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 مقدمة 

 يتوجب   المهينة،  أو   الالإنسانية  أو  القاسية  العقوبة  أو  المعاملة   ضروب  من  وغيره  التعذيب  مناهضة   اتفاقية  من  19  المادة  ألحكام  وفقا  
 استعراض   يتم.  االتفاقية  أحكام  لتنفيذ  اتخذتها  جديدة  تدابير  أية  حول  للجنة  تقريرا    ،سنوات  أربع  كل  تقدم،  أن   األطراف  الدول  على
  المعنية،   الدولة  تقرير  في  النظر  وقبل.  اللجنة  أعضاء  مع  بّناء  حوار  في  الطرف  الدولة  فيها   تدخل  علنية  جلسات  في  التقارير  هذه
  الخاصة  السرية  الجلسة  خالل  اللجنة  مع  ومناقشتها  شواغلها  لطرح  الفرصة   بديال    تقريرا    قدمت  التي  الحكومية  غير  للمنظمات  ُتتاح

 محددة   توصيات  على  تحتوي   والتي  الختامية  مالحظاتها  اللجنة  تنشر  الدورة  انتهاء  وبعد.  للجنة  الحكومية  غير  المنظمات   بإحاطات
 .واحدة ةسن غضون  في  متابعتها تنبغي بعينها مسائل إلى إضافة تقريرها استعراض تم التي الدول من دولة لكل

99 

 أخبارنا
 

 بسبب سنتين دام انقطاع بعد وذلك الدول  لتقارير الوجاهي االستعراض السويسرية جنيف مدينة في التعذيب مناهضة لجنة استأنفت
 الوجاهي بالحضور الحكومية، غير المنظمات إحاطات ذلك في بما للجنة، والسبعون  الثانية الدورة انعقدت وعليه. 19-كوفيد جائحة

 .وعبر شبكة اإلنترنت وجاهي مختلط،  بأسلوب ُأجري  الذي ببوليفيا الخاص االستعراض باستثناء األمم وقصر ويلسون  قصر في
 

  في اللجنة في  عضويتهم فترة تنتهي الذين الخبراء لبعض األخيرة الدورة هي التعذيب مناهضة للجنة والسبعون  الثانية الدورة وكانت
 عضو) بنزان- رودريغيز دييغو والسيد(  2006 عام منذ اللجنة عضو) بلمير السعدية الّسيدة وهم ،2021 ديسمبر /األول كانون  31
 نود واالمتنان، بالشكر الثالثة الخبراء هؤالء  إلى نتوجه إذ ونحن(. 2021 عام منذ عضو) كيسنغ فيدال بيتر والسيد( 2018 عام منذ
 التقدم مدى  ومراقبة القانون  أمام مرتكبيها  ومساءلة األخرى  المعاملة سوء أشكال وكافة التعذيب بإنهاء التزامهم عمق بأن نؤكد أن

 . لنا قويا   وحافزا   إلهام مصدر يشكل المدني للمجتمع  القوي  ودعمهم الضحايا، ضرر جبر صعيد على المحرز
 

 

 2021 لعام التعذيب مناهضة لجنة انتخابات

 ، (Redress) ريدرس  منظمة هي للتعذيب، المناهضة المنظمات من عدد مع  باالشتراك التعذيب، لمناهضة العالمية المنظمة عقدت
 وجمعية ،(FIACAT) التعذيب إلغاء على للعمل المسيحي الدولي واالتحاد  ،(IRCT) التعذيب ضحايا  تأهيل إلعادة الدولي والمجلس

 أكتوبر  /األول تشرين 5 في إلكترونية ندوة  الدولية العفومنظمة و  ووتش، رايتس هيومانمنظمة و  ،(APT) التعذيب من الوقاية
  أكتوبر /األول تشرين 11 في ُأجري  والذي  اللجنة لعضوية االنتخابي السباق  في المشاركين عشر األحد بالمرشحين للترحيب 2021

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=2455&Lang=en
https://twitter.com/omctorg/status/1445289613548040196/photo/1


  

2021 . 
  هم سنوات أربع ولمدة 2022 يناير /الثاني كانون  1 من   اعتبارا اللجنة لعضوية( انتخابهم ُأعيد أو) انت خبوا الذين الخمسة واألعضاء

  توزمخمدوف بختيار والسيد( اليابان) ناوكا مايدو والسيدة( الصين) هواوين ليو والسيد( المتحدة الواليات) بوتشوولد تود السيد
 (. المغرب ) روان  الرزاق عبد والسيد( الروسي االتحاد)
 

 
 

 والتعذيب  الهجرةبشأن  للجنة اإلحاطة المواضيعية
 

التابعة للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب  شبكة نجدة ضحايا التعذيبل فريق العمل المعني بمسائل الهجرة والتعذيب والتابع نظَّم
 بالفريق الخبراء األعضاء من أربعة ناقش وقد. 2021 نوفمبر /الثاني تشرين 16 بتاريخ التعذيب مناهضة للجنة مواضيعية إحاطة

 حول 2020 عام منذ ُأجري  الذي المشترك البحث إليها توصل التي الرئيسية النتائج كاملة ساعة استمرت  التي الجلسة مدار على
 السنغال من تتخذ التي( REMIDEV) والتنمية الهجرة  شبكة من  كبي، مصطفى السيد أوضح وقد. أفريقيا في الهجرة مسارات في التعذيب

 الفج الواقع المحاضرة ووصفت. أفريقيا وشمال وشرق  ووسط غرب في الهجرة طرق  في المستخدمة التعذيب أنماط مختلف لها، مقرا  
 كيفن السيد وأشار. الجريمة عصابات قبل من واالغتصاب القسري  والبغاء   بالبشر ولالتجار الحدود، موظفي يد على واالبتزاز للعنف

  إعادة خدمات على المهاجرين حصول إمكانية  تعتري  التي الثغرات إلى كينيا في ومقرها المستقلة القانونية الطبية الوحدة  من موانغي
 المهاجرين مع للتعامل الحدود على الهوية  تحديد عملية وال القانوني  اإلطار تعديل يتم لم إذ. المقصد  وبلدان العبور بلدان في التأهيل
 . الناجين أولئك مع التعامل على تدريبهم أو الموظفين تهيئة تم ت لم كما ،تعذيبال من الناجين

 

  من بريوتشي فريدريكا واآلنسة( APDHE) اإلسبانية اإلنسان حقوق  جمعية من باريخو تيريسا ماريا  من كل النقاش هذا في وشارك
  زاد التي  الطريقة على الضوء وإلقاء األوروبي للمنظور طرحهما خالل من الترتيب، على وإيطاليا إسبانيا في ومقرهما أنتيغوني،  منظمة

  تعرض حجم من األفريقية البلدان من العديد  مع األعضاء دوله من وبعض األوروبي االتحاد قبل من الهجرة اتفاقيات توقيع فيها
  أن أو االتفاقيات  هذه عن اإلنسان بحقوق  االلتزامات غياب إلى إما عائد ذلك في السبب بأن مداخالتهما وأظهرت. للتعذيب المهاجرين

 .ذلك عن مساءلته يمكن ال أحدا   وأن كاملة،  تطبيقها يجري  ال االتفاقيات تلك
. والتوصيات الختامية والمالحظات الدول استعراض في والتعذيب الهجرة مسألة تعميم يكتسيها التي االستعجال صفة على النقاش وأكد
 . السيئة المعاملة ضروب من وغيره التعذيب المعرضين لمخاطر المتنقلين األشخاص بحماية التزامهم مجددا   اللجنة أعضاء وأكد



