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 مقدمة

وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة،  من اتفاقية مناهضة التعذيب 19وفقاً ألحكام المادة 

يذ لتنف خذتهايدة اتحول أية تدابير جد مناهضة التعضيب تقريراً للجنة ،كل أربع سنواتأن تقدم، الدول األطراف يتوجب على 

. وقبل حوار بناء مع أعضاء اللجنةفي  الدولة الطرفأحكام االتفاقية. يتم استعراض هذه التقارير في جلسات علنية تدخل فيها 

النظر في تقرير الدولة المعنية، تُتاح للمنظمات غير الحكومية التي قدمت تقريراً بديالً الفرصة لطرح شواغلها ومناقشتها مع 

مالحظاتها سرية الخاصة بإحاطات المنظمات غير الحكومية للجنة. وبعد انتهاء الدورة تنشر اللجنة سة الالجل اللجنة خالل

ة من الدول التي تم استعراض تقريرها إضافة إلى مسائل بعينها تنبغي ل دولدة لكوالتي تحتوي على توصيات محد الختامية

 متابعتها في غضون سنة واحدة.
 

 أخبارنا
 

ماع إلى نت، لالستنسق المختلط، أي الوجاهي وعبر اإلنترالباالنعقاد ن للجنة مناهضة التعذيب في ووالسبع الرابعةاستمرت الدورة 

قد انعقدت رير، فلمنظمات بالمشاركة على مستوى العالم. أما جلسات استعراض التقاهذه ال ما سمحمدني مإحاطات منظمات المجتمع ال

 .ية جنيفسويسرالعاصمة البالحضور الوجاهي في قصر ويلسون ب
 

 الغائبةالحاضرة نيكاراغوا 
 

وفد الياب غظل  في 0222وليو تموز/ ي 14نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الثاني لدولة نيكاراغوا في 

 2022ن/ يونيو حزيرا 29ريخ ابرسالة إلى اللجنة بت انيكاراغوحكومة وقد بعثت . عن الجلسة الدولة الطرفهذه الممثل ل

 اهضة التعذيبرئيس لجنة من أكدمن جانبه، في استقالليتها.  تلتعاون مع اللجنة وشككرغبتها في اعدم عن فيها أعربت 

 منهجة التيمدة والماللجنة بشأن السياسات المتعشواغل ، من جديد على السيد كلود هيلر ،بنيكاراغوا لقطري الخاصوالمقرر ا

على  ت المصادقةغوا قررونّوه هيلر أيضاً إلى أن نيكاراتنتهجها السلطات هناك لتقويض سيادة القانون وانتهاك حقوق اإلنسان. 

 ى ذلك، أشارإللة. ي تضمنتها الرسالة بشأن اللجنة غير مقبوحظات التوأن المال دةكدولة ذات سيا اتفاقية مناهضة التعذيب

ة من اتها، مكونذنها، بحد وأدوراً أساسياً في الحفاظ على السالم  تؤدي األمم المتحدةن أالمقرر الثاني، السيد اردوغان اسكان، 

ن سبستيالخبير واستهجن ا. حقوق اإلنسانل ات الدوليةتفاقياالصاغت التي هي وهذه الدول دول أعضاء مستقلة وذات سيادة 

تخاذ موقف لجنة إلى ا، ودعا الحادة إلى اللجنة في سابقة هي األولى من نوعهااتهامات توجيهها و نيكاراغواتعاون توزيه عدم 

 .التصريحاتحازم في إدانتها لمثل هذه 
 

 واالعتقال 19-إحاطة مواضيعية حول كوفيد

  
 

بعنوان  مناهضة التعذيب، إحاطة مواضيعية للجنة 2022 تموز/ يوليو 18بتاريخ  اهضة التعذيبنمة العالمية لنظمت المنظم

اتفاقية من منظور في أماكن االحتجاز  19-والدروس المستفادة فيما يتعلق بإدارة كوفيدواإلجراءات العاجلة "اآلثار الناجمة 

. يجتمع هذا الفريق مرتين في 19-ي بأزمة كوفيدمل المعنفريق العء من بمشاركة أعضا "مناهضة التعذيبل األمم المتحدة

 13ويتكون من ، هيلينا سوال مارتن مناهضة التعذيبالمستشارة األولى للسياسات القانونية في المنظمة العالمية لبرئاسة الشهر 

ً من مختلف مناطق العالم.  اجتماعات  ين انبثقتا عنكرتين توجيهيتوكانت المنظمة قد أصدرت في السابق مذخبيراً وممارسا

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=2508&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=2508&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=2508&Lang=en


  

   
 

خالل الجائحة، فيما إلى المعلومات المعتقلين وصول  مسألة األولىواالعتقال. وتناولت المذكرة  19-ومشروع كوفيدالفريق 

وكان الهدف من االجتماع المواضيعي هو باستعادة االتصال بين المعتقلين وعائالتهم بعد رفع القيود.  الثانيةتعلقت المذكرة 

الفي تكرار يفية توبحث كالحرية التجريد من  أماكنالكشف عن اآلثار التي تركتها الجائحة على ظروف االعتقال في 

وكشف االجتماع عن أن إدارة أزمة االنتهاكات التي لوحظ وقوعها أثناء الجائحة في حاالت الطوارئ التي قد تنشأ مستقبالً. 

انتشار  ى تيسيرإلاكتظاظ السجون  أدى. إذ المرتبطة باالعتقالالقائمة  المشاكل من سوء على المستوى الدولي زادت 19-كوفيد

الالإنسانية المعاملة  حاالتعلى زيادة  ،بغير قصد ،التدابير التقييدية التي اتُخذت للحد من تفشي الفيروس تعمل فيمالفيروس ا

ساعة في  23لمدة الحبس في زنازين العزل االنفرادي  :الظروف التي عانى منها المعتقلونتضمنت ووالتعذيب.  والمهينة

المتعلقة بالنظافة الصحية، الطبي، وعدم تطبيق البروتوكوالت  مين والطاقمورؤية المحااليوم، والحرمان من زيارات األهل 

 وفرض تدابير صحية دون تشاور مما أدى إلى حدوث شغب.
 

ً على أنه ال يزال من الصعب تقدير حجم أعضاء المنظمة وفريق العمل وأكد  على  زمة الصحيةاألالذي خلّفته تأثير الأيضا

أماكن االحتجاز ما  في 19-عدد اإلصابات والوفيات التي تسبب بها كوفيدمن أجل تقدير لبيانات إن جمع ابل أماكن االحتجاز، 

ً يزال هو اآلخر صعب  الدوررغم  ل األزمةزيارة مراكز االحتجاز خالالوطنية  ات الوقائيةعالوة على ذلك، لم تستطع اآللي. ا

في صحية روتوكوالت الالبوفقاً لما تقتضيه الزيارات  كان إجراءكان باإلم رغم أنه ،التعذيبالحرب على في لواليتها ساسي األ

العالمية  المنظمة اوفرتهالمعلومات التي أهمية  ، آنا راكو،وأبرزت عضوة فريق العملالحد من انتشار الفيروس. ظل إجراءات 

اكاً شكل انتهتالتي حاالت لاعن  تعذيبمناهضة المن خالل فريق العمل وشجعت المنظمة على تبليغ لجنة  مناهضة التعذيبل

 كوميةات غير الحالمنظممع أعضاء اآلليات الوقائية الوطنية ومعلومات ما تم جمعه من مشاطرة و مناهضة التعذيبتفاقية ال

 عنصر تعددلى إ مناهضة التعذيبالمنظمة وفريق العمل ولجنة من كل من عضاء األوأشار الوطنية.  حقوق اإلنسانومؤسسات 

اعد وقرام احتر على  يقتصر األماّل أوشددوا على أهمية  ،الميدانين الطبي والقانونيي يؤثر على ذهذه األزمة الفي لجوانب ا

ً ر يالتفكوحسب، بل مانديال  ن ة الصحية مثناء األزمأفي إدخال تعديالت على هذه القواعد فيما يتعلق بالقضايا التي برزت  أيضا

 للمعتقلين.حة العقلية إيالء أهمية أكبر للصقبيل 
 

 بعثة متابعة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية

 
 

 9إلى  3رفيعة المستوى إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية في الفترة من  بعثة مناهضة التعذيبة العالمية لالمنظمأرسلت 

