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غطي ا التقر ر السنوي الفرتة مين  13اير/ما و  2017ىل  18اير/ما و ،2018
و أي الفأأرتة الأد قأأد نال أأا ضنأة منا بأأة التعأ د ورالأأا ااا أأة والسأت والثانيأأة والسأأت
والثالث أأة والس أأت م و  18اير/م أأا و  ،2018ك أأان أأد ال أأدويف اةف أراأ اتفاقي أأة منا ب أأة
التع د وغري مين ضروب املعاملة و العقوبة القاسية و الال نسانية و املهينة  163ولةم
ونأأاليف الف أأرتة املاب أأعولة نس أأتعران ،نظأأر الل ن أأة  17تقر أراق مق أأدماق وج أأد
املا ة  19مين انتفاقية ،وا تعد مالحظأا نتاميأة بابأ ا ،و ثأل حالأة بلأد واحأد أر
تقر أأر باب أ نر اانظأأر الف)أأيف الثالأأحلام و الأأدورة ااا أأة والسأأت  ،نظأأر الل نأأة تقأأار ر
آ رلنأدا و راغأواي وبنعأأا ،وااالأة نتيغأوا وبربأو ام و الأأدورة الثانيأة والسأأت  ،نظأر الل نأأة
تق أ أأار ر طالي أ أأا وبلغ أ أأاراي والبوس أ أأنة وا رس أ أأد وتيع أ أأور لياب أ أأد و هور أ أأة مول أ أأدو ا وروان أ أأدا
والكأ أأامريون ومور ابأ أأيووم و الأ أأدورة الثالثأ أأة والسأ أأت  ،نظأ أأر الل نأ أأة تقأ أأار ر بأ أأيالروو
وتابيكيا والسنغايف وفاجيكستان وقطر والنرو جم
وتع أأرب الل ن أأة أأين س أأفها لع أأدر امتث أأايف بع أأا ال أأدويف اةف أراأ نلتزامال أأا بتق أأد
التقار ر وجد املا ة  19مين انتفاقيةم ووقل دا ا التقر ر ،كأان أد الأدويف اةفأراأ
تقأد
تقد تقار ر ا اةولية  26ولة ،و د الدويف اةفأراأ الأد أتنأر
الد أتنر
تقار ر ا الدور ة  39ولة اانظر الف)يف الثاينام
اصيف ناليف الفرتة املابعولة لتقر ر تطو ر جراء الل نة املتعلق تابعة املالحظأا
وتو َ
اخلتاميأأة اانظأأر الف)أأيف الرابأأبام وتعأأرب الل نأأة أأين تقأأد ر ا للأأدويف اةفأراأ الأأد قأأدمل ىل
املقرر املع ملتابعة وجد املا ة  19معلوما متابعة شاملة و الوقل املناسدم
اصيف باق نأاليف الفأرتة املابأعولة لتقر أر تطبيأق جأراء الل نأة املن)أو ليأر
وتو َ
املا ة  20اانظر الف)يف اخلامسام
و ف أ أأار امل أ أأا ة  22م أ أأين انتفاقي أ أأة ،ا تع أ أأد الل ن أ أأة  29ق أ أراراق باب أ أ ن اةس أ أأس
املوضو ية ،و لنل در مقبولية  15بالغاقم وتوقأم النظأر الابأكاوى  23حالأة اانظأر
وسأ أ يف م أأا عو أأر  873ش أأكوى بابأ أ ن  39ول أأة فر أ أاق منأ أ ن أأويف
الف) أأيف الس أأا وام م
انتفاقية حيز النفاذ ،منها  48شكوى من كتابة التقر ر السابقم
ون زايف دء عيف الل نة وجد املا ة  22كبرياق ،مثلعا تبح مين كثرة الابكاوى
املسأ أ لة ن أأاليف الف أأرتة املاب أأعولة لتقر أأر وم أأين اضه أأو ال أأد تبأ أ ا الل ن أأة للح أأد م أأين تأ أراكم
اا أأان لنظ أأر أأد ك أأر م أأين البالغ أأا الفر أأةم و ا أأة ال أأدورة الثالث أأة والس أأت ،
كانل  148شكوى تنتظر ثها اانظر الف)يف السا وام
وتابري الل نة د اق ىل ن بعا الأدويف تنفأ القأرارا املعتعأدة بابأ ن الابأكاوىم
وواصلل الل نة السعي ىل ضعان تنفيأ قرارالأا أين فر أق مقرر هأا املعنيأ تابعأة املأا ة 22
اانظر الف)يف السا وام
وا تعد الل نة تعليقها العار رقم 4ا2018ا باب ن تنفي املا ة  3مين انتفاقية
سياق املا ة  22اانظأر الف)أيف الثأاين  -ونقا ،الأ ي لأيف أيف التعليأق العأار رقأم 1ا1997ا
باب ن تنفي املا ة  3سياق املا ة 22م كعا ولل اة عايف اننتقامية ا تعاماق ناصاق اانظر
الف)يف الثاين  -ونقام
iii
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ال)فحة