  

 

 
 
 

 ات التحضيرية للمنظمة واللجنة بعثال

 قيرغيزستان 

 

 أكتوبر /األول تشرين 20و 18 بين ما الفترة في المنظمة أوفدت ،قيرغيزستان  لتقرير التعذيب مناهضة   لجنة الستعراض تمهيدا  
 هذه وخالل. الروسية الحكومية غير‘ التعذيب مناهضة  لجنة’ بمنظمة خبيرة وهي فانسلوفا، إيكاترينا  برئاسة تحضيرية بعثات 2021
  الدولية قيرغيزستان التزامات حول عمل حلقة في قيرغيزستان من وصحفيون  المدني  المجتمع منظمات عن مندوبون  شارك البعثة،

  م األم اتفاقية على المترتبة اإلجراءات مختلف تناولها إلى إضافة  السيئة المعاملة ضروب من وغيره التعذيب بمكافحة يتعلق فيما
  بدعم مستديرة طاولة اجتماع ترتيب تم ذلك، على عالوة. التعذيب مناهضة لجنة تنفيذها تراقب التي التعذيب لمناهضة المتحدة

 اإلقليمي المتحدة األمم مفوضية ومكتب التعذيب، لمنع الوطني والمركز ،قيرغيزستان بجمهورية المظالم أمناء  معهد من  ومشاركة
 وقد. أعاله المذكور االستعراض أجل  من  المدني المجتمع منظمات أعدته الذي البديل التقرير لمناقشة آسيا وسط في اإلنسان لحقوق 

  الخارجية، الشؤون  ووزارة العام النائب مكتب عن ن وومندوب رغيزي يالق الحكومي الوفد من أعضاء هذه الفعالية أيضا   في شارك
 . الداخلية  الشؤون  ووزارة العليا والمحكمة

 

 لوقائع المباشر البث عملية التعذيب، لمناهضة العالمية  المنظمة مع باالشتراك ،قيرغيزستان في التعذيب مناهضة تحالف رتَّب كما
  المظالم، أمين ومكتب التعذيب، لمنع الوطني المركز عن ممثلون  حضره( أونالين) اإلنترنت شبكة عبر قيرغيزستان تقرير استعراض
 قد التعذيب مناهضة لجنة خبراء  كان التي المسائل بشأن النظر  لوجهات نشط تبادل حدث األثناء، وفي. مدني  مجتمع ومنظمات
 . البّناء حوارهم أثناء قيرغيزستانل الرسمي الوفد أمام وضعوها

 



  

  

 

 نيجيريا 
 

  دولة من األولي التقرير غياب ظل وفي التعذيب مناهضة لجنة قبل من نيجيريا ألوضاع األول لالستعراض االستعداد معرض في
 2021 أكتوبر /األول تشرين 2 وحتى سبتمبر /أيلول 25 من الفترة في أبوجا النيجيرية العاصمة إلى بعثة المنظمة أوفدت نيجيريا،

 إعداد عن فضال   التعذيب مناهضة للجنة مقدم مشترك بديل لتقرير إعدادها في المدني المجتمع لمنظمات الدعم تقديم لغايات
 . الدورة انعقاد خالل للمناصرة استراتيجية

 

 منظمات عمل حلقة في ديجوغا، نغويليو إيسيدوري  السيد أفريقيا لمنطقة اإلنسان لحقوق  األول المستشار المنظمة وقد شارك موفد
 في اإلنسان حقوق  مفوضية ورئيس الخارجية والشؤون  العدل وزارتي  ممثلي مع  التقى كما أيام، ثالثة استمرت التي  المدني المجتمع
  للقوة المفرط االستخدام حول الحكومة عن ومندوبين األمن وضباط المدني المجتمع  منظمات لممثلي اجتماع كما ُعقد. نيجيريا

 . اإلرهاب محاربة أعمال في للتعذيب المطلق بالحظر االلتزام مستوى  على نيجيريا  تواجهها التي والتحديات
 

  مناهضة اتفاقية تنفيذ ناقشت النيجيرية اإلعالمية المؤسسات عن ممثال   20 حضرها واحد يوممدة ل تدريبية دورة المنظمة عقدت كذلك
 .نيجيريا ألوضاع التعذيب مناهضة لجنة استعراض على الضوء بتسليط اإلعالم قيام وأهمية التعذيب

 

 

 
 

 اللجنةالتقارير المقدمة إلى 



  

 

 يا بوليف

 

 تقيد لمدى تقييم على التعذيب لمناهضة العالمية والمنظمة بوليفية  مدني مجتمع لمنظمات تحالف أعده  الذي البديل التقرير ينطوي 
  الرئيسية للثغرات تحليل على اشتماله جانب إلى السابق، استعراضها ختام في التعذيب مناهضة لجنة تبنتها التي بالتوصيات بوليفيا

 .الوضع تحسين أجل من محددة توصيات التقرير يتضمن كما. البالد في التعذيب ممارسة  باستمرار تسمح التي والمنهجية
 

  يزال وال. الدولية الصكوك تقتضيه لما وفقا   التعذيب جريمة على  الالزمة التعديالت إجراء اللجنة  توصيات تنفيذ فترة خالل يتم لم
 هذا. االحتجاجات سياقات وفي الجيش وفي االعتقال مراكز في والعقاب والتخويف للتحقيق كأسلوب بوليفيا في مستخدما   التعذيب
 ضد الجنسي العنف وحاالت أحوالها، ورداءة السجون  واكتظاظ للمحاكمة، السابق االحترازي  للحبس المتكرر السلطات لجوء ويشكل
  بوليفيا تزال ال المنوال، هذا وعلى. والالإنسانية القاسية المعاملة أشكال من شكال   بوليفيا سجون  في الشرطة عناصر قبل من النساء

  المرأة إكراه بموجبة ُيعتبر والذي معاهدات عن المنبثقة المتحدة األمم هيئات في الوارد التعريف من الرغم  على وذلك اإلجهاض متجرّ 
 .التعذيب أشكال من شكال    معينة ظروف في الحمل على

 

 قيرغيزستان 

 

  لمكافحة خطوات عدة ،2013 نوفمبر  /الثاني تشرين في قيرغيزستان لدولة الثاني التقرير تقديم منذ قيرغيزستان حكومة اتخذت
 من اإلعفاء أسس وتحديد الوطني؛ القانون  ضمن المعاملة وإساءة التعذيب حظر إدراج ذلك في بما العقاب، من واإلفالت التعذيب

 لها األولى العمل خطة على والموافقة وطنية؛ قوانين شكل على اسطنبول بروتوكول مبادئ وتنفيذ  التعذيب؛ جريمة عن المسؤولية
 مستهدفا   البلد هذا في واسع نطاق على ُيمارس التعذيب  يزال ما الخطوات،  هذه من الرغم وعلى. 2021-2019 اإلنسان لحقوق 
 عبَّرت  ذلك، على عالوة. المستضعفة الجماعات من لكذ  وغير اإلثنية واألقليات واألطفال والنساء والصحفيين المعتقلين خاصة بصفة
 اإلنسان حقوق  عن والمدافعين المدني المجتمع منظمات سمعة تشويه إلى  الرامية المتواصلة الحملة بشأن جدية مخاوف عن اللجنة