لتنفيذ مناصرتها إطار ، مما يمثل عودة المنظمة إلى هذا البلد ألول مرة منذ خمس سنوات، وذلك في 2022 تموز/ يوليو

هذا  مل المعني بالهجرة والتعذيب،افريق العال ة، رئيسوترأست أميناتا دايي. تفاقية مناهضة التعذيبالتوصيات ذات األولوية ال

ً كالً من إيسيدور نغو الذي ضم  وفد ال لمنطقة أفريقيا، وغايلي تشوتا،  حقوق اإلنسانشؤون من كبار موظفي وهو لو، أيضا

من أجل عالمية الحقوق ، والسيد هنري ويمبولوا من التحالف لمنطقة أفريقيا حقوق اإلنسانشؤون  عنيمية ة اإلقلالمسؤول

وعقدت البعثة نجدة ضحايا التعذيب. ( وعضو شبكة AUDFUniversalité des Droits Fondamentaux’Alliance pour l ,األساسية )

في جهورية الكونغو  حقوق اإلنسان، ورئيس الهيئة الوطنية لحقوق اإلنسانر وزيمع تماعات مع ممثلين عن وزارة العدل واج

المناصرة وضحايا تعذيب. وكان من بين أهداف  حقوق اإلنسانمدافعين محليين عن مع لقاءات الديمقراطية، باإلضافة إلى 

فعاالً للتعذيب وال يزال  يتضمن منعاً وتطبيقه، وهو قانون ال 2011متابعة عملية مراجعة قانون تجريم التعذيب لعام الرئيسية 

https://www.omct.org/site-resources/legacy/Guidance-Note_1_English.pdf
https://www.omct.org/site-resources/legacy/Guidance-Note_1_English.pdf
https://www.omct.org/site-resources/legacy/Guidance-Note_2_English.pdf
https://www.omct.org/site-resources/legacy/Guidance-Note_2_English.pdf


  

   
 

وقد تكشفت النقاشات مع مختلف ممثلي الحكومة عن الحاجة إلى التدريب في موظفي إنفاذ القانون. لدى حتى غير معروف 

ً على إنشاء آلية وقائية وطنية: مجال اإلطار القانوني لمناهضة التعذيب رقابية هيئة تكون عبارة عن . وركزت البعثة أيضا

يارة مراكز االعتقال وتقديم توصيات للحكومات بناء على ما تتوصل إليه من نتائج. وكان إنشاء مثل هذه اآللية تقوم بزمستقلة 

، غير أنه لم يتم 2019ألوضاع الكونغو عام  مناهضة التعذيبالتي انبثقت عن استعراض لجنة من التوصيات ذات األولوية 

والكائن في كينشاسا ورصد ظروف وفد بزيارة إلى السجن الرئيسي في الكونغو موحدة. وقام الإنشاء آلية وقائية وطنية مستقلة و

ً في سياق أزمة كوفيد معتقل  1500لنحو ليتسع هذا السجن ُصمم و. 19-االعتقال الخطيرة واالكتظاظ الزائد فيه، وخصوصا

للحقوق األساسية والضمانات الحماية وضعف  معتقل يعانون من نقص الغذاء والدواء 9200لكنه يؤوي في الوقت الحاضر 

، وخصوصاً حقوق اإلنسانالقانونية. وتمثّل الجانب الثالث الذي ركزت عليه البعثة اهتمامها في أوضاع المدافعين عن 

تبني قانون يحمي هؤالء المدافعين وتيسير اإلفراج عن إلى الحاجة الملحة وقد أقرت السلطات بالمعرضين للمخاطر منهم. 

وتمهيد الطريق أمام مواصلة أعمال حشد الدعم لتنفيذ  شكلت البعثة وسيلة مهمة لبناء شبكة أقوى في هذا البلدالمعتقلين منهم. و

 ومتابعتها. مناهضة التعذيبتوصيات لجنة 

 
 من المنظمة العالمية لمناهضة التعذيبالتقارير المقدمة 

 

 اإلمارات العربية المتحدة
 

دى لنظر فيها لاليتم  ردمنفتقرير بديل إضافة إلى ين مشتركين في إعداد تقريرين بديل مناهضة التعذيبمية لساهمت المنظمة العال

 اإلمارات العربية المتحدة. السائدة في ألوضاعل لجنة مناهضة التعذيباستعراض 
 

، حقوق اإلنسانالخدمة الدولية لمنظمة ، وحقوق اإلنسانالبديل المشترك األول بالتعاون مع مركز الخليج ل قريرالتتم تقديم 

حقوق ا المدافعون عن ميلقاهن لذيالوالحملة الدولية من أجل الحرية في اإلمارات. ويبرز التقرير المعاملة والقمع الوحشيين 

وممارسات التعذيب. عالوة على ذلك، يؤكد التقرير على يز خاص على حرية الرأي والنشطاء داخل اإلمارات، مع ترك اإلنسان

العقبات التي تعترض سبيل العدالة في اإلمارات ويشير إلى عدم مساءلة مرتكبي التعذيب وعدم وجود آليات إلنصاف الضحايا. 

محدودية إمكانية الوصول إلى  جمة عنالنا -المعتقلين حقوق اإلنسانوباألخص المدافعين عن –اناة المعتقلين انب معوإلى ج

الإنسانية داخل مراكز االحتجاز. وأبلغ بعض الضحايا عن خضوعهم لالعتقال يواجهون ظروفاً فإنهم العدالة أو انعدامها حتى، 

ذيب. ودرجات متفاوتة من التع لة والمحاكمات غير العادلة واألحكام القاسية بالسجنويط دالتعسفي واإلخفاء القسري والعزل لمد

، إال أنه بالكاد يوجد بحظر مثل هذه األفعال من خالل القانونين الدولي والمحلي ملتزمةوعلى الرغم من زعم اإلمارات بأنها 

ً في اإلمارات. ضمن ة يمحدودالحاضرة بدرجة شديدة التلك القوانين، تطبيقها لدليل على  إضافة اإلطار القانوني الساري حاليا

ً دعمقادة أجانب  ايقدم لهي تفي اإلمارات ال اإلفالت من العقابممارسة المخاوف بشأن  التقريرعزز إلى ذلك، ي مباشرة من غير  ا

الصارخ من  االلتزامقهم من عدم وأعرب معدو التقرير عن قل معها.خالل االستمرار في توقيع االتفاقيات السياسية واالقتصادية 

دراستها في الجلسات القادمة للجنة اإلمارات المطلوب من وا بعدد من التوصيات وتقدم مناهضة التعذيبباتفاقية قبل اإلمارات 

 وإلغاء التحفظ على تفاقية مناهضة التعذيبوتتضمن هذه التوصيات المصادقة على البروتوكول االختياري ال .مناهضة التعذيب

، وإنشاء آلية مستقلة للتحقيق في اتي لمكافحة اإلرهاب، وإنهاء الحبس االنفرادي أثناء االعتقال، وتعديل القانون اإلمار20المادة 

ويسعى التقرير من قانون العقوبات اإلماراتي لضمان التقيد بتعريف التعذيب كما ورد في االتفاقية. حاالت التعذيب، وتعديل 

حرياتهم المدنية داً على والنشطاء الذين يواجهون قيو حقوق اإلنسانالتوصيات إلى مناصرة المدافعين عن خالل تقديم مثل هذه 

على النظر بصورة شاملة في األوضاع في اإلمارات خالل أول استعراض لها على اإلطالق لهذه  مناهضة التعذيبولحث لجنة 

 الدولة.
 

إصدار على ‘ حقوق اإلنسانمواطنة من أجل ’يمنية ال مدنيالمجتمع الة منظم مع تعذيبلمناهضة ال العالميةوتعاونت المنظمة 

 للمدنيين اليمنيين لى االعتقال التعسفيويركز التقرير بصورة أساسية عحول مرافق التعذيب في اليمن. آخر مشترك بديل  تقرير

قبل القوات اإلماراتية، باإلضافة إلى تركيزه على عدم مشروعية مراكز االعتقال والظروف السائدة وتعذيبهم من  واحتجازهم

فيما تتم مساءلة مرتكبي االنتهاكات  خطيرة حول انعدام العدالة، حيث البداخلها. عالوة على ذلك، يتطرق التقرير لروايات 

ً كبيراً للعملية العسكرية التي  2015عام  منذلقد قدمت اإلمارات ز الضحايا عن السعي لالنتصاف. جعي ً وماليا دعماً عسكريا

ً لقواتها من اليمن عام تقودها السعودية في اليمن.   جندي 000,90ال يزال هناك قرابة  2019ورغم سحب اإلمارات رسميا

دنيين يمنيين أجرتها اإلمارات وتشير التقارير إلى أن أغلبية االعتقاالت التي طالت مإماراتي يواصلون عملياتهم على األرض. 

