا

 لحقوق اإلنسان.

 

 القضايا المطروحة للمتابعة تتعلق بما يلي:

 اآلليات الوطنية لمنع التعذيب؛ ❖

 الضمانات القانونية األساسية؛ ❖

 سوء المعاملة واالتجار باألطفال. ❖

 

 .البث اإللكتروني المصور، و ملخصات االجتماعاتو  )بالفرنسية فقط(، المالحظات الختامية: لقراءة المزيد

 

 

 بيالروس
 انعدام التحقيق الفعلي في مزاعم التعذيب والعنف في أماكن االعتقال

 

بحسب و حيث يواَجهان باإلفالت من العقاب.  ال يزال التعذيب وسوء المعاملة منتشرّين على نطاق واسع في بيالروس
بالغا  عن وقوع  614أصل من حاالت فقط  10سوى  لم يخضع للتحقيق الجنائي، التقرير الدوري الخامس لبيالروس

دون أن يتمخض أي منها عن إدانة جنائية و  ،التحقيق ومسؤولين معنيين آخرينوء معاملة تلقتها لجنة أعمال تعذيب وس
إلى التعذيب يلجأون في الغالب موظفي إنفاذ القانون بأن أفادت . وقد أعربت اللجنة عن قلقها بشأن مزاعم 2018لغاية 

كم نادرا  ما تقرر عدم قبول االعترافات المأخوذة باإلكراه وأنها وأن المحاوسوء المعاملة النتزاع االعترافات من المشتبه بهم 
على ضمان التحقيق في نادرا  ما تحقق في مزاعم التعرض للتعذيب. لذلك، حث خبراء اللجنة لجنة التحقيق البيالروسية 
بيالروسيا أيضا  أن تزود كافة الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة على نحو فوري وفعال ونزيه. وطلب الخبراء من 

ال يمكن القبول بها ألنها ُأخذت االعترافات ارتأت المحكمة فيها أن بمعلومات عن القضايا التي  -في التقرير القادم–اللجنة 
 ب.تحت التعذي

 

ارير أشارت اللجنة إلى تق ،وأبدت اللجنة قلقها بشأن ظروف االحتجاز في السجون البيالروسية واكتظاظها. وبصفة خاصة
وحاملي المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية فئة أشخاص محتجزين من تعرض تتحدث عن 

ووضع نساء مغايرات الهوية الجنسية مع مسؤولين عامين وسجناء معهم في السجن لسوء المعاملة على يد صفات الجنسين 
للمحاكمة.  داخل مرافق االحتجاز السابقبالغين أشخاص واحدة مع  ةزنزانمعتقلين ذكور، وعن حبس مشتبه بهم أحداث في 

ألحداث في بيالروسيا وخاصة عند النظر في الكثير من التقارير التي تتحدث عدالة اوأسفت اللجنة لعدم وجود نظام شامل ل

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/SEN/CAT_C_SEN_CO_4_31243_F.pdf
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23003&LangID=E
http://webtv.un.org/search/consideration-of-senegal-1619th-meeting-63rd-session-committee-against-torture/5776240754001/?term=&lan=english&cat=Treaty%20Bodies&page=3
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/003/91/PDF/G1600391.pdf?OpenElement
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المعتقلين  للقاصرينفرادي وأخرى تتحدث عن الحبس االن القاصرين السجناءالعنف الجنسي، ضد  ذلك عن العنف، بما في
 في مدارس مغلقة.

 

على الرغم من إنشاء بيالروسيا للجان الرقابة العامة، إال أن أعضاء هذه اللجان ال يستطيعون القيام بزيارات مفاجئة وال 
نهم كو ن ع، فضال  المستشفيات النفسية السجون التوقيف السابق للمحاكمة و ال يحق لهم زيارة مرافق االعتقال المؤقتة و 

خاضعين لسيطرة وزارة العدل. لذا فقد حثت اللجنة بيالروسيا على تعزيز استقاللية لجان الرقابة العامة وضمان تشكيلها 
 على أساس التنوع والكفاءة ومنحها إمكانية الدخول المفاجئ إلى كافة مرافق االحتجاز في البالد.