 السجن في أسكاروف أزيمجان اإلنسان حقوق  عن المدافع مقتل في وفعال فوري  تحقيق أي اآلن حتى الحكومة ُتجر   ولم. وتخويفهم
 . 2020 يوليو /تموز في

 

  اإلجراءات في اإلنسان حقوق  حماية جمعيةو   قيرغيزستان في التعذيب مناهضة تحالف شركائها مع باالشتراك المنظمة قدمت وقد هذا
 . البلد لهذا التعذيب  مناهضة  لجنة استعراض موعد قبل  قيرغيزستان في الوضع حول  بديلة تقارير "9 المادة" نائيةالج

 

 نيجيريا 
 

  األمم اتفاقية على مصادقتها من عاما عشرين بعد أي ،2021 نوفمبر /الثاني تشرين في لنيجيريا  األول ري و الد  االستعراض ُأجري 
 من  وغيره  التعذيب لحظر قويا   قانونيا   إطارا   الماضية السنوات مرّ   على  البلد هذا طور وقد. 2001  عام التعذيب لمناهضة المتحدة

https://www.omct.org/site-resources/legacy/Bolivia-CAT-alternative-report-ENG_2021-11-05-083843_sdfl.pdf
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsvj73WY1AbfhSIHny0QVvPiw0foWK2xpKr8TUYUY2S5Jzt4emyOP29rGIwoEzYQ6NLiZIt31Wr3MlkSUMbUK2ofWOLLry0abKFKGuJCR5IiG
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fKGZ%2f2&Lang=en
https://www.omct.org/site-resources/legacy/CAT-Alternative-Report-Kyr-EN.pdf
https://www.omct.org/site-resources/legacy/APHR-Article-9-Report-EN.pdf
https://www.omct.org/site-resources/legacy/APHR-Article-9-Report-EN.pdf


  

  ال القانونية، الخطوات هذه من الرغم وعلى أنه  له يؤسف مما ولكن.  المهينة أو الالإنسانية  أو القاسية العقوبة أو  المعاملة ضروب
  من الفاعلة الجهات أنشطة أضافت الذي البلد هذا في واسع نطاق على قائما   األمنية الدوائر قبل من للتعذيب الممنهج االستخدام يزال
 . المساءلة وآليات  بالتعذيب المتعلقة المسائل على التشويش في تسببت أبعادا   19-كوفيد وجائحة اإلرهابية والجماعات الدولة غير

 

  المنظمة أعدته التعذيب مناهضة لجنة إلى المسائل هذه يناقش مشترك بديل تقرير تقديم تم آنفا ، المذكورة العمل حلقة نتائج ومن
 حقوق  عن والدفاع النساء ضد العنف ذلك في بما التعذيب ومحاربة اإلنسان حقوق  عن بالدفاع ملتزمة  مدني مجتمع  منظمة 27و

 .البلد هذا في  والمهاجرين األطفال
 
 

 ملخص لمداوالت لجنة مناهضة التعذيب بشأن تقارير الدول

 بوليفيا 
 التعذيب جرائم في العقاب من واإلفالت  2020-2019 السياسية-االجتماعية  األزمة

 

 أولوية، ذات مجاالت  ةخمس على ركزت حيث لبوليفيا الدوري  التقرير في اللجنة نظرت ،(وعبر اإلنترنت وجاهية) مختلطة جلسة في
 اإلنسان حقوق  انتهاكات( 3) اللجوء؛ وطالبو الالجئون ( 2) المؤسسية؛ واآلليات األساسية والضمانات التعذيب، تجريم( 1: )هي

 ذلك في بما للتعذيب، التعرض شكاوى و  االعتقال، ظروف( 5) العفو؛ وقرارات العقاب  من اإلفالت( 4) ؛2020-2019 أزمة خالل
 . القاصرين ضد والعنف النوع االجتماعي على القائم العنف

 

 295 المادة في التعذيب جريمة تعريف تعديل على بوليفيا دولة لجنةلا حثت ،2013 لعام الختامية المالحظات في الحال يه وكما
: التالية التدابير باتخاذ اللجنة أوصت وقد. االتفاقية من األولى المادة تضمنتها التي العناصر جميع تغطي  بحيث العقوبات قانون  من
  لوظائفهم ممارستهم أثناء لالنتهاكات مرتكبين بصفتهم األفراد  إدراج -ثانيا   تام؛ بوضوح الجنائي السلوك  من الغرض ذكر ضمان -أوال  

 . بالتقادم السقوط قانون  إلغاء -رابعا   الجريمة؛ لخطورة  وفقا   العقوبات إصالح -ثالثا   العامة؛
 

 أو  قريب إشعار من الشخص تمكُّن دون  تحول التي العقبات بشأن قلقة اللجنة تزال ما  األساسية، القانونية بالضمانات يتعلق وفيما
 وغياب الشرطة؛ مراكز في وخصوصا   ومستقل فوري  طبي فحص على الحصول إمكانية وانعدام لالعتقال؛ تعرضه عند ثالث طرف

 -أوال  : باآلتي خاصة بصورة اللجنة أوصت  وقد. أخرى  شواغل إلى إضافة حريتهم؛ من المجردين األشخاص لتسجيل المناسب النظام
  معاقبة -ثالثا   حريتهم؛ من المجردين األشخاص لتسجيل موحد نظام إنشاء -ثانيا   ؛القوميات متعدد ال العام الدفاع خدمة تعزيز

 . المعايير هذه توفير يضمنون  ال الذين المسؤولين
 

األزمة  خالل وقعت التي العنصرية االعتداءات فيها بما اإلنسان لحقوق  الخطيرة االنتهاكات بشأن قلقها عن أيضا   اللجنة وأعربت
 المعاملة وسوء التعذيب أعمال في التحقيق  -أوال  : الدولة من اللجنة وطلبت. 2020-2019 السياسية في الفترة-االجتماعية

https://www.omct.org/site-resources/legacy/Final-Copy-of-Report-on-Torture-and-other-Cruel-Inhuman-or-Degrading-Treatment-in-Nigeria.pdf


  

  لتنفيذ متابعة آلية إنشاء -ثانيا   للضحايا؛ الشامل الضرر جبر ضمان إلى باإلضافة مرتكبيها ومعاقبة  للقوة المفرط واالستخدام
  االحتجاجات خالل النظام حفظ قوات عمل تنظيم -ثالثا   التخصصات؛ المتعدد المستقلين الخبراء فريق عن المنبثقة التوصيات

 المظالم أمين مكتب موظفي تستهدف التي الهجمات في  التحقيق  -رابعا    مناسبة؛ بروتوكوالت، وذلك من خالل إصدار االجتماعية
 .الدولة أراضي على اإلنسان لحقوق  المتحدة األمم مفوضية مكتب تواجد تجديد -خامسا   مرتكبيها؛ ومعاقبة

 

 العالية المستويات في يتجلى الذي العامة النيابة وجهاز القضائية السلطة استقاللية انعدام على أيضا   الضوء اللجنة وسلطت
  لديها؛  به  المعمول اإلرهاب محاربة قانون  مراجعة -أوال  : باآلتي الدولة  اللجنة أوصت وقد. السياسيين للمعارضين  القضائية للمضايقات

 - ثالثا   ومينيسوتا؛ اسطنبول برتوكولي بموجب العامين والمدعين  للقضاة المقّدم التدريب بزيادة القضائية اإلصالحات تنفيذ -ثانيا  
 .ومساعدتهم حريتهم من المجردين والشهود ،التعذيب ممارسات ضحايا لحماية نظام إنشاء