كداعش والقاعدة. وقد خضع المشتبه بهم إلى االعتقال التعسفي واإلخفاء على أساس االشتباه باالنتماء إلى جماعات متطرفة 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCAT%2fCSS%2fARE%2f49023&Lang=en
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غوا اإلمارات مبالغ مالية للمدنيين الذين أبل دفعتوقد ز اعتقال غير رسمية حيث يتم تعذيبهم. مراكإلى ومن ثم اقتيادهم القسري 

وتشتمل أشكال التعذيب المرتكبة من عن أشخاص مشتبه فيهم لتحفيز الناس على اإلدالء بالمعلومات وبالتالي زيادة االنتهاكات. 

 ،والحرمان من الطعام والشراب ،والتعليق ،واإليهام بالغرق ،قوالتحري ،والركل ،قبل القوات اإلماراتية على الضرب

 ،في االلتزام بتعهداتها بموجب االتفاقيةقد فشلت اإلمارات أن  اجاستنتيمكن عليه، الجنسية. و واإلساءات ،واالنتهاكات الدينية

 من المساءلة بموجب القانون.الحماية لمرتكبي االنتهاكات  توفرأنها و
 

 حقوق اإلنسانآلثار المدمرة الواقعة على اعلى يركز منفرداً بديالً  تقريراً  مناهضة التعذيبمية لالمنظمة العالأخيراً، سلمت 

بقيادة السعودية  دول  تسعمن مكون  تحالفجراء الحصار البحري الذي تم فرضه عليهم من قبل  ن اليمنيينوحياة المدنيي

عند تدخل التحالف في الحرب األهلية بطلب من الحكومة اليمنية  2015رض هذا الحصار البحري بداية عام فُ لقد واإلمارات. 

التقرير إلى األدلة  ستندن. وييالحوثي المتمثلة فيالمعارضة للحكومة،  المناطق التي تسيطر عليها القواتفي محاولة الستهداف 

ً في التحالف-إلثبات أن اإلمارات م جمعها التي ت في اإلبقاء على الحصار من األدوار األكثر فاعلية  تؤدي -باعتبارها طرفا

 نيؤدياأن اإلمارات والتحالف على يها التقرير قوم الحجة األساسية التي يستند إلوت. لهذا الحصار خالل توفير المعدات واألفراد

لماء والوقود وصول الغذاء وا امن خالل منعهم في خلق ظروف عيش الإنسانية أو في زيادة تلك الظروف سوءاً  اً مباشر اً دور

اسية لة القالمعامالتعذيب أو مستوى حاالت إلى الالذي يرقى في بعض ، األمر إلى المدنيين اإلنسانيةوالدواء والمساعدات 

وغيرهما من عدام إمكانية الحصول على الوقود والغذاء وال يجوز اعتبار موت عشرات اآلالف من اليمنيين جراء ان. والمهينة

مالزمة للنزاع، بل نتيجة مباشرة للسياسة القاسية التي عملت عن عمد على تجريد الناس من ‘ جانبيةالمواد األساسية "أضراراً 

اآلثار المدمرة للحصار حالف استخدام التها يؤكدلهذا االنتهاك  ‘المتعمدة’إن الطبيعة ى الموارد األساسية. إمكانية الحصول عل

عن دورها تفاقية . ويختتم التقرير بإيضاح المسؤولية الدولية لإلمارات بموجب االللضغط على الحوثيين لحملهم على االستسالم

الكفيلة بجبر أضرار توفير التدابير ف عن ممارسة دورها في الحصار وضمان وقلتلاللجنة مناشدتها والطلب إلى في الحصار 

 ايا الناجين وعائالتهم.لضحا
 

 نيكاراغوا
 

 بديالً  اً تقريروهو منظمة شريكة،  حقوق اإلنسانالمركز النيكاراغوي لمع تعاون ، بالمناهضة التعذيبالمنظمة العالمية ل نشرت

ً مشترك في هذا البلد، وخصوصاً منذ  حقوق اإلنسانأوضاع  في ا. ويبحث هذا التقريرلغايات استعراض األوضاع في نيكاراغو ا

ً عامغإعادة انتخاب دانييل أورتي منذ انتخابه حملة قمع سياسي واسعة النطاق ضد معارضيه شن أورتيغا يإذ  2018 ا رئيسا

، فيما يتعلق بجرائم التعذيب التي يرتكبها وكالء الدولة من العقابالكامل اإلفالت مناخ من شيوع سيين. ويشير التقرير إلى السيا

إن تعريف مفهوم التعذيب في قانون ارسة هذا القمع. وذلك جراء التعديالت التي أُجريت على المنظومة القانونية لتيسير مم

إذ ال يؤسس  في مالحظاتها سابقاً، اللجنةت إليه رأشاأمر وهو  ،اتفاقية مناهضة التعذيبق مع ال يتوافالعقوبات النيكاراغوي 

ثغرة يمارسونه، مما يخلق أو الموظفين الذين  مالمتواطئين معهأو مرتكبي التعذيب  ضدهذا التعريف إليقاع أية عقوبات مناسبة 

إلى نموذج اعتباطي عقوبات النيكاراغوي، بصياغته الحالية، ويستند قانون ال .اإلفالت من العقابقانونية تعمل على تعزيز مناخ 

أدلة عليهم التهم دون وتثبُت براءة المتهم حتى تثبت إدانته، بمعنى أن السجناء السياسيين مدانون القائل بمبدأ الال يتعامل مع 

ُ تحقيقات أو أية  تُنفّذة على ذلك، لم واضحة. عالو كوفئ بل  ،التعذيب تتعلق بشكاوى ضد أي مسؤول دعاوى قضائية رفعلم ت

تجريم االحتجاجات ب نيكاراغواقامت . وباإلضافة إلى ذلك، بدالً من ذلك لقاء قمعهم للسكانت اترقيالبالمسؤولين بعض 

 نيسان/ أبريل. ففي لذلك أية أسس قانونية حقيقيةتوفر سجن المعتقلين السياسيين دون  2018يتم منذ عام حيث االجتماعية 

 شخص في الفترة ما بين 600,1فزادت حدة االعتقاالت التعسفية وتم حبس أكثر من اندلعت احتجاجات اجتماعية ، 2018

ظروف هذا رداءة . أضف إلى 1202موجة اعتقاالت تعسفية خالل انتخابات عام التي شهدت تنفيذ  2022 2018 عامي

، بما في ذلك االكتظاظ الزائد، حقوق اإلنسانهاكات الشرطة التي تنطوي على عدد هائل من انت ومراكزاالعتقال في السجون 

المعاملة القاسية المحفوفة بالمخاطر وكذلك نقص التغذية، إلى جانب  والنظافة الصحية ،األساسيةالظروف الصحية سوء و

ات الناقدة لتجريم األصو استراتيجيةوقد وضعت حكومة نيكاراغوا التي يلقاها المعتقلون من الموظفين.  ة والمهينةوالالإنساني

والمضايقات التي تستهدف اإلعالم ووسائل اإلعالم المستقلة، حيث زادت من حدة القمع والتهديدات  منظمات المجتمع المدنيو

ً أوخصو حقوق اإلنسانالمستقل والمدافعين عن  المدافعين عن ، مما دفع ولئك الذين يدافعون عن حقوق السجناء السياسيينصا

التي  القوانينالعديد من  سنّت السلطاتكذلك العيش في المنافي حفاظاً على حياتهم. االنتقال إلى إلى  الصحفيينو حقوق اإلنسان

ال إلغاء الوضعية القانونية ها على سبيل المثغير الحكومية: منمنظمات وال حقوق اإلنسانب من عمل المدافعين عن تصعّ  