 

. وقد جرى إعدام بعض األشخاص بينما جريمة 13عقوبة اإلعدام في أخيرا ، ال يزال قانون العقوبات البيالروسي يجيز 
ويجري وضع األشخاص المحكوم عليهم باإلعدام أمام لجنة حقوق اإلنسان باألمم المتحدة. منظورة كانت طلباتهم ال تزال 

فيذ الحكم وال بمكان في الحبس االنفرادي في ظروف احتجاز ُيرثى لها. وفوق ذلك، ال يتم إبالغ عائالت هؤالء بموعد تن
 الدفن.

 

ومن القضايا األخرى التي ُطرحت أمام اللجنة: التعريف بموظفي إنفاذ القانون، واإلدخال إلى المستشفيات النفسية، والوفاة 
 ، والعنف ضد النساء، واالختفاء القسري، ومضايقة المحامين والمدافعين عن حقوق اإلنسان.في الحجز

 

 القضايا المطروحة للمتابعة بما يلي:تتعلق 

 الضمانات القانونية األساسية؛ ❖

 التحقيق الفعال في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة؛ ❖

 المدافعين عن حقوق اإلنسان. ❖

 

 .البث اإللكتروني المصور، و ملخصات االجتماعات، و المالحظات الختامية: لقراءة المزيد

 

 

 قطر
 وسوء معاملة العمال المهاجرين ،منع غير مطلق للتعذيب

 

وأشارت إلى أن القانون القطري ال يحظر التعذيب صراحة. وحثت اللجنة  التقرير الدوري الثالث لقطرنظرت اللجنة في 
بأن التعذيب وعلى أعلى المستويات  على رؤوس األشهادالمطلق للتعذيب واإلعالن  التأكيد ثانية على المنعقطر على 

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/BLR/CAT_C_BLR_CO_5_31239_E.pdf
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23017&LangID=E
http://webtv.un.org/search/consideration-of-belarus-contd-1626th-meeting-63rd-session-of-committee-against-torture/5778774972001/?term=&lan=english&cat=Treaty%20Bodies&page=2
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsvozOgiFOpniYolYH2kyd5t7heda4vt4W0HZsAK20smPBFb%2fCJ8HbAW3EXyq2%2bxM2B%2bY%2fy3V64MpOa3H7mqIhT38vECP%2bbLD7sSqiNNF1tlT
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من  الحكوميون من قانون العقوبات بحيث ال يتمكن المسؤولون  48ممنوع رسميا . وينبغي لقطر أيضا  أن تعدل المادة 
 من رؤسائهم كتبرير لممارسة التعذيب.استصدار أوامر 

 

لقها بشأن استقاللية القضاء. يتمتع األمير وحده بصالحية تعيين القضاة الذين يمكن أيضا  وخالل الجلسة، أبدت اللجنة ق
"للمصلحة العامة". باإلضافة إلى ذلك، يعمل القضاة األجانب بموجب عقود مؤقتة يتوجب تجديدها  تلبية إنهاء خدماتهم

 سنويا  مما قد يؤثر على استقالليتهم.

 

لطرف أن تذكر التدابير التي ستتخذها الستبدال العقوبات البدنية من قبيل الجلد والرجم وطلبت اللجنة من هذه الدولة ا
وأحكام السجن. كذلك، قالت اللجنة إنها تشعر بالقلق والبتر بعقوبات بديلة مقبولة لدى القانون الدولي من قبيل الغرامات 

 بيت أو المدرسة.لعقوبات بدنية سواء في ال القاصرينبصفة خاصة بشأن إمكانية خضوع 

 

إلغاء  ما ذكرته التقارير عنال يزال العمال المهاجرون يتعرضون لسوء المعاملة في قطر على الرغم مباإلضافة إلى ذلك، 
الخروج، بمعنى أن المهاجرين ما زالوا بحاجة إلى موافقة أرباب عملهم  تصاريحنظام الكفالة. ال يلغي قانون العمل الجديد 

إن مصادرة أرباب العمل، بحكم األمر الواقع، لجوازات سفر العمال . هم، األمر الذي يؤدي إلى استغاللالدللب على مغادرتهم
المهاجرين وعدم تمكن هؤالء من تجديد تصاريح إقامتهم وبطاقاتهم الصحية يجعلهم عرضة للتوقيف بتهمة التواجد غير 

ي وقعتها الدولة مع منظمة العمل الدولية بهدف جعل قوانينها باالتفاقية التالشرعي في قطر. وبالتالي فإن اللجنة ترحب 
 وممارساتها منسجمة مع معايير العمل الدولية.