 

 قتل حوادث  حيال بالقلق اللجنة وتشعر. الشاملة الشواغل ضمن من  أنه على النوع االجتماعي على  القائم العنف اللجنة صنفت وقد
 وانعدام ؛"رضاء" عبارة ويستثني  القوة إلى يستند الذي العقوبات قانون  في لالغتصاب الضيق والتعريف الجنسي؛ والعنف اإلناث

 االغتصاب؛ على المطبقة تلك من أخف عليها عقوبات إيقاع حيث من ‘ القاصرات صاباغت’ وجريمة اآلمن؛  اإلجهاض إمكانية
  النظام وإصالح إحصائية، بيانات جمع تهدف إلى توصيات اللجنة عن  صدر وقد. أخرى  مسائل جانب إلى بالبشر، االتجار وضحايا

 .للنساء الشاملة والطبية القانونية الرعاية توفير وضمان العقوبات، وقانون  العدلي
 

 : يلي بما للمتابعة المطروحة القضايا تتعلق
 مرتكبيها؛ ومعاقبة  2020-2019 أزمة  خالل وقعت التي العنف جرائم في  التحقيق ❖

 التخصصات؛ المتعدد المستقل الخبراء فريق عن المنبثقة المتابعة آلية ❖

 العدلي  للنظام العاجل اإلصالح ❖

 . القوميات متعددال اإلنسان حقوق  مجلس تفعيل ❖
 

 .المصور اإللكتروني البثو  ،االجتماعات ملخصو  ،الختامية المالحظات: المزيد لقراءة
 

 قيرغيزستان 
   والصحفيين اإلنسان حقوق  عن المدافعين ضد العنف

 

 من  المجردين األشخاص تعذيب بمزاعم يتعلق فيما قيرغيزستانل الثالث  الدوري  التقرير في النظر خالل  اللجنة العميق القلق عاود
 اللجنة وطالبت. الشرطة  مراكز في األشخاص هؤالء احتجاز أثناء ون القان إنفاذ موظفي يد على وخصوصا   معاملتهم وإساءة حريتهم
المنتمين   معاملة بسوء المتعلقة  المزاعم ذلك في بما المزاعم،  تلك جميع في ومستقلة فورية تحقيقات بإجراء قيرغيزستان حكومة

 السابقة  الفترة وطيلة مؤقتة اعتقال  مراكز في قانونية غير بصورة للمعتقلين  الضخم بالعدد يتعلق وفيما. لمجتمع الميم الموّسع 
 القاسية المعاملة مستوى  إلى يرقى قد مؤقتة اعتقال مرافق في طويلة لفترة الشخص احتجاز أن على اللجنة أكدت للمحاكمة، لتقديمهم

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/397/23/PDF/G2139723.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/355/52/PDF/G2135552.pdf?OpenElement
https://media.un.org/en/asset/k1i/k1iuvud5mr
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fKGZ%2f3&Lang=en


  

 48 عن للمحاكمة  السابق االحتجاز فترة تزيد أال ضمان االتفاقية في الطرف الدولة هذه من اللجنة وطلبت. المهينة  أو الالإنسانية أو
 .ساعة

 

 بالتخويف للتهديد اإلنسان حقوق   عن ومدافعين صحفيين تعرض عن تتحدث تقارير حيال خاصة بصفة عن قلقها اللجنة وأعربت
 العنف حالة اللجنة وأثارت. الفساد ألخبار تغطيتهم بسبب لها تابعة غير وأخرى  للدولة تابعة فاعلة جهات قبل من والمضايقة والعنف

 أزيمجان اإلنسان، حقوق  عن المدافع ووفاة تايم، كرنت تلفزيون  محطة  في منتج وهو كوزوموراتوف،  إيبول السيد استهدف الذي
 التعذيب لضحايا االنتصاف آليات إلى االفتقار إلى إضافة اإلنسان لحقوق  انتهاكا   تمثالن نيحادثت باعتبارهما  السجن في أسكاروف

 . وتعويضهم
 

 حقوق  عن والمدافعين  الصحفيين تمكُّن ضمان -أوال  : باآلتي اللجنة أوصت اإلنسان، حقوق  عن المدافعين بحماية يتعلق وفيما
  وشاملة فورية بصورة التحقيق -ثانيا   واالعتداءات؛ لالنتقام التعرض من خوف ودون  بحرية وأنشطتهم بعملهم القيام من اإلنسان

  لقوانينها الدولة مراجعة -ثالثا   إدانته؛  تثبت من كل بحق المناسبة العقوبة وإنزال  ضدهم المرتكبة االنتهاكات كافة في ونزيهة ومستقلة
 عن تمخضها عدم حال في أو منظورة  تزال ال الجنائية القضية كانت حال في حتى لالنتصاف شكوى  بتقديم التعذيب لضحايا يسمح بما

 . الصادر عن اللجنة (2012) 3 رقم العام تعليقال مع يتوافق وبما المتهمين، إدانة
 

  تتوافق بحيث العقوبات قانون  من( 1)305 المادة محتوى  تعديل -أوال  : قيرغيزستان لدولة التي قدمتها اللجنة األخرى  توصياتال ومن
 الوطني للمركز والمادية والبشرية المالية الموارد من أكبر قدر وتوفير المظالم  أمين مكتب تعزيز -ثانيا   االتفاقية؛  من األولى المادة مع

 االعتقال مراكز أحوال تحسين -رابعا   األساسية؛ القانونية الضمانات  على المعتقلين جميع حصول ضمان -ثالثا   التعذيب؛ من للوقاية
  إجراء -خامسا   اإلناث؛ لخدمة نسائي عمل بطاقم مزودة ومرافق النفسيين واألخصائيين الباطنية أطباء توفير ذلك في بما والسجون،

  استفادة ضمان -سادسا   الدولة؛ سلطات تمارسها التي تلك السيما بالبشر االتجار وحاالت النساء ضد  العنف حاالت في شامل تحقيق
 .التأهيل وإعادة والقانونية واالجتماعية الطبية الخدمات على الحصول وإمكانية الحماية من الضحايا

 

 : يلي بما للمتابعة المطروحة القضايا تتعلق
 .الوطنية الوقاية آلية ❖

 .العرائس اختطاف ذلك في بما النساء ضد العنف ❖

 . المعاملة وسوء التعذيب أعمال في  التحقيق ❖
 

 .المصور اإللكتروني البثو  ،االجتماعات ملخصو  ،الختامية المالحظات: المزيد لقراءة
 

 ليتوانيا 
 االعتقال وظروف اللجوء وطالبو الالجئون 

 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fKGZ%2fCO%2f3&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fSR.1847&Lang=en
https://media.un.org/en/asset/k1m/k1mo7jt0xa


  

  اإلنسان حقوق  انتهاكات: التالية المسائل على خاصة بصفة لليتوانيا الرابع الدوري  التقرير في نظرها خالل اللجنة اهتمام تركَّز
 . القانون  إنفاذ موظفي قبل من للقوة المفرط االستخدام حاالت في  والتحقيق االعتقال، وظروف والمهاجرين،  لالجئين

 

  الالزمة، للوثائق الحاملين غير والمهاجرين اللجوء وطالبي الالجئين تنقل حرية على المفروضة القيود  بشأن قلقها عن اللجنة وأعربت
 وأفراد أطفال معها عائالت احتجاز ذلك في بما الوقع،  األمر بمقتضى طويلة لمدة األشخاص هؤالء مثل احتجاز بشأن وخصوصا  