لى مواصلة إنظراً الضطرار أعضاء هذه المنظمات ع النيكاراغوي لهؤالء. وقد كان لهذا األجواء القمعية أبلغ األثر على المجتم

 ظروف شديدة التقييد والخطورة.وحمايتها في ظل  حقوق اإلنسانعملهم في الدفاع عن 
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، فيتناول هائشركاد من عدو مناهضة التعذيبالعالمية لالبديل الثاني الذي نُشر بصورة مشتركة من قبل المنظمة  التقريرأما 

 اإلفالت من العقابمن خالل معالجته للمواضيع التالية:  اتفاقية مناهضة التعذيباللتزاماتها بموجب  ااحترام نيكاراغوبالدرس 

(؛ وظروف االعتقال وعلى وجه التحديد 2أثناء االعتقال )المادة (؛ والضمانات القانونية 4و 1ال التعذيب )المادتين عن أعم

التظلم بشأن ي حاالت التعذيب وحق األشخاص في علقة بالتحقيق فااللتزامات المتو(؛ 11ظروف اعتقال النساء )المادة 

ساء ن(؛ والعنف ضد ال15ر انتزاع االعترافات تحت التعذيب )المادة ؛ وحظ(13و 12)المادتين عمال التعذيب تعرضهم أل

 رى.؛ إلى جانب قضايا أخالصحفيينو حقوق اإلنسانوالبنات واألطفال؛ والعنف ضد المعارضة والمدافعين عن 
 

 نةت في إدالة أخفق، إال أن الدوحقوق اإلنسانالسامية ل األمم المتحدة مفوضيةويشير التقرير إلى أنه بالرغم من توصيات 

تي استمرت سكرية الالجماعات شبه العبل عمدت إلى محاباة الجماعات المسلحة الموالية للحكومة أو تفكيكها أو نزع سالحها 

ار وأنص سانحقوق اإلنوأقارب السجناء السياسيين والمدافعين عن لترهيب ضد المعارضين دور مهم في العنف وا أداءفي 

ة خاصة بصفلوصم والقمع وا. ويستهدف العنف السياسية والتجارية والدينيةوالطالب والقيادات  الصحفيينالنسوية والحركة 

نون العفو رقم بتمرير قا انيكاراغوحكومة مت ، قا2019. وفي عام 2018ين الذين غطوا التظاهرات االجتماعية عام الصحفي

ام عاحتجاجات  ذيب التي ارتُكبت فيفيما يتعلق بأعمال التع اإلفالت من العقابإلنتاج آلية رسمية ليس سوى ، وهو 996

2018. 
 

هم في وداء وجال تعتزم اعتماد ضمانات أساسية للمعتقلين أثنها أن نيكاراغوا ؤإضافة إلى ذلك، الحظت المنظمة وشركا

 نب ورود تقاريرإلى جارضين سياسيين يقبعون في السجن اشخصاً ممن يُعتبرون مع 180ال يزال هناك االعتقال. في الواقع، 

ً ال يكون الم 90عديدة عن حاالت اختفاء قسري تمتد لفترات تصل إلى  يد مكان اعتقالهم ختفون خاللها قادرين على تحديوما

بالتدابير و متحدةلألمم النيكاراغوا التقيد بالتوصيات الصادرة عن فرق العمل التابعة  في السلطات ألقاربهم. كذلك ترفض

ُ  حقوق اإلنسانل األمريكية البلدانمؤقتة التي منحتها محكمة ال خابات خلفية انت قلوا علىفيما يتعلق بحاالت األشخاص الذين اعت

ن أمي هيئة ا أن، كمخدمة القمع الحكوميمسخراً لي نيكاراغوا . وهكذا أصبح نظام العقوبات ف2021 تشرين الثاني/ نوفمبر

تقلة عد هيئة مسلم ت -يبالوطنية لمنع التعذوهو الهيئة المقصود منها أن تكون بمثابة اآللية – حقوق اإلنسانالمظالم المعني ب

 وّجه إلىتُ ولحرية. د من االتجري نأماك لم تقم بزيارةو ،الذي تضمنته مبادئ باريس، فهي خاضعة تماماً للسلطة التنفيذيةبالمعنى 

القتل، و العامة، لخدماتاتقديم إعاقة و ،واإلرهاب ،الجريمة المنظمةمختلفة ك اتهاماتاألشخاص المحبوسين ألسباب سياسية 

ة نيقال الإنساويخضع هؤالء خالل حبسهم لظروف اعتمع استخدام العنف. طو والسوالتهديد، حمل أو حيازة أسلحة نارية، و

(. ما إلى ذلكبة... وومواد النظافة الشخصية والكتب والمواد المكتونقص التعرض ألشعة الشمس ونقص الماء والغذاء والدواء )

المعاملة لمستمرة وويواجهون اإلساءات ا -وينام كثير منهم على األرضيات–هؤالء السجناء من االكتظاظ الزائد كذلك يعاني 

ن من هم ممنوعوطويلة. كما أن لفتراتلسجن التي تعرضهم للضرب المبرح أو العزل سلطات امن قبل القاسية والالإنسانية 

نوفمبر/ تشرين  4و وحزيران/ يوني 24مريكية في قراريها الصادرين في األ البلدانأعادت محكمة أقاربهم. ونتيجة لذلك، رؤية 

قال ق بضمان اعتفيما يتعل حقوق اإلنسانري لاالستشاالمجلس المنبثقة عن إلى األذهان التزامات نيكاراغوا  2021 الثاني

دون  ن حريتهمماص المجردون وقد وقعت حاالت توفي فيها األشخ .اإلنسانيةاألشخاص في ظروف تتوافق مع احترام كرامتهم 

ن الرغم م فعلى كافية: 19-إجراء أي تحقيق فعال. عالوة على ذلك، لم تكن الرعاية التي قُدمت للسجناء خالل أزمة كوفيد

أثر النساء بصفة اإلفراج أي سجين سياسي. وتتشمل في إطار مكافحة الجائحة، لم ي 2020اإلفراج عن كثير من السجناء عام 

ك ديين. كذلحراس السجن وعلى يد سجناء عا، حيث يتعرضن العتداءات متكررة بتشجيع من األحوال في السجونسوء بخاصة 

 يراً خطيراً ترك تأثاألمر الذي ي -وخاصة النساء منهم–رسة ممنهجة ضد السجناء السياسيين يتم استخدام التعذيب الجنسي كمما

 على حياتهم وسالمتهم.
 

لتابعة االعسكرية  وات شبهالقحقيق في أعمال التعذيب والمعاملة القاسية التي مارسها جهاز الدولة أو فشلت نيكاراغوا في التلقد 

ير تعيين وتأثعمليات ال إلى المحسوبية فيبدوره  ، ويعود هذا الغيابالقضاء المستقل لى غيابجزئيا إالسبب في ذلك يعود لها. و

 الحزب الحاكم واحتكاره لها.
 

 في هذا البلداإلناث قتل  جرائمفي الحاصلة الزيادة كما يتجلى في  يكاراغوا في حماية المرأةق حكومة ناإلى ذلك أخفيُضاف 

سحب عمدت إلى حيث حقوق المرأة التي تناصر منظمات الالجنائية. وتقوم الحكومة بمضايقة  ةالعقوب ضعف االذي يشجع عليه

ً طلقم اً حظر تفرض نيكاراغواوفوق ذلك، الترخيص القانوني لكثير منها.   المرتفعةإلجهاض على الرغم من النسبة على ا ا

د الوفيات الناجمة عن عمليات اإلجهاض غير لحوادث العنف الجنسي ضد الفتيات، وال توفر أرقاماً رسمية موثوقة عن عد

حقوق  كما تعرضت المدافعات عنتي يتم إجبارهن على مواصلة الحمل الناتج عن االغتصاب. اآلمنة أو أعداد البنات اللوا

https://www.omct.org/es/recursos/reportes/nicaragua-represión-y-acoso-en-contra-de-personas-defensoras-de-derechos-humanos
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، بما في ذلك تعرضهن لالعتقال التعسفي والتهديد بالقتل واالغتصاب حقوق اإلنسانالعتداءات وانتهاكات خطيرة ل اإلنسان

 واالعتداء على أفراد العائلة والممتلكات.
 