ونق -

املسائيف التنظيعية ومسائيف نرى مممممممممممممممممممممممممممممممم مممممممممممممممممممممممممممممممم
لم  -الدويف اةفراأ انتفاقية مممممممممممممممممممممممممممممممم مممممممممممممممممممممممممممم
ء  -ورا الل نة وجدويف عايف كيف منها مممممممممممممممممممممممممممممممم مممممممممممممممممم
جيم  -باء الل نة و باء املكتد والوناي مممممممممممممممممممممممممممممممم مممممممممممممممم
ايف  -التقر ر الابفوي املقدَّر مين رئيس الل نة ىل اضععية العامة ممممممممممممممممممممممممممممممممم
اء  -نابطة الل نة يعا تعلق لروتوكويف اننتياري لالتفاقية مممممممممممممممممممممممممممممممممم
واو  -بيان مابرتك ناسبة ور اةمم املتحدة الدويل ملساندة ضحااي التع د ،والتعاون مب لس ارة
صندوق اةمم املتحدة للتر ا لبحااي التع د مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
اي  -التعليق العار املنقح باب ن املا ة  3مين انتفاقية ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
حاء  -ماباركة املنظعا غري ااكومية مممممممممممممممممممممممممممممممم مممممممممممممممممممممممم
فاء  -ماباركة املؤسسا الوفنية اقوق اإلنسان واآلليا الوقائية الوفنية مممممممممممممممممممممممم
ايء  -املقرران املعنيان ة عايف اننتقامية مممممممممممممممممممممممممممممممم ممممممممممممممممممممم
كاأ -علية تعز ز يئا املعا دا واإلجراءا اخلاصة مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
نر  -تنفي قرارا املعتكم املتعلقة أبساليد عيف الل نة مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
ميم  -ماباركة باء الل نة اجتعا ا نرى مممممممممممممممممممممممممممممممم مممممممممممممم
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اثنياق -

تقد الدويف اةفراأ التقار ر وجد املا ة  19مين انتفاقية ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
لم  -وة ىل تقد التقار ر الدور ة مممممممممممممممممممممممممممممممم ممممممممممممممممممممممممم
ء  -اإلجراء املبسط لتقد التقار ر مممممممممممممممممممممممممممممممم مممممممممممممممممممممممممم
جيم  -رسائيف ت كري ة خب)و التقار ر اةولية والتقار ر الدور ة الد أتنر مو د تقدميها ممممممممممممم
ايف  -حل التدابري املتخ ة مين ولة فرأ غياب تقر ر منها مممممممممممممممممممممممممممممممممم

6
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اثلثاق -

النظر

التقار ر املقدمة مين الدويف اةفراأ وجد املا ة  19مين انتفاقية مممممممممممممممممممممممممم

9

رابعاق -

متابعة املالحظا اخلتامية املتعلقة بتقار ر الدويف اةفراأ مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

11

نامساق -

نابطة الل نة وجد املا ة  20مين انتفاقية مممممممممممممممممممممممممممممممم ممممممممممممممممممممم