 

ثمة شواغل أخرى تتعلق بتجريم التعذيب، وطول فترات االعتقال اإلداري على أسس متعلقة باألمن الوطني، واالعترافات 
رية، والتدريب في مجال الكشف عن التعذيب، وعقوبة اإلعدام، ادة القسالمأخوذة باإلكراه، ومخالفة مبدأ عدم اإلع

واالنتصاف، واالتجار بالبشر، وتجريم العنف المنزلي، بما في ذلك االغتصاب الزوجي، ومضايقة المدافعين عن حقوق 
 اإلنسان والصحفيين.

 

 القضايا المطروحة للمتابعة بما يلي:تتعلق 

 الضمانات القانونية األساسية؛ ❖

 قات الفورية والفعالة والنزيهة؛التحقي ❖

 .اللجوء وعدم اإلعادة القسرية ❖

 .ي المصورالبث اإللكترون، و ملخصات االجتماعات، و المالحظات الختامية: لقراءة المزيد

 

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/QAT/CAT_C_QAT_CO_3_31242_E.pdf
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23029&LangID=E
http://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-treaty-bodies/watch/consideration-of-qatar-1627th-meeting-63rd-session-committee-against-torture/5779783515001/?term=
http://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-treaty-bodies/watch/consideration-of-qatar-1627th-meeting-63rd-session-committee-against-torture/5779783515001/?term=
http://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-treaty-bodies/watch/consideration-of-qatar-1627th-meeting-63rd-session-committee-against-torture/5779783515001/?term=
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 جمهورية التشيك
 والتمييز ضد جماعات الروما ،اعتقال طالبي اللجوءوتدهور ظروف االعتقال، 

 

، كانت معظم القضايا التي تمت معاينتها في االستعراض سادس لجمهورية التشيكالتقرير الدوري الأثناء نظر اللجنة في 
التدابير غير السالبة تتعلق بضرورة احترام الضمانات القانونية األساسية، وتحسين ظروف االحتجاز وزيادة االعتماد على 

في جمهورية التشيك وحثت الدولة على الحبس والعودة إلى ممارسة الجريمة معدالت ارتفاع للحرية. وأشارت اللجنة إلى 
عن طريق تطبيق تدابير غير سالبة  إجراء مراجعة أساسية لنظامها الجنائي، وبصفة خاصة للتقليل من اكتظاظ السجون 

للحرية كبديل عن الحبس. كما شددت اللجنة على الحاجة إلى تحسين إمكانية الحصول على المساعدة القانونية الفعالة 
شكاوى لعدد  ةالنسبي الضآلةية الصحية، بما في ذلك الرعاية النفسية. عالوة على ذلك، الحظت اللجنة وخدمات الرعا

التعذيب وسوء المعاملة من قبل األشخاص الذين ُجردوا من حريتهم والتي تمخض عنها إجراء محاكمات، وحثت اللجنة 
 العامة لقوات األمن. المفتشيةالدولة الطرف على تعزيز القدرات التحقيقية واستقاللية 

 

اطنين األجانب، عّبرت اللجنة عن قلقها حيال ممارسة الدولة الطرف فيما يتعلق بأوضاع طالبي اللجوء وغيرهم من المو 
عرضة للمخاطر أوضاعهم تجعلهم العتقال األشخاص الساعين للحصول على حماية دولية، بما في ذلك األشخاص الذين 

للعائالت التي معها سكن البديل منة الدولة إلى وضع حد لهذه الممارسة، وضمان تقديم البصورة استثنائية. ودعت اللج
أطفال، وتوفير المساعدة القانونية المجانية في كافة مراكز االستقبال واالعتقال، وصياغة إجراءات موحدة لتحديد 

وتطبيق تلك  ،لك ضحايا التعذيببما في ذ وحمايتهمبسبب األوضاع التي يمرون بها  األشخاص المعرضين للمخاطر
 اإلجراءات.