 ً دة بااإلكون إلى ت أقرب ماأعمال هي وبحق السكان األصليين  انيكاراغوحكومة ترتكبها األعمال التي ويدين التقرير أيضا

، نهؤالء السكا المرتكبة بحق حقوق اإلنسانفي انتهاكات الحاصلة الزيادة  عنمن العقاب  المرتكبينمع إفالت  ،عرقيةال

ية، ناهيك الطبيع نظام تشريعي يمنعهم من الوصول إلى أراضيهم، واستغالل مصادرهمعمل بالعنيف ألراضيهم، واليطان واالست

حقوق لألمريكية ا البلدانمحكمة دفع ، مما التي يرتكبها المستوطنون ضد السكان األصليينوالمجازر  عن الهجمات العنيفة

المفوضة انت وضع حد النتهاك حقوق السكان األصليين، كما دب 2020 آذار/ مارس 23في نيكاراغوا إلى مطالبة  اإلنسان

 .الُممارس ضدهمميشيل باتشليت العنف  حقوق اإلنسانالسامية ل
 

ادرتهم على مغت فُرضوأقارب السجناء السياسيين من قيود والنشطاء والصحفيون  حقوق اإلنسانأخيراً، عانى المدافعون عن 

 مهينةنسانية والسية والالإلمعاملة القاتضاهي اعاطفية -مما تسبب لهم بتأثيرات نفسيةيها عودتهم إلأو، بالمقابل،  البلدألراضي 

رق سفر استخدام طو الطبية و/أ و/أو الوصول إلى المعالجةها لم شملو/أو العائلة م القدرة على زيارة عدكآثار  اهعننجمت و

 الختطاف والموت وغيره من المخاطر.امخاطر األمر الذي من شأنه أن يعرضهم لالمسالك، وعرة 
 

 لمداوالت بشأن تقارير الدولاملخص 
 اإلمارات العربية المتحدة

 

نسوب إلى عذيب المأمن الدولة والتب ضرتالمعاملة ضد المدافعين عن حقوق اإلنسان واألشخاص المتهمين بجرائم  أنماط التعذيب وسوء

 القوات اإلماراتية في اليمن
 

تعذيب حلي للركزت لجنة مناهضة التعذيب عند استعراضها للتقرير األولي لإلمارات العربية المتحدة على التعريف الم

إنسانية اسية والالملة القالمعايب وللتعذالتعرض اقية، والضمانات القانونية األساسية للمعتقلين، ومزاعم وتجريمه، وتنفيذ االتف

 ، وتورط الدولة في النزاع في اليمن.والمهينة
 

انون وققوبات دستور الدولة الطرف وقانون الع وردود منع للتعذيب في لجنة مناهضة التعذيبفي الوقت الذي تالحظ فيه 

قية اتفافق مع يب يتوان أي تعريف لجريمة التعذخلو اإلطار القانوني اإلماراتي مإال أنها تأسف لاإلجراءات الجنائية فيها، 

ً باألسف . مناهضة التعذيب عذيب خدمون التالذين يستتعريف التعذيب على الموظفين الرسميين القتصار وتشعر اللجنة أيضا

ف وأية ظر للتعذيب دونبات إلماراتي خاصة بالمنع العدم وجود مادة في القانون الوضد شخص متهم أو شاهد أو خبير؛ 

لة اللجنة دو ذا، تحثوسقوط التهمة بجريمة التعذيب بموجب قانون التقادم بعد خمس سنوات فقط في بعض الحاالت. ل؛ استثنائية

وتجريم  ناهضة التعذيبماتفاقية من  1تثبيت تعريف لجريمة التعذيب يتوافق مع المادة وة نها الوطنييانوق لاإلمارات على تعدي

ة غير جريمة مطلق صفهابو التعذيب ممارسة كما تطالب اللجنة باآلتي: أوالً( تثبيتتضمنتها االتفاقية. جميع أشكال التعذيب التي 

ً في القانون؛ وثانياً( أن تكون األحكام على جرائم التعذيب متناسبة مع خطورة هذه الجرللتقييد قابلة  من ( 2)4 للمادة يمة وفقا

 فاقية.االت
 

 ً لطبية الرعاية اأوضاع المعتقلين في اإلمارات الذين يواجهون صعوبات في الحصول على  بشأنويساور اللجنة القلق أيضا

نوني إلطار القااالرغم من  اعتقالهم، وذلك علىقانونية وا من حق الطعن في مرحُ والذين والمشورة القانونية ورؤية أفراد العائلة 

ع لين من جميالمعتق ف كافة التدابير الالزمة لضمان استفادةوتوصي اللجنة بأن تتخذ هذه الدولة الطر .في اإلماراتالقائم 

 اعتقالهم.الضمانات القانونية األساسية من لحظة 
 

 ً ُوجهت  اص الذينواألشخ حقوق اإلنسانبحق المدافعين عن مزاعم التعذيب وسوء المعاملة  إزاءوتشعر اللجنة بالقلق أيضا

ولة ث اللجنة د. لذلك تحاألمم المتحدةبسبب تعاونهم مع  -في حاالت االنتقام–و أو اإلرهاب أتهم باإلضرار بأمن الدولة  إليهم

 علىبس فيه لاضح ال وضمان قيام المسؤولين في الدولة الطرف بإعادة التأكيد على نحو اإلمارات على القيام باآلتي: أوالً( 

على  نقوق اإلنساحعين عن وثانياً( ضمان قدرة المداف إدانتهم العلنية لكافة ممارسات التعذيب؛المنع التام للتعذيب إضافة إلى 

اً كامالً ولة انسجامأمن الدضمان انسجام قوانين مكافحة اإلرهاب والقوانين ذات الصلة بالقيام بعملهم بشكل آمن وفعال؛ وثالثاً( 

تام ى المنع اللقانون علن وإنفاذ اكافة موظفي األمإلى  المقدّميز التدريب تعز؛ ورابعاً( حقوق اإلنسانمع المعايير الدولية ل

 .اتفاقية مناهضة التعذيبللتعذيب واألحكام التي تضمنتها 
 



  

   
 

وات األمن قعلى يد  في اليمن حقوق اإلنسانلبشأن التقارير التي تتحدث عن وقوع انتهاكات خطيرة ها انشغالوتعرب اللجنة عن 

اللجنة  تأسفلصدد، ي هذا اي تُنسب أعمالها إلى هذه الدولة الطرف. وفك الجماعات غير التابعة للدولة التوكذلالتابعة لإلمارات 

نات ئية واإلداالقضا بسبب نقص المعلومات المقدمة من قبل الدولة الطرف فيما يتعلق بأعداد الشكاوى والتحقيقات والمالحقات

معنى لاب ةلقضائيا لواليةاأن توضح أن مفهوم وتود اللجنة ياق النزاع في اليمن. فيما يتعلق بحاالت التعذيب وسوء المعاملة في س

طناً أم أكان موا تطبيق من أجل حماية أي شخص، سواءهي واجبة الومرافق الاالتفاقية يشمل جميع األراضي أو الذي تضمنته 

تخاذ اي: أوالً( آلتلقيام بااتحث اللجنة اإلمارات على و. لسيطرة القانونية أو الفعلية للدولة الطرفا توفرشريطة دون تمييز، ال، 

ن قبل لقضائية ومااليتها الدولة الطرف وتدابير فعالة لمنع أعمال التعذيب أو سوء المعاملة في كافة المناطق التي تمارس فيها 

في كافة  ه وشاملفوري ونزيبإيعاز من الدولة الطرف أو بموافقتها؛ وثانياً( التحقيق بشكل جميع األشخاص الذين يتصرفون 

 سب أعمالهمذين تُنٍض واقعة ضمن واليتها القضائية ومن قبل جميع الفاعلين الافي أية أرتعذيب أو سوء المعاملة مزاعم ال

ت والمالحقا التحقيقاتوتزويد اللجنة بمعلومات حول عدد الشكاوى ( ورابعاً ضمان تدريب أفراد الجيش؛ للدولة الطرف؛ وثالثاً( 

ي فاق النزاع رف في سيمن قبل الدولة الطوسوء المعاملة التي تمت معاينتها وتنفيذها ضائية واإلدانات في حاالت التعذيب الق

ً اليمن؛  كل نزيه فوراً وبش حالتهمأن يُنظر في وجميع أعمال التعذيب وسوء المعاملة بحق التظلم ضحايا ( ضمان تمتع وخامسا