13

سا ساق -

الابكاوى املقدمة وجد املا ة  22مين انتفاقية ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
مقدمة مممممممممممممممممممممممممممممممم مممممممممممممممممممممممممممممممم مممممممممممممم
تدابري ااعا ة املؤقتة مممممممممممممممممممممممممممممممم مممممممممممممممممممممممممممممممممم
التقدر احملر الععيف مممممممممممممممممممممممممممممممم ممممممممممممممممممممممممممممممممم
نابطة املتابعة مممممممممممممممممممممممممممممممم مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
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سابعاق -

اجتعا ا الل نة

ار  2018مممممممممممممممممممممممممممممممم مممممممممممممممممممممممممممممم

19

اثمناق -

ا تعا تقر ر الل نة السنوي ين نابطتها مممممممممممممممممممممممممممممممم مممممممممممممممممممممممم

19

النظر
لم -
ء -
جيم -
ايف -

1
1
1
2
2
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اةويف -

الف أ أ أأرتة م أ أ أأين  13اير/م أ أ أأا و  2017ىل  31ك أ أ أأانون
ب أ أ أأاء الل ن أ أ أأة و ب أ أ أأاء املكت أ أ أأد وال أ أ أأوناي
اةويف /سعر  2017مممممممممممممممممممممممممممممممم مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

20

الثاين -

الف أأرتة م أأين  1ك أأانون الثاين /ن أأا ر  2018ىل  31ك أأانون
ب أأاء الل ن أأة و ب أأاء املكت أأد وال أأوناي
اةويف /سعر  2018مممممممممممممممممممممممممممممممم مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
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أولا -املسائل التنظيمية ومسائل أخرى
ألف -الدول األطراف يف التفاقية
 18اير/م أ أأا و  ، 2018اتر أ أأا انتت أ أأار ال أ أأدورة الثالث أ أأة والس أ أأت لل ن أ أأة منا ب أ أأة
-1
التعأ د ،كأان أأد الأدويف اةفأراأ اتفاقيأأة منا بأة التعأ د وغأأري مأين ضأروب املعاملأأة و
العقوبة القاسية و الال نسانية و املهينة  163ولةم وكانل اضععية العامة قد ا تعد انتفاقية
قرار ا  ،46/39و نلل انتفاقية حيز النفاذ  26حز ران /ونير 1987م
 -2ومنأ أ أ ص أ أأدور التقر أ أأر الس أ أأابق ،ص أ أأدقل ج أ أأزر القع أ أأر ل أ أ أ انتفاقي أ أأة  25اير/
ما و 2017م و  12آذار/مارو  ،2018انبعل جزر مارشايف ىل انتفاقيةم وتأد و الل نأة
ِّ
ت)دق بعد ل انتفاقية ىل ن تفعيف ذلد ،وتأد و الأدويف الأد أي لفعأيف
يب الدويف الد
فراأ انتفاقية ىل قبويف يأب جأراءا انتفاقيأة ،مأين جأيف لكأ الل نأة مأين الو أاء عيأب
جواند ون تهام
 -3وتأأر يأأب املعلومأأا املتعلقأأة الأأة املعا أأدة ،أأا ذلأأد اإل أأال ال)أأا رة وجأأد
امل أ أوا  20و 21و ،22والتحفظأ أأا وان رتاضأ أأا الأ أأد بأ أأدلا الأ أأدويف اةف أ أراأ يعأ أأا تعلأ أأق
نتفاقية ،ل الرابط التايلhttp://treaties.un.org :م