 

التعليم العام، الملتحقين بأطفال الروما اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لزيادة عدد  هفي الوقت الذي الحظت في
ذين يعانون من عر بالقلق ألن نسبة أطفال الروما في البرامج التعليمية المتخصصة لألطفال الشإنها ال تزال تاللجنة قالت 

تكثيف جهودها من أجل ، ال تزال أعلى من المعدل المتناسب. ودعت اللجنة الدولة الطرف إلى المعتدلةعقلية العاقات اإل
المستمر تكرار الإنهاء فصل األطفال من جماعة الروما في نظامها التعليمي. عالوة على ذلك، لفتت اللجنة االنتباه إلى 

ء األقليات بما في ذلك جماعة الروما والجالية المسلمة، وحثت الدولة الطرف على اإلدانة العلنية لجرائم الكراهية ضد أبنا
 إعطاءللتهديدات واالعتداءات التي تستهدف هذه الجماعات وضمان التحقيق فيها. ودعت اللجنة أيضا  الدولة الطرف إلى 

لمدفوعة بالكراهية، إلى جانب تطبيق تدابير لزيادة الوعي االجرائم في مجال تدريب فعال لموظفي إنفاذ القانون والقضاء 
 سياسات لمنع الجرائم العنصرية والتمييز العنصري.باإلضافة إلى تطبيق لمكافحة التحيُّز والتنميط 

 

تعريف التعذيب، وسبل االنتصاف المتاحة لضحايا التعذيب وسوء المعاملة، والتعقيم  :ومن القضايا األخرى التي ُأثيرت
ة األشخاص في مؤسسات الرعاية النفسية، جلمرتكبي الجرائم الجنسية، ومعال ا  جراحي الغدد الجنسية واستئصاللالطوعي، ا

 العام عن الحقوق، والتدريب الُمعطى للمسؤولين العامين في المجاالت التي تشملها اتفاقية مناهضة التعذيب. المدافعووالية 

 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fCZE%2f6&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fCZE%2f6&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fCZE%2f6&Lang=en
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 بما يلي:القضايا المطروحة للمتابعة تتعلق 

 التفتيش الشخصي مع نزع المالبس؛ ❖

 ن؛قليات بما في ذلك الروما والمسلمو جرائم الكراهية ضد جماعات األ ❖

 العالج النفسي. مؤسساتاألشخاص في  معالجة ❖

 

 .البث اإللكتروني المصور، و ملخصات االجتماعات، و المالحظات الختامية: لقراءة المزيد

 

 

 طاجاكستان
 العنف المنزلي ومعاملة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وحاملي صفات الجنسين

 

في  -مكتب ديوان المظالم ال يملكمن أن عن قلقها  للتقرير الدوري الثالث لطاجاكستانعّبرت اللجنة أثناء استعراضها 
بإمكانية ال إمكانية الدخول إلى جميع أماكن االحتجاز، فيما كان وفد الدولة قد ذكر أن أمين المظالم يتمتع  -العملي الواقع

عملية قها عائق للدخول إلى هذه المرافق. وقالت اللجنة إنها قلقة أيضا  من عدم كفاية الضمانات فيما يتعلق باستقاللية ييع
 اختيار موظفي مكتب أمين المظالم ومن عدم كفاية التمويل لهذه المؤسسة.