  للوثائق الحاملين غير والمهاجرين والالجئين اللجوء طالبي إسكان مواقع في األحوال  رداءة من قلقهم  عن الخبراء وعبَّر. ضعفاء
الجيد    الطعاموتفتقر للخصوصية و  الشرب ومياه الساخن والماء للتدفئة وتفتقر الزائد االكتظاظ من تعاني األماكن هذه ألن نظرا   الالزمة 
  ومزاعم للقوة، المتناسب غير االستخدام األخرى  الشواغل ومن. الطبية الخدمات على الحصول إمكانية محدودية عن ناهيك ،النوعية
النوع  على القائم للعنف باالستجابة المتعلقة  اإلجراءات إلى واالفتقار  األمن، موظفي قبل من المعاملة سوء أشكال من وغيرة التعذيب

 المساعدة على ءاللجو  وطالبي الالجئين حصول إمكانية وضعف اللجوء، إجراءات  عن المعلومات  وشح منه،  والحماية االجتماعي
 اإلعادة عمليات وممارسة اللجوء لطالبي الجماعي الترحيل عن تتحدث  التي التقارير إلى إضافة الفورية  الترجمة  وخدمة القانونية
 .القسرية

 

 للوثاق الحاملين غير والمهاجرين  والالجئين اللجوء طالبي احتجاز اشتمال ضمان -أوال  : التالية باإلجراءات الدولة اللجنة وأوصت
 العائالت اعتقال عن االمتناع -ثانيا   التعسفي؛ واالعتقال القانوني غير االعتقال من  تحميهم التي األساسية الضمانات على الالزمة 

 اللجوء طالبي إسكان مواقع في مناسبة استقبال ظروف توفر ضمان -ثالثا   للمخاطر؛ معرضين  لجوء وطالبي أطفال معها التي
 التعرض  مزاعم جميع في ومستقل شامل تحقيق إجراء -خامسا   المحلية؛ المجتمعات في بديلة استقبال  ترتيبات تنفيذ -رابعا   والالجئين؛

 وإبالغ تمييز دون  القانونية والمساعدة اللجوء بإجراءات المتعلقة المعلومات إلى الوصول ضمان -سادسا   المعاملة؛ وسوء للتعذيب
 تقديم بحق اللجوء طالبي جميع تمتع ضمان -سابعا   يفهمونها؛ التي باللغة طلباتهم بشأن صدرت  التي القرارات عن اللجوء طالبي
  اللجوء طلبات دراسة ضمان -ثامنا   اللجوء؛ إجراءات  عن المنبثقة النتائج انتظار في الدولة أرض على  متواجدين والبقاء  اللجوء طلبات

 لحقوق  الوطنية  المؤسسة وصول إعاقة عدم ضمان -تاسعا   المعنية؛ السلطات قبل من بإنصاف معها والتعامل المناسبة بالصورة
 .الطارئة األوضاع بنظام المتأثرة الحدودية المنطقة إلى والصحفيين الحكومية غير والمنظمات اإلنسان

 

  وكذلك الدولية، بالمعايير الوفاء عن عاجزة تزال ما التي السجون  بعض في االعتقال ظروف بشأن مخاوفها عن أيضا   اللجنة وعّبرت
 الصعق  ألسلحة استخدامهم ذلك في بما السجون، موظفي قبل من المفرطة القوة باستخدام المتعلقة التقارير بشأن قلقها عن

 الكبد والتهاب البشرية المناعة نقص فيروس وتفشي المخدرات، وتهريب واسع، نطاق على السجناء بين العنف وانتشار الكهربائي،
 .المناسب الوقت في الطبي العالج على األمراض بهذه المصابين حصول إمكانية وعدم الوبائي،

 

 ينسجم ال والذي العقوبات قانون  من( 3)100 المادة تضمنته الذي  التعذيب تعريف: اللجنة تناولتها التي األخرى  القضايا ومن
 كجريمة  معها التعامل عدم واستمرار المنزلي  العنف مشكلة  واستمرار التعذيب، مناهضة اتفاقية من األولى المادة مع تاما   انسجاما  
  واالعتقال للمعتقلين، االستثنائي بالتسليم المتعلقة المزاعم في التحقيق صعيد على مهم تقدم إحراز عدم العقوبات، قانون  في منفصلة

https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhslcr%2ff5KGx6%2fr9UjrX%2bsu%2bjhjQvd81iF3Gs7Mg4TJLGR3NpZw%2foQFVYM%2bLMQ5%2bVSW8%2ba9znzEZ3DWpf0qY4UpcFHeoLbbkwnBYJsKVl750wp


  

  في والقائم األمريكية المركزية  للمخابرات التابع السري  واالعتقال االستثنائي التسليم برنامج بموجب المعاملة وسوء والتعذيب السري،
  الشاملة اإلحصائية البيانات وغياب  الهوساوي، أحمد مصطفى والسيد زبيدة أبو بالسيد يتعلق فيما خاصة  وبصفة الطرف، البلد هذا
 والعنف باللبشر باالتجار المتعلقة أو السجون، وموظفي القانون  إنفاذ  موظفي قبل من  المعاملة وسوء التعذيب بحاالت يتعلق فيما

 .الدولة موظفي تدريب ببرامج  المتعلقة المعلومات ونقص االنتصاف، بوسائل المتعلقة وتلك الجنسي، والعنف المنزلي
 

 : يلي بما للمتابعة المطروحة القضايا تتعلق
 . والمهاجرين الالجئين أزمة ❖

 .االعتقال ظروف ❖

 . والنزيهة والشاملة الفورية التحقيقات ❖
 

 .المصور اإللكتروني البثو  ،ماعاتاالجت ملخصو  ،الختامية المالحظات: المزيد لقراءة
 

 نيجيريا 
 والتعسفي  الطويل واالعتقال الشرطة وحشية

 

 عام منذ تسليمه المقرر من كان الذي للدولة األولى التقرير غياب ظل في  نيجيريا في التعذيب مناهضة اتفاقية تنفيذ في اللجنة نظرت
2002 . 

 

 بتعديل النيجيرية الدولة   وأوصت االتفاقية مع تماما متوافق غير يزال ال 2017 لعام التعذيب مناهضة قانون  أن إلى اللجنة وأشارت
  العفو أحكام تشملها التي التهم نطاق من التعذيب واستثناء االتفاقية من األولى المادة مع متوافقا   يصبح بحيث التعذيب تعريف

  الرصاص بإطالق المميتة القوة استخدام ذلك في بما للقوة، مفرط استخدام عن تتحدث تقارير بشأن قلقها عن اللجنة وعّبرت. والصفح
 عن اللجنة  أعربت كما. المظاهرات  في األمن ضبط أثناء أو باعتقالهم القيام أثناء القضاء نطاق خارج األشخاص قتل إلى المفضي
 مالحظة  اللجنة وأخذت. المشتركة العمليات خالل من  األمن ضبط أعمال على متزايد  بشكل عسكرية صبغة إضفاء بشأن مخاوفها

 أعمال وفي األخرى  المعاملة سوء وأشكال التعذيب مزاعم في والتحقيق الشرطة  إلصالح النيجيرية الحكومة اتخذتها التي بالخطوات
 الشرطة في( SARS)  السرقة جرائم لمكافحة  الخاصة الفرقة قبل من  القضاء نطاق خارج القتل حاالتو  التعسفيين والتوقيف االعتقال