 .على االنتصاف والتعويض همحصولإمكانية و
 

 لمتابعة بما يلي:تتعلق القضايا المطروحة ل

 ؛تعريف التعذيب وتجريمه 

 منع أعمال التعذيب وسوء المعاملة وتوفير إمكانية االنتصاف للضحايا في سياق النزاع في اليمن؛ 

 ؛وقانون مكافحة اإلرهاب تدابير مكافحة اإلرهاب 

 ؛والممارسات الضارة العنف القائم على نوع الجنس 
 

 .البث اإللكتروني المصور، وملخص االجتماعات، والمالحظات الختامية: لمزيدلقراءة ا
 

 نيكاراغوا

 ضرة بالصحة في المعتقالتموالظروف الاالعتقال التعسفي وقمع المجتمع المدني والمعارضين السياسيين، 
 

سفها لرفض عن أبادئ ذي بدء تعرب  ،لتقرير الدوري الثاني لنيكاراغوااتعراض اسوهي بصدد  مناهضة التعذيب إن لجنة

 ران/ يونيوحزي 29ما جاء في الرسالة المؤرخة في بدورها وترفض  ،مع اللجنةلتعاون االصريح ية نيكاراغولاالسلطات 

أثناء  ةوركزت اللجن للجنة ونزاهتها.افي شرعية  وشككت فيهااللجنة إلى  فاقيةهذه الدولة الطرف في االت التي وجهتها 2022

ً على استعراضها للتقرير  ، وإعمال ة األساسيةالتعذيب وسقوط تهم التعذيب بالتقادم، والضمانات القانونيتجريم مسائل أيضا

 العدالة، وظروف االعتقال.
 

ظام في الن -يبهضة التعذاتفاقية منان عرفته المادة األولى م كما-لعدم تجريم فعل التعذيب شواغلها وتؤكد اللجنة من جديد على 

ون الوطني عديل القانتالسابقة، تدعو الدولة الطرف إلى  افي توصياتهفعلت وكما إن اللجنة، القانوني المحلي للدولة الطرف. 

. لتعذيبة مناهضة ااتفاقي من 1 من قانون العقوبات مع التعريف الوارد في المادة 486بحيث يتسق تعريف التعذيب في المادة 

قادم هم بالتأيضاً على ضمان عدم خضوع جريمة التعذيب ألي من أحكام قوانين سقوط الت نيكاراغوا سلطات وتحث اللجنة

 ليه.في التحقيق في جرم التعذيب ومالحقته قضائياً والمعاقبة ع إلفالت من العقابلواستبعاد أية احتمالية 
 

ين الدولة الطرف ال نها والتي تفيد بأن الضمانات اإلجرائية المنصوص عليها في قواتلتقارير التي تلقوتشعر اللجنة بالقلق حيال ا

 نيسان/ أبريلعلى إثر احتجاجات الذين اعتُقلوا على أرض الواقع، وخصوصاً في حالة األشخاص يجري تطبيقها بصورة فاعلة 

ضائية، وصعوبات في الوصول الفوري إلى توقيف قون مذكرة . وقد سمعت اللجنة عن حاالت من االعتقال التعسفي د2018

واالستجواب دون وجود تمثيل قانوني، والضرب، والتهديدات، والحرمان من النوم، وعدم الحبس االنفرادي، استخدام محام، و

انون الدولة الطرف القوقد سنت طلب المثول أمام محكمة. المتعلقة بتدابير اللية عاوعدم فعلى الفحص الطبي، المعتقلين حصول 

 -ساعة 48والبالغة -االعتقال االحترازي السابق للمحاكمة إجازة تمديد فترة ، الذي منح النيابة العامة 2021سنة ل 1060رقم 

ضرورة لتقييم إجراء ه أو توجيه أية تهمة ل وأإبراز أدلة ضد المتهم  وأيوماً دون الحاجة إلى استكمال التحقيق األولي  90إلى 

باآلتي: أوالً( ضمان حصول كافة األشخاص  نيكاراغواوتوصي اللجنة بأن تقوم ومدى تناسبه مع التهمة. تجريد من الحرية ال

التعذيب من لحظة تجريدهم من قيهم التي ت، على كافة الضمانات القانونية األساسية في الواقعأم في القانون سواء لمعتقلين، ا

ً احترازيالمعتقلين قوفين في حبس الشرطة أو ميع األشخاص الموج أن يكونحريتهم؛ وثانياً( ضمان  مسجلين في  قبل المحاكمة ا

ال تتجاوز الفترة القصوى للتوقيف لدى مركز االعتقال؛ وثالثاً( اتخاذ التدابير القانونية وغيرها من التدابير الالزمة لضمان أ

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fARE%2fCO%2f1&Lang=fr
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fARE%2fCO%2f1&Lang=fr
https://www.ungeneva.org/en/news-media/meeting-summary/2022/07/experts-committee-against-torture-praise-united-arab-emirates
https://www.ungeneva.org/en/news-media/meeting-summary/2022/07/experts-committee-against-torture-praise-united-arab-emirates
https://media.un.org/en/asset/k1c/k1c3tdq9ue
https://media.un.org/en/asset/k1c/k1c3tdq9ue


  

   
 

األماكن التي ال يستفيد فيها األشخاص ظفين المسؤولين في ساعة؛ ورابعاً( ضمان تطبيق العقوبات على المو 48الشرطة 

 من حريتهم من هذه الضمانات األساسية. نوالمجرد
 

الفصل بين  عدممن ية وواالستقاللية عن السلطة التنفيذلنزاهة لافتقار الجهاز القضائي من وتؤكد اللجنة من جديد على قلقها 

السلطات  للجنة تحثم المعارضين السياسيين. وعليه، فإن اقانون العقوبات لتجرياستخدام الدولة الطرف ل سهّ السلطات حيث ت

ا من ذلك ضمانه ة، بما فيكاملونزاهتهما وفعاليتهما بصورة  البلدالقضاء والنيابة العامة في على ضمان استقاللية  نيكاراغوا في

 خالل إجراء إصالحات وفقاً للمعايير الدولية.
 

ثة سمية الحديات الرإضافة إلى غياب اإلحصائي ل الخطة اإلنشائية للسجن الجديدالمحد ثة حو وتأسف اللجنة لنقص المعلومات

ك الخاصة ما تلها، السينتي تم تبليغها عحول عدد نزالء السجن. كما يساور اللجنة القلق جراء خطورة ظروف االعتقال ال

ة سوء التهويصحة، وحوال غير المالئمة للالزائد، واأل مشكالت من قبيل االكتظاظ بالنساء. وتدرك اللجنة أن السجون تواجه

الل أزمة خمياه الشرب واألدوية والرعاية وخصوصاً على صول حالتعرض لضوء الشمس، وسوء التغذية ومحدودية العدم و

ً نقص في المعلومات حول نتائج التحقيقات في كافة حاالت الو، واالعتداء الجنسي. 19-كوفيد  االحتجاز. اءفاة أثنوهناك أيضا

ً بصفة خاصة في  ضائية مساعدة القمديرية السجن و، ا في تيبيتابازالسبيرانسجن المويدلو وكل من سجن ويعتبر الوضع مقلقا

وتوصي  .تشيبوتي( )نويبو‘ إيفاريستو فاسكيز سانتشيز’المجمع القضائي للشرطة الوطنية سجن ، و‘(التشيبوتي)’في ماناغوا 

ً مع قواعد ميبما يل نيكاراغواالسلطات في اللجنة  ً تماما ك؛ واعد بانكوانديال وق: أوالً( ضمان توافق ظروف االعتقال توافقا

ن والنزيه م ق الفوريضمان التحقي؛ وثالثاً( بين المحتجزين قبل المحاكمة عن السجناء المحكومينالفصل التام وثانياً( ضمان 

من قبل  ن االعتقالا ألماكبالمراقبة المستقلة وغير المعلن عنه حالسما؛ ورابعاً( قبل هيئة مستقلة في حاالت الوفاة داخل السجن

صوى سعة القالب المتعلقة؛ وخامساً( جمع البيانات مسبقة شعاراتإعملها ودون وكاالت وطنية ومنظمات دولية دون عرقلة 

ً في كافة مرومعدالت اإلشغال إضافة إلى أعداد السجناء المدانين  ، انيكاراغوي فعتقال الاكز اوالسجناء المحبوسين احتياطيا

 .ونشر تلك البيانات
 

 تتعلق القضايا المطروحة للمتابعة بما يلي:

  ،؛والعقوبات والجزاءات التأديبيةنظام الحبس االنفرادي 

 ؛مكتب النائب العام المعني بحقوق اإلنسان 

 ؛تجريم االحتجاجات، وأعمال القمع 

 ؛العنف القائم على نوع الجنس 

  ؛للحملاإلنهاء الطوعي 
 

 .البث اإللكتروني المصور، وملخص االجتماعات، والمالحظات الختامية: لقراءة المزيد

 

 فلسطين

 مزاعم التعذيب وسوء المعاملة أثناء االعتقال على نطاق واسع وغياب المساءلة
 

 ليالمحانوني ظام القالن فيونواحي أخرى ستعراضها للتقرير األولي لفلسطين على إدماج أحكام االتفاقية ناء اركزت اللجنة أث

، وظروف ألساسيةأوالضمانات القانونية )تجريم التعذيب، ومواءمة المنظومة القانونية، والمنع البات لجريمة التعذيب(؛ 

 االعتقال.
 