 

 454، تم فتح 2017وحتى  2015ل العنف المنزلي في طاجاكستان نقطة شاغلة أخرى للجنة، ففي الفترة من عام شكّ 
قضية على أساس أنها  القضايا ُوجهت فيها تُّهم ولوحقت قضائيا  قضية من بين هذه كم ولكن قضية عنف ضد النساء، 

. وُيزعم أن الكثير من ضباط الشرطة يرفضون تسجيل شكاوى العنف ؟ تبقى اإلجابة عن هذا السؤال غير واضحةتعذيب
ضد النساء. وفي أغلب األحيان، ال يقوم هؤالء بإجراء مزيد من التحقيق بل يفضلون المصالحة مع مرتكبي العنف على 

مالحقة القضائية واإلدانة في المناطق الريفية والمناطق النائية. ولغاية اآلن، أخفقت الدولة التحقيق. وتندر بصورة خاصة ال
 باعتباره جريمة منفصلة في قانون العقوبات.الطرف في تجريم االغتصاب الزوجي والعنف المنزلي 

 

سية وحاملي صفات الجنسين المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنفئة يتعرض األشخاص من 
. للوصم الشديد في طاجاكستان. فجذور كراهية المثلية الجنسية وكراهية مغايري الهوية الجنسية تضرب عميقا  في المجتمع

المجتمع معرضون فعال  لخطر التعذيب وسوء المعاملة، واإليذاء الجنسي، واالعتقال التعسفي من هذه الفئة أفراد إن 
 على يد الشرطة أو بتحريض من مسؤول حكومي. وفي الحاالت النادرة التي ُتقدم فيها الضحايا على غالبا  واالبتزاز، 

يواجهون أعماال  انتقامية. وبحسب اللجنة، ينبغي على طاجاكستان أن تدين عالنية تعذيب كانوا تسجيل شكوى، فإنهم 
وإساءة معاملتهم، وأن تحقق ة وحاملي صفات الجنسين المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسي

 فورا  في شكاواهم وأن تنظرها في المحاكم وأن تنصف الضحايا.

 

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/CZE/CAT_C_CZE_CO_6_31240_E.pdf
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23035&LangID=E
http://webtv.un.org/search/consideration-of-czech-republic-1629th-meeting-63rd-session-of-committee-against-torture/5779474387001/?term=&lan=english&cat=Treaty%20Bodies&page=2
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhshsHjkEi6jSQIeKCnCbTAaaYENCHoT%2bMyJn6umC6TSLMZIwSTTnOeQv03d3VhUWghB5SxuWpYjrPSbBfVHTqa%2fPcFoKTu81JqxoNnUHpGLdj
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في أعمال التعذيب وسوء المعاملة، والجزاءات عن أعمال التعذيب، وكان من بين الشواغل األخرى اإلفالت من العقاب 
واالنتقام من ضحايا التعذيب وعائالتهم، والمدافعين عن حقوق اإلنسان وعدم كفاية القدرة على الحصول على محام مستقل، 

عدم احترام مبدأ عدم جواز اإلعادة القسرية، وسوء ظروف و واالعترافات المأخوذة باإلكراه، ، في الحجزوالصحفيين، والوفاة 
م اتساق نظام عدالة األحداث مع الظروف القاسية تماما  التي يعيشها السجناء المحكومين مدى الحياة، وعدو االحتجاز، 

 ، وعدم كفاية االنتصاف وإعادة التأهيل، وعدم منع العقوبة البدنية لألطفال.المعايير الدولية

 

 القضايا المطروحة للمتابعة بما يلي:تتعلق 

 التحقيق في أعمال التعذيب؛ ❖

 الضمانات القانونية األساسية؛ ❖

 المسلحة.التنكيل وسوء المعاملة والتعذيب في القوات  ❖

 

 .البث اإللكتروني المصور، و جتماعاتملخصات اال، و المالحظات الختامية: لقراءة المزيد

 

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/TJK/CAT_C_TJK_CO_3_31244_E.pdf
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23006&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23006&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23006&LangID=E
http://webtv.un.org/search/consideration-of-tajikistan-1633rd-meeting-63rd-session-of-committee-against-torture/5781303255001/?term=&lan=english&cat=Treaty%20Bodies&page=1
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 الدورات المقبلة

 والستون للجنة مناهضة التعذيبالدورة الرابعة 
 2018أغسطس/ آب  10 –يوليو/ تموز  23

 سيشل )في ظل غياب التقرير(وجزر االتحاد الروسي، و موريتانيا، و النظر في تقارير الدول األطراف: شيلي،  ❖