 ارتكاب عن المسؤولين ومقاضاة المأل على التحقيق نتائج االتفاقية، في الطرف الدولة نيجيريا، تعلن بأن اللجنة وأوصت. النيجيرية
 واستخدام التعذيب منع مجالي في  األمنية  للقوات والمنتسبين القانون  إنفاذ موظفي تدريب عن فضال   الضحايا وإنصاف األفعال تلك

 . القوة
 

 في بما والتعسفي الطويل االعتقال بسبب المحاكمة بانتظار زالوا ما السجون  نزالء من بالمائة 72 أن  من قلقها عن اللجنة وأعربت
  ذوي  األشخاص تستهدف التي واالعتداءات التعسفية لالعتقاالت حد بوضع اللجنة وأوصت. الفئات الهّشة تطال التي االعتقاالت ذلك

 الدولة تضمن أن أيضا   اللجنة وطلبت. فيها والتحقيق ،، واألفراد المنتمين إلى مجتمع الميم الموّسعالمخدرات ومتعاطي اإلعاقات

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fLTU%2fCO%2f4&Lang=en
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  الموارد وتوفير بالمجان، األخرى  القانونية والضمانات الطبية والخدمات القانونية المساعدة على والموقوفين المعتقلين حصول سهولة
  أزمة سياق في وخصوصا   االعتقال، مرافق  في المزمن االكتظاظ قضية ُأثيرت كذلك. القانونية المساعدة لمجلس والبشرية المالية
  والمياه بالطعام المتعلقة الجوانب تحسين ذلك في بما اإلصالح ومراكز للسجون  المادية الظروف تحسين اللجنة وطلبت ،19-كوفيد

 .والنفسية الطبية والخدمات والتهوية الجارية
 

 يد على جنسي وعنف قسري  وإخفاء وتعذيب القضاء نطاق خارج قتل  حاالت بوقوع المزاعم كثرة حيال مماثل قلق عن اللجنة وأعربت
 المتأثرين األشخاص  وسالمة أمن ضمان الطرف الدولة هذه على ينبغي لذا،. األمنية للعمليات تنفيذها  معرض في الجيش قوات

 سواء الفاعلة، الجهات يد على اإلنسان حقوق  بانتهاكات المتعلقة المزاعم  في التحقيقات شفافية مستوى  زيادة طريق عن بالنزاعات
 .الجيش في  األطفال تجنيد منع إلى باإلضافة اإلرهاب، مكافحة عمليات تنفيذ أثناء ،تابعة لها غير أم للدولة تابعة أكانت

 

 في المستمرة االجتماعيالنوع  على القائم والعنف الجنسي العنف بأعمال المتعلقة  المزاعم جراءمن  قلقها عن اللجنة أعربت كما
 لإلناث، التناسلية األعضاء تشويه ممارسة   استمرار جراءمن و  الدولة، تديرها التي داخليا   المهجرين  األشخاص تأوي  التي المخيمات

 أشكال كافة لمحاربة  جهودها مضاعفة على النيجيرية الدولة اللجنة وحضت . االغتصاب عن غالبا   الناجم األمهات وفاة معدل وارتفاع
 اللجنة أوصت كما. منهم والبنات النساء وخصوصا   داخليا   المهجرين وحماية النوع االجتماعي على القائم والعنف الجنسي العنف

 . المتخصصة المدني المجتمع  منظمات مع بالتعاون  المعاملة، وسوء التعذيب لضحايا تأهيل إعادة برامج بإنشاء
 

  مناهضة اتفاقية من 22و 21 المادتين في  عليها المنصوص اإلعالنات تنفيذ -أوال  : اللجنة عن صدرت التي األخرى  التوصيات ومن
  الختامية والمالحظات للجنة المقدم  التقرير نشر -ثانيا   اإلنسان؛ لحقوق  األساسية المتحدة األمم  اتفاقيات على والمصادقة التعذيب

  باللغات الحكومية غير والمنظمات اإلعالم ووسائل الرسمية اإللكترونية المواقع خالل من الجمهور عموم الطالع تبنيها تم التي
 بموجب 2025 ديسمبر /األول كانون  3 أقصاه موعد في بنيجيريا الخاص الطرف للدولة الثاني الدوري  التقرير تقديم -ثالثا   المناسبة؛

 .التعذيب مناهضة اتفاقية من 19 المادة أحكام
 

 : يلي بما للمتابعة المطروحة القضايا تتعلق
  لمكافحة   الخاصة  الفرقة  قبل   من  وخصوصا    للقوة،  المفرط  واالستخدام  التعسفي  واالعتقال  المعاملة  وسوء  التعذيب  مزاعم ❖

 . (SARS) السرقة جرائم

 .االعتقال مرافق واكتظاظ للمحاكمة السابق االحترازي  االعتقال ❖

 .التعذيب من للوقاية الوطنية اآللية ❖

 .النوع االجتماعي على القائم العنف ❖
 

 .المصور اإللكتروني البثو  ،جتماعاتاال ملخصو  ،الختامية المالحظات: المزيد لقراءة
 

 صربيا 
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 19-كوفيد أزمة  أثناء والتعذيب للمحاكمة السابق واالعتقال االحتجاز ظروف
 

 األساسية  القانونية والضمانات االعتقال؛  ظروف: على رئيسية بصورة لصربيا لثا الث الدوري  التقرير في نظرها خالل اللجنة ركزت
 في األشخاص ومعاملة القسرية؛ اإلعادة وعدم اللجوء ونظام المعاملة؛ وسوء التعذيب جرائم في العقاب من واإلفالت للمعتقلين؛
 . اإلنسان حقوق  عن والمدافعين الصحفيين تستهدف التي والهجمات والنفسية؛ االجتماعية الرعاية مؤسسات

 

( المظالم  أمين  مكتب) الوطنية الوقاية آلية قبل من المنفذ الزيارات لعدد  الملحوظ بالتخفيض يتعلق فيما قلقها عن اللجنة وأعربت
  الحاسمة باألهمية صربيا دولة اللجنة خبراء  ذّكر وقد. 19-كوفيد جائحة قبل حتى الشرطية، االعتقال وحدات إلى الزيارات وخصوصا  

 انعدام إن. اإلنسان بحقوق  المعنية الحكومية غير والمنظمات المظالم  أمين مكتب قبل من االحتجاز أماكن على المستمرة للمراقبة
 أيضا   القلق  يثير ومما. األمر واقع في  القلق  إلى يدعو اآللية هذه مع سابقا   تعاونت التي المدني المجتمع منظمات لدى المتكون  الثقة
 عن تقارير  هناك المثال، سبيل فعلى. األساسية القانونية بالضمانات التمتع  للمعتقلين يكفل الذي القانوني لإلطار الفعال التطبيق عدم

 . السيئة والمعاملة التعذيب آثار توثيق في الطبيين المهنيين إخفاق عن وأخرى  الطبية الفحوص إجراء  أثناء شرطة ضباط تواجد
 

  وبهذا. آخر قلق مبعث السجون  في النفسي، العالج حاالت في السيما المناسبة، غير األساسية الصحية الخدمات شكلت كما
 عند فوري  طبي تدقيق وإجراء للسجناء؛ المقدمة الصحية الخدمات جودة تحسين تتضمن تدابير باتخاذ اللجنة أوصت الخصوص،