ابء -دورات اللجنة وجدول أعمال كل منها
قأد الل نأأة أأالا ورا منأ ا تعأأا تقر ر أا السأأنوي السأأابقم قأأد مقأأد الأأدورة
-4
ااا ة والستون ااضلسا مأين  1542ىل 1569ا الفأرتة مأين  24لو  /وليأر ىل  11آب/
غسطس  ،2017والدورة الثانية والسأتون ااضلسأا مأين  1570ىل 1614ا الفأرتة مأين 6
تابأأر ين الثأأاين/نو عر ىل  6كأأانون اةويف /سأأعر  ،2017والأأدورة الثالثأأة والسأأتون ااضلسأأا
مأأين  1615ىل 1652ا الفأأرتة مأأين  23نيسأأان /بر يف ىل  18اير/مأأا و 2018م و مقأأد
مكتد اةمم املتحدة جنيمم
الدورا
 -5وا تع أ أأد الل ن أ أأة ،جلس أ أأتها  1542املعق أ أأو ة  24لو  /ولي أ أأر  ،2017البن أ أأو
املدرج أأة ج أأدويف اة ع أأايف املؤق أأل املق أأدَّر م أأين اةم أ الع أأار اCAT/C/61/1ا بوص أأفها ج أأدويف
عايف ورلا ااا ة والست م
 -6وا تع أأد الل ن أأة ،جلس أأتها  1570املعق أأو ة  6تاب أأر ين الث أأاين/نو عر ،2017
البن أأو املدرج أأة ج أأدويف اة ع أأايف املؤق أأل املق أأدَّر م أأين اةمأ أ الع أأار اCAT/C/62/1ا بوص أأفها
جدويف عايف ورلا الثانية والست م
 -7وا تعأأد الل ن أأة ،جلس أأتها  1615املعق أأو ة  23نيس أأان /بر يف  ،2018البن أأو
املدرج أأة ج أأدويف اة ع أأايف املؤق أأل املق أأدَّر م أأين اةم أ الع أأار اCAT/C/63/1ا بوص أأفها ج أأدويف
عايف ورلا الثالثة والست م
 -8و ر سر ملداون الل نة وقرارالا ناليف
ال)لة اCAT/C/SR.1542–1652ام
GE.18-10535

الدورا الثالا

احملاضر املوجزة ذا
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جيم -أعضاء اللجنة وأعضاء املكتب والولايت
ق أأد انجتع أأاد الس أأا و اب أأر لل أأدويف اةفأ أراأ انتفاقي أأة ،املعق أأو  5تاب أأر ين
-9
اةويف /كتأأوبر  ،2017تغأأري بأأو ة الل نأأة ا تبأأاراق مأأين  1كأأانون الثاين /نأأا ر 2018م وت أأر
قأ أوائم ب أأاء الل ن أأة و ب أأاء املكت أأد وال أأوناي م أأين  13اير/م أأا و  2017ىل  31ك أأانون
الو يقةم
اةويف /سعر  2018مر قي

دال -التقرير الشفوي َّ
املقدم من رئيس اللجنة إىل اجلمعية العامة
 -10عالق لفقرة  35مين قرار اضععية العامة  ،156/68قدر رئيس الل نأة  13تابأر ين
اةويف /كت أأوبر  2017تقر أ أراق ش أأفوايق ىل اضععي أأة ورل أأا الثاني أأة والس أأبع وش أأارك ح أ أوار
تفأأا لي معهأأا اانظأأر ال)أأفحة الابأأبكية لل نأأة ،املستبأأا ة ل أ املوقأأب الابأأبكي ملفوضأأية اةمأأم
املتحدة السامية اقوق اإلنسان امفوضية حقوق اإلنسان www.ohchr.orgام