كمة ارات المحلكنها قلقة بشأن قردون أية تحفظات،  فاقية مناهضة التعذيباتلى ترحب اللجنة بمصادقة الدولة الطرف ع

لما الوطني طا لقانوناعاهدات الدولية يكون لها األسبقية على الدستورية التي تحدد من تطبيقها من خالل التأكيد على أن الم

لطرف الدولة ا بالتعذي مناهضةلذلك، تدعو لجنة يني. كانت منسجمة مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسط

جراء من  لجنة القلقساور اليكما في االتفاقية إلى ضمان أن ال يؤثر تفسيرها سلبياً على تمتع األفراد بحقوقهم بموجب االتفاقية. 

المستوى  علىتفاقية ج االمازمة إلدعدم نشر االتفاقية في الجريدة الرسمية وبالتالي تدعو فلسطين إلى اتخاذ كافة التدابير الال

 الوطني بما في ذلك عن طريق نشرها في الجريدة الرسمية.
 

كونها  ذيب ومنومن عدم تناسب جميع العقوبات مع خطورة أفعال التعكذلك ثمة قلق لدى اللجنة من اعتبار التعذيب جنحة 

يب تعذعريف التائي بحيث يغطي جميع عناصر ها الجنين إلى تعديل قانونطوقانون التقادم. وتدعو اللجنة فلستخضع للعفو 

 ( من االتفاقية.2)4والمادة  1بالمعنى الذي تضمنته المادة 
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الل فترة خوكليهم اجتماع المحامين بم تعذر إمكانيةعالوة على ذلك، أشارت اللجنة بقلق إلى المعلومات التي تلقتها حول 

ب، التعذيات نهجية وفي الوقت المناسب للكشف عن عالممبصورة  لمستقلةعلى الفحوصات الطبية اصول حالعدم التحقيق، و

ك فإن اللجنة ولذلساعة.  24الحد القانوني وهو على انتهاء قاٍض بعد مرور فترة طويلة على المعتقلين  عرضوكذلك حول 

 ية.األساس الضمانات القانونيةبالمعتقلين تمتع تدعو الدولة الطرف إلى وضع حد لهذه الممارسات وضمان 
 

ل. كن االعتقافي أما التقارير التي تتحدث عن االكتظاظ الزائد والظروف المادية الرديئةوأعربت اللجنة أيضاً عن قلقها من 

طفال لديهن أمن ممل أو وأشارت اللجنة، بصفة خاصة، إلى الظروف المادية غير المناسبة العتقال النساء والبنات، السيما الحوا

معاملة  ويلة وسوءطاستخدام الحبس المنفرد لفترات  من مزيد من القلقيبعث على ة وقطاع غزة. ومما الغربي في الضفة ،رّضع

األمم واعد قمة مع لجعل ظروف االعتقال منسجالمعتقلين في قطاع غزة. ولذلك تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تكثيف جهودها 

حتجازية بير غير االوالتدا لمعاملة السجينات األمم المتحدةوقواعد  د مانديال(النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء )قواع المتحدة

لك طلبت كين(. كذبالنموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث )قواعد  األمم المتحدةوقواعد للمجرمات )قواعد بانكوك( 

إساءة ولتعذيب اتعلقة بأعمال لمزاعم المضمان إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في كافة االلجنة من الدولة الطرف 

 المعاملة.
 

 تتعلق القضايا المطروحة للمتابعة بما يلي:

 ؛تعريف التعذيب وتجريمه 

 تبني قانون تُنشأ بموجبه هيئة مستقلة لحقوق اإلنسان؛ 

 .مراقبة مرافق االعتقال 
 

 .البث اإللكتروني المصور، وملخص االجتماعات، والمالحظات الختامية: لقراءة المزيد
 

 بوتسوانا

 للخطر والعقوبة البدنية يعرض التزام الدولة بموجب االتفاقيةاستخدام عقوبة اإلعدام 

نظام ي الف نسانقوق اإلحومعاهدات  مناهضة التعذيبركزت اللجنة أثناء نظرها في التقرير األولي لبوتسوانا على إدماج اتفاقية 

ن المنظومة موفي النواحي األخرى في القانون المحلي  التعذيبلجريمة بصورة محددة تجريم المحلي، وعدم اللقانوني ا

 لبدنية.التحفظات التي أبدتها الدولة الطرف على االتفاقية، وتطبيق عقوبة اإلعدام، والعقوبات اوالقانونية، 
 

ق حقوعاهدات مثقة عن الهيئات المنبحتى اآلن من استكمال عملية إدماج  ف لم تتمكنوأعربت اللجنة عن أسفها ألن الدولة الطر

 مكن.في قانونها المحلي وحثت بوتسوانا على الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية في أقرب وقت م اإلنسان
 

تم تعريف ي، لم دايةً بية. يعات الوطنفي التشر اتفاقية مناهضة التعذيبمع التي تتناقض ونوهت اللجنة إلى العديد من المواد 

ً للمالحالتعذيب باعتباره جرماً، على الرغم من وجود  ائية بسبب قة القضنصوص في القانون العام يمكنها أن تشّك ل أساسا

أعمال بق يما يتعلف لعقاباإلفالت من اكفيل بتعزيز مناخ  اتفاقية مناهضة التعذيبوهذا التناقض بين القوانين العامة والتعذيب. 

 ذيبناهضة التعمتفاقية اوتحث اللجنة بوتسوانا على مراجعة قانونها بما يضمن حظر كافة أشكال التعذيب وفقاً ألحكام لتعذيب. ا

التعذيب  لتقييد وأنلير قابل تم تثبيته في القانون المحلي على نحو بات وغاآلتي: أوالً( التأكد من أن منع التعذيب قد إضافة إلى 

سبة لتعذيب متنااجريمة مرتكبي ثانياً( ضمان أن تكون العقوبات الُمنزلة بو؛ ظروف استثنائية ةأيظل في تبريره ال يمكن 

اً( يمة؛ ورابعهم في الجرلتحقيق مع الجناة وشركائبابما يسمح ضمان عدم سقوط تهم التعذيب بالتقادم ثالثاً( ووخطورة الجريمة؛ 

,يسكت أو  ‘افق عليهوي’كل منب، بل وحدهمين يمارسون التعذيب مباشرة ة بالموظفين الذإنزال العقوبات الجنائيال يتم أضمان 

ً  ‘عنه خصوصاً ، وبعينه دمجال محدبالتعذيب يحدد تعريف إضافة إلى ذلك، أعربت اللجنة عن قلقها بشأن القانون الذي . أيضا

تعتبرها االتفاقية عينة ملتعريف أعماالً تثني من هذا اسي، الذي 2018لسنة  3قانون قوات الدفاع البوتسوانية رقم من  66باب ال

 4و 1لمادتين اا بموجب كي تفي بالتزاماتهلى إجراء تعديالت على هذا القانون عتعذيباً. وعليه فإن اللجنة تحث الدولة الطرف 

 هاالتزاماتبلق عما يتقانون فيالالذي يعتري قصور ال. وأخيراً، تشعر اللجنة باألسف العميق حيال اتفاقية مناهضة التعذيبمن 