  ؛19-كوفيد فيروس ذلك في بما انتشارها، ومنع  معدية  مراضأ  أية وجود عن الكشف بهدف االحتجاز مرافق إلى النزيل إدخال
 الصحيح، النحو على الطبية والسجالت الملفات حفظو  النفسية؛الصحة  أطباء ذلك في بما األكفاء، الباطنية أطباء من المزيد توظيفو 

 لسوء التعرض إلى تشير التي باإلصابات  المتعلقة الطبية التقارير إرسال ضمانو  اإلصابات؛ لتسجيل ُتستخدم التي تلك فيها بما
  من المستفادة الدروس الحسبان في واألخذ  شاملين؛ وتحقيق فحص إجراء   عن المسؤولة المستقلة اآللية إلى تأخير ودونما المعاملة

 غير تدابير إلى أكبر بشكل اللجوء طريق  عن السجون  في االكتظاظ حدة من التخفيف أجل من الجهود وتكثيف 19-كوفيد جائحة
 .عددهم زيادة مع السجون  في  العاملين لطاقم العمل وظروف المكافآت وتحسين احتجازية؛

 

  الشرطة أعوان ضد المسجلة الجنائية الشكاوى  في  للتحقيق المبذولة الجهود كفاية عدم من الشديد قلقها عن أيضا   اللجنة وأعربت
 الفوري  التحقيق ضمان -أوال  : بالتالي بالقيام صربيا اللجنة خبراء أوصى فقد وعليه،. الدولة وكالء من وغيرهم السجون  وموظفي

 هناك كانت حيثما التحقيق إلى السلطات مبادرة ضمان -ثانيا   المعاملة؛ وسوء التعذيب شكاوى  كافة فيمستقلة  هيئة قبل من والنزيه
  لهذه بارتكابهم المشتبه الموظفين إيقاف ضمان -ثالثا   بالفعل؛ ارتكبت قد المعاملة  سوء أو التعذيب جريمة بأن لالعتقاد معقولة أسس

  إنزال مع للعقاب الجريمة  هذه مثل ارتكاب ومحاولة التعذيب  جريمة خضوع ضمان -رابعا   التحقيق؛ مدة وطوال فورا   العمل عن الجرائم
 والتقارير الشكاوى  كافة بخصوص شاملة إحصائية بيانات جمع -خامسا   وطبيعتها؛ الجريمة وخطورة  تتناسب التي المناسبة العقوبات

 .البيانات تلك وتصنيف المعاملة وسوء التعذيب بشأن تلقيها يتم التي
 

 والمدافعين  الصحفيين واعتقال التعسفي والتوقيف والتخويف والمضايقات الهجمات تكرر جراء بالقلق اللجنة شعرت ذلك، على عالوة
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 ومعاينة  هؤالء بحماية يتعلق فيما  تطبيقها على والعمل عامة  سياسة تبني على صربيا اللجنة حثت وبالتالي. اإلنسان حقوق  عن
 .  المسبوق  غير العنف هذا مثل  وراء تقف التي األسباب

 

  ذوي  من واألطفال النساء أوضاع أن اتضح والنفسية، االجتماعية الرعاية مؤسسات في األشخاص لمعالجة التطرق  تم وعندما
.  حماية تدابير أو وقائية تدابير أية غياب في المعاملة وسوء العنف من عال لمستوى  عرضة لكونهم خاص  بوجه القلق يثير اإلعاقات

 الصحية الرعاية على الحصول  عدم مع  سيئة ظروف في يعيشون  الذين األطفال هؤالء  أن اللجنة علم إلى نما ذلك، إلى إضافة
 . الكافي بالمستوى  التأهيل وإعادة  والتعليم

 

 باألشخاص المتعلقة المعلومات تزويد في الطرف الدولة وإخفاق التعذيب، تعريف: أيضا   اللجنة تناولتها التي األخرى  القضايا ومن
 ،النوع االجتماعي على القائم والعنف المنزلي والعنف القضاة، تعيينات على السياسي والتأثير اإلرهاب، مكافحة قانون  بموجب المدانين
  ضمن المؤبد السجن عقوبة وإدراج األحداث، وعدالة الدولي، القضائي التعاون  وضعف وتعويضهم، الخطيرة الجرائم ضحايا وإنصاف

 .لالجئين القسرية اإلعادة ومسألة اللجوء ونظام العقوبات، قانون 
 

 : يلي بما للمتابعة المطروحة القضايا تتعلق
 . التعذيب تعريف ❖

 . اإلنسان لحقوق  الوطنية  المؤسسة استقاللية ❖

 .المعاملة وسوء التعذيب جرائم في العقاب من اإلفالت ❖
 

 .المصور اإللكتروني لبثاو  ،االجتماعات ملخصو  ،الختامية المالحظات: المزيد لقراءة
 

 السويد 
 القاصرين وتعذيب االحتجاز ظروف

 

  وقانون  التعذيب، تجريم: التالية  الخمسة  المجاالت على رئيسية بصورة  للسويد الثامن الدوري  للتقرير معاينتها خالل اللجنة ركزت
 التدابير واستخدام التعذيب؛ أعمال في والتحقيق االعتقال؛ أثناء العزل  وفرض األساسية؛ القانونية ناتوالضما بالتقادم؛ الدعوى  سقوط

 .النفسية  األمراض مستشفيات في والتطفلية القسرية
 

  الوطنية التشريعات في التعذيب جريمة إدراج عدم من قلقة اللجنة تزال ما ،2014 لعام للجنة الختامية المالحظات في حدث وكما
 وجه وعلى يتم بأن اللجنة وتوصي. القانوني إطارها بسبب ذلك تفرض ال االتفاقية أن تفهم السويدية الحكومة  أن ومن اآلن حتى

 .التعذيب  مناهضة اتفاقية من 4و 1 للمادتين طبقا   متميزة جريمة باعتباره بالقانون  وتجريمه للتعذيب تعريف السرعة
 

 حريتهم من  تجريدهم بداية من القانونية الضمانات جميع دائما   حريتهم من المجردين األشخاص منح عدم من قلقها اللجنة أبدت كما
  ذلك، على عالوة. توقيفهم عن يريدونه شخص أي أو قريب وإبالغ مستقل طبي وفحص محام   على الحصول في الحق قبيل من
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 2014 عامي بين ما% 5 بنسبة زيادة شهد  استخدامه وأن السويد في للمحاكمة السابق االعتقال إلى اللجوء كثرة إلى اللجنة أشارت
 بنظام العمل -ثانيا   للمحاكمة؛ السابق االعتقال عن بديلة أخرى  تدابير في النظر  -أوال  : يلي ما إلى السويد اللجنة ودعت. 2017و

 - ثالثا   للمحاكمة؛ السابق االحترازي  االعتقال وخالل السجون  في القسرية التدابير /القيود استخدام حول للبيانات المنهجي للجمع
 .للمحاكمة السابق االحترازي  االعتقال إلى اللجوء تقييم صعيد على جهودها مواصلة

 

 السويد من اللجنة وطلبت. القاصرين مع ذلك في بما زجري، كضابط االنفرادي الحبس استخدام في االستمرار من بالقلق اللجنة وتشعر
  فردية أسس إلى واستنادا   فقط، استثنائي، كتدبير احتياطيا   المحبوسين السجناء على الزجرية الضوابط تطبيق -أوال  : يلي بما القيام

 االنتحار  محاوالت أو االنتحار حوادث في شاملة تحقيقات إجراء - ثالثا   للقاصرين؛ االنفرادي الحبس استخدام إلغاء -ثانيا   مادية؛
 . االنفرادي الحبس أو الجسدي الضبط تدابير استخدام وبين بينها عالقة هناك كانت إذا مما والتحقق