هاء -أنشطة اللجنة فيما يتعلق ابلربوتوكول الختياري لالتفاقية
 18اير/مأ أ أأا و  ،2018كأ أ أأان أ أ أأد الأ أ أأدويف اةف أ أ أراأ الروتوكأ أ أأويف اننتيأ أ أأاري
-11
لالتفاقي أ أ أأة  88ول أ أ أأة اانظ أ أ أأر ال أ أ أرابط http://treaties.un.orgام وو ق أ أ أاق مل أ أ أأا قتب أ أ أأير الروتوك أ أ أأويف
اننتيأ أأاري ،مقأ أأد  16تابأ أأر ين الثأ أأاين/نو عر  2017اجتعأ أأاد مابأ أأرتك ب أ أ بأ أأاء الل نأ أأة
و باء الل نة الفر ية ملنب التع د وغري مين ضروب املعاملة و العقوبأة القاسأية و الال نسأانية
و املهينأأةم وواصأألل ا يئتأأان املنابأ اتن وجأأد املعا أأدة تعاو عأأا مأأين نأأاليف مابأأاركتهعا الفا لأأة
معأاق حأأداا ش أ  ،مثأأيف الأأدورة الدراسأأية الأأد نظعتهأأا مفوضأأية حقأأوق اإلنسأأان باب أ ن تنفي أ
البأأعا الفعالأأة ملنأأب التع أ د وغأأري مأأين ضأأروب املعاملأأة و العقوبأأة القاسأأية و الال نسأأانية
و املهين أأة ن أأاء انحت أأا ل أأدى الاب أأرفة وانحت أأا الس أأابق للعحاكع أأة 6 ،تاب أأر ين اةويف/
كتوبر  2017جنيم ،وحدا جانيب ملتابعة فالق التحالم العاملي مين جيف أاء الت أارة
الس أألب املس أأتخدمة قوب أأة اإل أأدار والتعأ أ د ،نظعت أأر مب أأا رة اتفاقي أأة منا ب أأة التعأ أ د
وانحتا اةورويب  13تابر ين اةويف /كتوبر  2017نيو وركم
 8اير/مأأا و  2018ب أ الل نأأة ورئأأيس الل نأأة الفر يأأة ملنأأب
 -12و مقأأد اجتعأأاد ضأأا
التع أ د ،أأرن ي أأر ال أرئيس لأ أ الل ن أأة تقر أأر الل ن أأة الفر ي أأة الس أأنوي الع أأار اا أأا ي اب أأر
اCAT/C/63/4ام

واو -بيان مشرتك مبناسبة يوم األمم املتحدة الدويل ملساندة ضحااي التعذيب ،والتعاون
مع جملس إدارة صندوق األمم املتحدة للتربعات لضحااي التعذيب
 -13ا تعد الل نة بيا ق مابرتكاق مب الل نة الفر ية ملنب التعأ د واملقأرر اخلأا املعأ سأ لة
التع أ أ د وغ أأري م أأين ض أأروب املعامل أأة و العقوب أأة القاس أأية و الال نس أأانية و املهين أأة و ل أأس ارة
صأأندوق اةمأأم املتحأأدة للتر أأا لبأأحااي التع أ د إلصأأدار  26حز ران /ونيأأر  ،2017و أأو
ور اةمم املتحدة الدويل ملسأاندة ضأحااي التعأ د اانظأر ال)أفحة الابأبكية ل)أندوق التر أا
الأ أرابط الت أأايلhttp://www.ohchr.org/EN/Issues/Torture/UNVFT/Pages/IntlDay.aspx :ام وبن أأاءق
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ل وة مين لس ارة صندوق التر ا  ،شارك رئيس الل نأة حلقأة عأيف للخأراء بابأ ن
 11و12
موضأأود "التعأأاو العدالأأة لبأأحااي التع أ د :أأج ركأأز ل أ البأأحااي" ،مقأأد
نيسان /بر يف  2018جنيمم

زاي -التعليق العام املنقح بشأن املادة  3من التفاقية
 -14قرر الل نة ،ورلا اخلامسة واخلعس  ،تنقيح تعليقها العار رقم 1ا1997ا باب ن
تنفي املا ة  3سياق املا ة 22م و جر الل نة ،ورلا السا سة واخلعس  ،مناقابة وليأة
باب ن القبااي الرئيسية الأد تعأ مناقابأتها سأياق التعليأق العأار املأنقحم و قابأل الل نأة،
ورتيهأأا السأأابعة واخلعس أ والثامنأأة واخلعس أ  ،قائعأأة املواضأأيب الأأد سأأتمتناويف التعليأأق الع أأار
املنقحم و الدورة التاسعة واخلعس  ،جنز قراءلا اةوىل ملابرود التعليق العار املنقحم و قأد
ورلا الست ماباورة امة  27نيسأان /بر يف  ،2017سأبقتها أوة ىل تقأد سأهاما
مكتوبة امتاحة ل ال)فحة الاببكية لل نةا مأين يأب اضهأا املعنيأة ،أا يهأا الأدويف وآليأا
اةمأأم املتحأأدة اقأأوق اإلنسأأان وغري أأا مأأين الكيأأا الدوليأأة ذا ال)أألة ،و ثلأأو ا تعأأب املأأدينم
و مه أأد ىل ر أأق ام أأيف ب أأم ليس أأيو ب أأروين ااملق أأررا و يل أأيس غ أأا ر و ب أأد الو أأاب أأاين بععلي أأة
ال)أأياغةم و ج أأر الل ن أأة قراءل أأا الثاني أأة ملابأأرود التعلي أأق الع أأار ورل أأا ااا أأة والس أأت م و
الأأدورة الثانيأأة والسأأت  ،كعلأأل الل نأأة قراءلأأا الثانيأأة ،وا تعأأد التعليأأق العأأار رقأأم 4ا2018ا
باب ن تنفي املا ة  3مين انتفاقية سياق املا ة  ،22ال ي ليف يف التعليق العار رقم 1م