النظر  بشأن الحكومية غير المنظمات من المقدمة للموادهو الموعد النهائي  2018يونيو/ حزيران  25 -
 .قارير الدولفي ت

 

 الدورة الخامسة والستون للجنة مناهضة التعذيب
 2018ديسمبر/ كانون األول   7 –نوفمبر/ تشرين الثاني  12

 .نام ، وهولندا، وبيرو، وفيتوملديفكندا، وغواتيماال، النظر في تقارير الدول األطراف:  ❖

 .بين، وتركيافرنسا، وإسرائيل، والفل :التقارير لتقديم السابقة المسائل قائمة ❖

 ن.قائمة المسائل: جنوب أفريقيا وبن ❖

قائمة  بشأن الحكومية غير المنظمات من المقدمة للموادهو الموعد النهائي  2018يونيو/ حزيران  25 -
 قائمة المسائل السابقة لتقديم التقارير.المسائل و 

 الحكومية غير اتالمنظم من المقدمة للموادهو الموعد النهائي  2018أكتوبر/ تشرين األول  15 -
 .النظر في تقارير الدول بشأن

 

 الدورة السادسة والستون للجنة مناهضة التعذيب
 2019مايو/ أيار  17 –أبريل/ نيسان  22

المكسيك، وجنوب أفريقيا، والمملكة ، و ألمانيا، و جمهورية الكونغو الديمقراطية، و نبنالنظر في تقارير الدول األطراف:  ❖
 شمالية.يرلندا الآالمتحدة، و 

النظر  بشأن الحكومية غير المنظمات من المقدمة للموادهو الموعد النهائي  2019مارس/ آذار  25 -
 .في تقارير الدول
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  ابقوا على اطالع على آخر المستجدات

 مدونة المنظمة: االنخراط مع لجنة مناهضة التعذيب 
‘‘ Nothing can Justify Torture, engaging with the Committee Against وعنوانها هذه، مدونتنا من الهدف إن

’’Torture (التعذيب مناهضة لجنة مع االنخراط التعذيب، تبرير يمكنه شيء ال)، بعمل الوعي من أعلى مستوى  تحقيق هو 
 التعذيب مناهضة قضية حول المدني جتمعالم منظمات احتشاد وزيادة التعذيب، مناهضة واتفاقية التعذيب مناهضة لجنة

 .التعذيب مناهضة لجنة أكثر فعالية إلجراءات استخدام خالل من
 

 للمنظمات ممثلون  اللجنة، في أعضاء) التعذيب مناهضة لجنة مع أو التعذيب مناهضة اتفاقية على يعملون  ممن كنتم إذا
 المساهمة خالل من ومعارفكم خبراتكم في مشاركتنا على نشجعكم فإننا ،.(إلخ ...صحفيون  أكاديميون، الحكومية، غير

 .cbb@omct.org العنوان على المراسلة يرجى المعلومات، من لمزيد. بكتابة مقاالت
 
 

 ونير تابعوا جلسات لجنة مناهضة التعذيب مباشرة عبر البث اإللكت
 

 يمكنكم حيث الجلسات أرشفة تتم كذلك .webtv.un.org الرابط على الجلسات انعقاده أثناء الحي البث متابعة يمكنكم
 .الحق وقت في مشاهدتها

 

 تابعونا على:
 

 

 

 تنويه

 لشؤون  ووزارة الشؤون الخارجية الهولندية ووزارة روبياألو  االتحاد من مالية بمساعدة اإللكترونية النشرة هذه صدرت
 عن الحصرية المسؤولية التعذيب لمناهضة العالمية المنظمة وتتحمل. روزينغ سيغريد وصندوق  السويسرية الخارجية
 اقفمو  عن تعبير أنه على النشرة هذه محتويات في يرد ما اعتبار األحوال من حال بأي يجوز وال النشرة، هذه محتويات

 روزينغ سيغريد صندوق  أو السويسرية الخارجية لشؤون  وزارة أو وزارة الشؤون الخارجية الهولندية أو األوروبي االتحاد
 

http://blog.omct.org/
http://blog.omct.org/
mailto:cbb@omct.org
http://webtv.un.org/search?term=committee+against+torture