 قرات.سجم مع هذه الفبما ينوتدعو بوتسوانا إلى تعديل قانونها المحلي  ، من االتفاقية9-5و 3الفقرات  2و 1بموجب المادتين 
 

في ، حيث تقول الدولة الطرف اتفاقية مناهضة التعذيبمن  1ويساور اللجنة القلق بصفة خاصة إزاء تحفظ بوتسوانا على المادة 

من  7بحدود السلوك الممنوع بموجب الباب فقط من االتفاقية  1ا تعتبر نفسها ملزمة بالتعريف الذي تضمنته المادة تحفظها إنه

اتفاقية مناهضة . ومن شأن هذا التحفظ أن يحد من التزام الدولة الطرف في حظر التعذيب ليس فقط بموجب دستور بوتسوانا

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/PSE/CAT_C_PSE_CO_1_49331_E.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/PSE/CAT_C_PSE_CO_1_49331_E.pdf
https://www.ungeneva.org/en/news-media/meeting-summary/2022/07/premier-examen-de-la-palestine-au-comite-contre-la-torture
https://www.ungeneva.org/en/news-media/meeting-summary/2022/07/premier-examen-de-la-palestine-au-comite-contre-la-torture
https://media.un.org/en/asset/k1k/k1klbbzpq2
https://media.un.org/en/asset/k1k/k1klbbzpq2


  

   
 

تحفظها وإعادة هذه الدولة الطرف على سحب شجع أيضاً. ولذلك فإن اللجنة ت فيالعر ي الدوليفقط بل وبموجب القانون التعذيب

 النظر في موقفها الذي يسعى إلى تقييد منع التعذيب.
 

ولة وأن الدشة يد المناقهي قعقوبة اإلعدام مسألة ن تفيد بأوتأخذ اللجنة في اعتبارها المعلومات التي قدمتها بوتسوانا والتي 

طرف الدولة ال استمرار ومع ذلك تبقى اللجنة قلقة منمن النقاشات العامة بشأنها في سياق مراجعة الدستور. م إجراء مزيد تعتز

، ديةراجعة الفرعة للمغير الخاضفي تطبيق عقوبة اإلعدام، بما في ذلك تطبيقها من خالل اللجوء إلى أحكام اإلعدام اإلجبارية 

انية ة والالإنسالقاسي المعاملةشكالً من أشكال م اإلعدام والتي تشكل بحد ذاتها ها تنفيذ أحكاوكذلك من الظروف التي يجري في

ان في الحسبل الشواغ . وتحث اللجنة بوتسوانا على أخذ هذه)اإلعدام عن طريق الشنق، ورفض تسليم الجثمان للعائلة( والمهينة

مهيداً تة اإلعدام ق عقوبذ قرار بتعليااتخعقوبة أخرى، وم التي صدرت بواستبدال كافة أحكام اإلعداباعتبارها مسألة ذات أولوية 

ً إللغائها، مع ضمان أ  .ةالمعاملة القاسية والالإنسانية والمهينمن  ال تشكل ظروف اعتقال المدانين ضربا
 

 ،بوتسوانا يلسياقات فن اقانونية في عدد مبصبغة العقوبة البدنية جراء احتفاظ أيضاً بالقلق من  مناهضة التعذيبوتشعر لجنة 

، العرفي القضاءحاكم من قبل مالعدالة تنفيذ ومن باب العقوبة التأديبية في المدارس خيزران( الضرب األطفال )بعصا من قبيل 

 األمم المتحدةد من قواع 43وذلك بخالف القاعدة كتدبير تأديبي في السجون،  الحصة الغذائيةتخفيض عقوبة باإلضافة إلى 

 عاملة السجناء )قواعد مانديال(.ية الدنيا لمالنموذج
 

إيقاع  يمنعوطني  ار تشريع، وإقرالحاالتالدولة الطرف إلى منع العقوبة البدنية منعاً صريحاً في كافة اللجنة  تدعووبناء عليه، 

بة خفض عقوخدام استفي القانون، والتوقف الفوري عن ‘ المقبولة’مثل هذه العقوبة، وحذف اإلشارة إلى ما يسمى بالعقوبة 

 الحصة الغذائية في السجون.
 

 تتعلق القضايا المطروحة للمتابعة بما يلي:

  ؛أو إساءة المعاملةالتعذيب االعترافات المنتزعة تحت 

 ؛ظروف االعتقال 

 اإلعادة القسرية لالجئين؛ 

 .معاملة الالجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين في مخيمات الترحيل ومخيمات الالجئين 
 

 .البث اإللكتروني المصور، وملخص االجتماعات، والمالحظات الختامية: مزيدقراءة الل
 

 

 الدورات المقبلة
 

 للجنة مناهضة التعذيبالخامسة والسبعون الدورة 

 2022بر تشرين الثاني/ نوفم 25-تشرين األول/ أكتوبر  31

  تشاد، والسلفادور، ومالوي، والصومال، وأوغندالدول األطراف: اتقارير ستنظر اللجنة في. 

 .قائمة المسائل: إثيوبيا وكازاخستان 

  وتونس. ، والنيجر،وملديف: قبرص، والتفيا، التالية لدولا صتختقارير القائمة المسائل السابقة لتقديم 

 رة الخامسةفي الدو لبشأن النظر في تقارير الدوالمجتمع المدني منظمات مة من لمواد المقدتسليم ال الموعد النهائي 

 .2022تشرين األول/ أكتوبر  3والسبعين هو 

 عين من قبلسة والسبللدورة الخامقائمة المسائل السابقة لتقديم التقارير لتسليم قائمة المسائل و الموعد النهائي 

 .2022ونيو حزيران/ ي 13منظمات المجتمع المدني هو 

 

 ابقوا على اطالع على آخر المستجدات

 

المنظمة مدونة  
هو تحقيق مستوى أعلى من الوعي بعمل المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب وشركائها حول العالم  مدونتناإن الهدف من 

أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة ولجنة الرصد المنبثقة عنها،  ضروب المعاملةوباتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من 

زيادة التفاف ووكذلك بلجنة مناهضة التعذيب في سبيل بناء حركة أكبر لمناهضة التعذيب وإبراز حضور لجنة مناهضة التعذيب 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fBWA%2fCO%2f1&Lang=fr
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fBWA%2fCO%2f1&Lang=fr
https://www.ungeneva.org/en/news-media/meeting-summary/2022/07/premier-examen-de-la-palestine-au-comite-contre-la-torture
https://www.ungeneva.org/en/news-media/meeting-summary/2022/07/premier-examen-de-la-palestine-au-comite-contre-la-torture
https://media.un.org/en/asset/k1k/k1klbbzpq2
https://media.un.org/en/asset/k1k/k1klbbzpq2
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 منظمات المجتمع المدني حول اللجنة.

ع المدني والخبراء واألكاديميين والصحفيين وغيرهم من أصحاب المصلحة منظمات المجتموإن المنظمة لتدعو وتشجع 

اآلخرين على مشاطرة خبراتهم في مجال تعزيز تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب فضالً عن خبراتهم مع اللجنة وغيرها من 

مدونة. لمزيد من المعلومات، نشر في هذه المبادرات مناهضة التعذيب في أي مكان من هذا العالم عن طريق كتابة مقاالت لل

 .cbb@omct.orgيرجى المراسلة على العنوان 

 

 تابعوا جلسات لجنة مناهضة التعذيب مباشرة عبر البث اإللكتروني
. كذلك تتم أرشفة الجلسات حيث يمكنكم مشاهدتها في webtv.un.orgيمكنكم متابعة البث الحي أثناء انعقاد الجلسات على الرابط 

 وقت الحق.
 

 تابعونا على:

     

 

 ر...كلمة شك

 

 

اعدة ي لمساأليرلند البرنامج الحكوميلشؤون الخارجية السويسرية واوزارة من صدرت هذه النشرة اإللكترونية بمساعدة مالية 

ال وه النشرة، يات هذحصرية عن محتو. وتتحمل المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب المسؤولية الالبلدان النامية )آيريش أيد(

جية الخار لشؤونايجوز بأي حال من األحوال اعتبار ما يرد في محتويات هذه النشرة على أنه تعبير عن مواقف وزارة 

 .آيريش أيد السويسرية أو
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