حاء -مشاركة املنظمات غري احلكومية
 -15ا رت ل الل نة من وقل فو يف بععيف املنظعأا غأري ااكوميأة ومأا تئأل هبتعأب أا
جلسأأا ناصأأة اليأأور ال أ ي سأأبق مباشأأرة النظأأر تقر أأر كأأيف ولأأة فأأرأ مقأأدر وجأأد
املأأا ة  19مأأين انتفاقيأأةم وتعأأرب الل نأأة أأين تقأأد ر ا لتلأأد املنظعأأا ل أ مابأأاركتها تلأأد
انجتعا ا  ،و ين تقأد ر ا بوجأر نأا ابأور منظعأا غأري حكوميأة وفنيأة تقأدر معلومأا
ور أأة ومباشأأرة ،شأأفوايق وكتابي أاقم كعأأا تعأأرب أأين مابأأا ر الابأأكر بوجأأر نأأا للعنظعأأا غأأري
ااكوميأأة ،ون سأأيعا املنظعأأة العامليأأة ملنا بأأة التع أ د ،ملأأا تبأأطلب بأأر مأأين ور ر تنسأأيق
سهاما املنظعا غري ااكومية عأيف الل نأة منأ ورلأا الثانيأة واخلعسأ م وقأد اسأتفا
الل نة مين جلسا اإلحافة املواضيعية الد تنظعها املنظعا  ،مثيف :ا ا حافأة بابأ ن اكتظأا
 7و 8آب /غسأأطس  2017ونظعتهأأا املنظعأأة
الس أ ون والتع أ د وسأأوء املعاملأأة ،مقأأد
الدوليأأة لحصأأالئ اضنأأائي مأأب شأأر كيها انحتأأا اةمر كأأي للح أراي املدنيأأة ،ومركأأز الدراسأأا
القانونيأأة وانجتعا يأأة) ابا حافأأة بابأ ن مسأ لة سأأاءة املعاملأأة مؤسسأأا الطأأد النفسأأي،
 27تابأأر ين الثأأاين/نو عر  ،2017نظعتهأأا رابطأأة منأأب التعأ د) ا ا حافأأة بابأ ن
مقأأد
كيفية انطباق انتفاقية ل اةففايف ،نظعتها  16اير/ما و  2018املنظعة العاملية ملنا بأة
التع دم
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طاء -مشاركة املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واآلليات الوقائية الوطنية
 -16تعرب الل نة ،ملثيف ،ين تقد ر ا ة عايف املؤسسا الوفنية اقوق اإلنسان واآلليا
الوقائية الوفنية الد ناب لا الدويف اةفراأ ل النحو املن)أو ليأر الروتوكأويف اننتيأاري
لالتفاقيةم ومن الدورة اخلامسة واخلعس  ،تتائ لتلد املؤسسا واآلليا مكانية انجتعاد
جلس أأا ام أأة س أأر ة م أأب الل ن أأةم واجتعع أأل الل ن أأة ،لأ أ وج أأر التحد أأد ال أأدورة ااا أأة
والسأ أأت  ،مأ أأب مؤسسأ أأة آ رلنأ أأدا وآليأ أأة راغ أ أواي) واجتععأ أأل ،الأ أأدورة الثانيأ أأة والسأ أأت  ،مأ أأب
مؤسسا تيعور ليابد و هور ة مولدو ا والكامريون ،وآلية طاليا) واجتععل ،الدورة الثالثة
والست  ،مب مؤسسأا السأنغايف وفاجيكسأتان وقطأر والنأرو ج ،ومؤسسأة وآليأة تابأيكيا ،وآليأد
الس أأنغايف والن أأرو جم وتع أأرب الل ن أأة أأين تق أأد ر ا مل أأا تتلق أأا م أأين تل أأد املؤسس أأا واآللي أأا م أأين
معلومأأا شأأفو ة وكتابيأأة ،وتتطلأأب ىل اسأأتعرار اسأأتفا لا مأأين املعلومأأا الأأد تتلقا أأا مأأين أ
ا يئا  ،ذ تعز هم الل نة املسائيف املعروضة ليهام