 

 هيئة باعتبارها 2015 عام ُأسست التي الخاصة التحقيقات إلدارة ةالملموس االستقاللية عدم اللجنة أثارتها  التي األخرى  الشواغل ومن
 واالستخدام المعاملة  بسوء مزاعم وجود حالة في مستقلة بصورة التحقيقات إجراء صالحيات ُخولتالتي و  ،الشرطة إدارة ضمن مستقلة
 انعدام أي لمواجهة إجراؤها يمكن التي المحتملة التعديالت مراجعة على الدولة اللجنة وحثت. الشرطة عناصر قبل من للقوة المفرط

 . الشرطة بإدارة هذه الهيئة صالت في النظر عند لمسه يتم لالستقاللية
 

 ذلك في بما الموظفين، قبل من المبرر غير للعنف يتعرضون  الداخلية الرعاية مؤسسات في المتواجدين بالشبا أن إلى اللجنة وأشارت
 جسدي ضرر من يعانون  األطفال وأن الكافي التدريب يتلق   لم العاملين طاقم  بأن تقارير وتفيد. طويلة لفترات هناك ن والمحتجز  األطفال
 مدة وألقصر فقط أخير كمالذ االنفرادي والحبس الزجرية الضوابط إلى اللجوء -أوال  : باآلتي القيام الدولة من اللجنة وطلبت. وعقلي
 جميع تدريب مواصلة -ثالثا   النفسي؛  العالج مؤسسات لظروف المستمرة  المراقبة ضمان -ثانيا   دقيق؛ طبي إشراف وتحت ممكنة 

 . القسرية غير الرعاية طرق  على الطبيين  وغير  الطبيين الموظفين
 

 : يلي بما للمتابعة المطروحة القضايا تتعلق
 . وتجريمه التعذيب جريمة تعريف ❖

 االنفرادي الحبس ضمنها ومن االعتقال  مراكز في الزجرية الضوابط ❖

 .الترحيل  إلجراءات في التعذيب لضحايا القسرية اإلعادة عدم ❖
 

 .المصور اإللكتروني البثو  ،االجتماعات ملخصو  ،الختامية المالحظات: المزيد لقراءة
 

 لتقديم التقارير قائمة المسائل السابقة  

 

  التقارير لتقديم السابقة المسائل قائمة  التقارير، لتقديم المبسط االختياري  اإلجراء وبموجب والسبعين، الثانية دورتها خالل اللجنة تبنت
 .والسعودية ،وبيرو ،وهولندا ،وغواتيماال ،كندا: التالية الخمس للدول

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fSWE%2fCO%2f8&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fSR.1842&Lang=en
https://media.un.org/en/asset/k1r/k1rnit36i0
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/CAN/CAT_C_CAN_QPR_8_47297_E.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/GTM/CAT_C_GTM_QPR_8_47298_S.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/NLD/CAT_C_NLD_QPR_8_47299_E.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/PER/CAT_C_PER_QPR_8_47300_S.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/SAU/CAT_C_SAU_QPR_3_47301_E.pdf


  

 
 الدورات المقبلة 

 

 التعذيب  مناهضة للجنة والسبعون  الثالثة الدورة
 2022 مايو /أيار 13 – أبريل /نيسان 19

 العربية  واإلمارات ،(األسود الجبل) ومونتينيغرو وكينيا، وأيسلندا، كوبا،: األطراف الدول تقارير في النظر ❖
 . واألورغواي المتحدة،

 في الدول  تقارير في النظر بشأن المدني  المجتمع منظمات  من المقدمة لموادا تسليمل النهائي الموعد
 . 2022 مارس /آذار 18 هو والسبعين الثالثة الدورة

 ،بنن :لدول هي والسبعين الثالثة الدورة في تبنيها سيتم التي التقارير لتقديم السابقة المسائل قائمة ❖
  والمملكة وتوغو، أفريقيا، وجنوب وبولندا، والمكسيك، واليونان، وألمانيا،  الديمقراطية، الكونغو وجمهورية

 . الشمالية وأيرلندا العظمى لبريطانيا المتحدة

 السابقة المسائل قائمة تبني بشأن المدني  المجتمع منظمات  من المقدمة لموادا تسليمل النهائي الموعد
 .2022 يناير /الثاني كانون  24 هو والسبعين الثالثة للدورة  التقارير لتقديم

 
 التعذيب  مناهضة للجنة والسبعون  الرابعة الدورة
 2022 يوليو /تموز 29 – يوليو /تموز 12

 .وأوكرانيا فلسطين، ودولة ونيكاراغوا، العراق،: األطراف الدول تقارير في النظر ❖

 

 ابقوا على اطالع على آخر المستجدات

 

 التعذيب  مناهضة لجنة مع االنخراط: المنظمة مدونة
 

  العالم  حول  وشركائها  التعذيب  لمناهضة  العالمية  المنظمة  بعمل  الوعي  من  أعلى  مستوى   تحقيق  هو  مدونتنا  من  الهدف  إن
  المنبثقة   الرصد  ولجنة  المهينة  أو   الالإنسانية  أو  القاسية  العقوبة  أو   المعاملة  ضروب  من  وغيره  التعذيب  مناهضة  وباتفاقية

 زيادة   التعذيب  مناهضة  لجنة  حضور  وإبراز  التعذيب  لمناهضة  أكبر  حركة   بناء  سبيل  في  التعذيب  مناهضة  بلجنة  وكذلك  عنها،
 . اللجنة حول المدني  المجتمع منظمات التفاف

 

  اآلخرين  المصلحة  أصحاب  من  وغيرهم  والصحفيين  واألكاديميين  والخبراء  المدني  المجتمع  منظمات  وتشجع  لتدعو  المنظمة  وإن
  مناهضة   مبادرات  من  وغيرها  اللجنة  مع  خبراتهم  عن   فضال    التعذيب  مناهضة  اتفاقية  تنفيذ  تعزيز  مجال   في  خبراتهم  مشاطرة  على

  المراسلة   يرجى  المعلومات،  من   لمزيد.  المدونة  هذه  في  للنشر  مقاالت  كتابة  طريق  عن  العالم  هذا  من  مكان  أي  في  التعذيب

https://www.omct.org/en/resources/blog


  

 . cbb@omct.org العنوان على
 

 اإللكتروني البث عبر مباشرة التعذيب مناهضة لجنة جلسات تابعوا
 

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

 تابعونا على:

 

 

 

 

 كلمة شكر 

  الخارجية  لشؤون ا  ووزارة  الهولندية  الخارجية  الشؤون   ووزارة  األوروبي  االتحاد  من  مالية  بمساعدة  اإللكترونية  النشرة   هذه  صدرت
  لمناهضة  العالمية  المنظمة  وتتحمل.  (أيد  آيريش)  النامية  البلدان  لمساعدة  األيرلندي  الحكومي  البرنامجو   السويسرية  االتحادية

 على   النشرة  هذه  محتويات  في  يرد  ما  اعتبار  األحوال  من  حال  بأي  يجوز  وال  النشرة،  هذه  محتويات  عن  الحصرية  المسؤولية  التعذيب
 .أيد  آيريش أو السويسرية الخارجية لشؤون ا وزارة أو الهولندية الخارجية  الشؤون  وزارة أو األوروبي االتحاد مواقف عن تعبير أنه

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