ايء -املقرران املعنيان ابألعمال النتقامية
 -17قأأرر الل نأأة ،ورلأأا التاسأأعة واةربع أ  ،نابأأاء آليأأة ملنأأب ورصأأد ومتابعأأة حأأان
اة ع أأايف اننتقامي أ أة ال أأد تس أأتهدأ منظع أأا ا تع أأب امل أأدين وامل أأدا ع أأين حق أأوق اإلنس أأان
والبحااي والابهو بعد تعاو م مب نظار يئا املعا دا م و ينل الل نة وقل نحق مقرراق
معنيأ أ أاق ة ع أ أأايف اننتقامي أ أأة وج أ أأد امل أ أأا ة  19ومق أ أأرراق معنيأ أ أاق ة ع أ أأايف اننتقامي أ أأة وج أ أأد
امل أأا ت  20و22م وا تع أأد الل ن أأة ،ورل أأا اخلامس أأة واخلعس أ  ،مب أأا توجيهي أأة باب أ ن
اسأأتالر ومعاضأأة ا أأاءا ارتكأأاب عأأايف انتقاميأأة ضأأد اة أرا واملنظعأأا املتعأأاون مأأب الل نأأة
وجأ أأد امل أ أوا  13و 19و 20و 22م أ أأين انتفاقيأ أأة اCAT/C/55/2ام وتتب أ أأعين تل أ أأد املب أ أأا
التوجيهيأأة ا رتا أاق واضأأحاق بقيعأأة املبأأا التوجيهيأأة املتعلقأأة كا حأأة عأأايف الرت يأأد و اننتقأأار
امبا سان نوسير التوجيهيةام
 -18و ين أأل الل ن أأة ،ورل أأا الس أأابعة واخلعس أ أ  ،الس أأيد ب أأروين مق أأرراق معني أ أاق ة ع أأايف
اننتقامي أأة وج أأد امل أ أوا  19و 20و22م و مه أأد أ أ الون أأة ىل آ راك أأو ال أأدورة الثالث أأة
والسأأت لل نأأةم وتوجأأد معلومأأا أأين اإلج أراءا الأأد اة أ ا املقأأرران نأأاليف الفأأرتة املابأأعولة
لتقر ر ل ال)فحة الاببكية لل نةم

كاف -عملية تعزيز هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة
 -19قابل الل نأة ،ورلأا ااا أة والسأت  ،توصأيا رسسأاء يئأا معا أدا حقأوق
اإلنس أأان اجتع أأا هم التاس أأب والعاب أأر ين ،الأ أ ي ق أأد نيو أأورك الف أأرتة م أأين  26ىل 30
حز ران /ونير 2017م و كد الل نة مين جد أد عهأا نتأائج عليأة تعز أز يئأا املعا أدا ،
الوقأأل نفسأأر ل أ ضأأرورة ة)أأية م أوار كا يأأة مأأين املأأو ف لوحأأدة انلتعاسأأا
وشأأد
بغيأة لكأ الل نأة مأأين معاضأة الععأيف املتأ نر املتعلأق لابأكاوى الفر أأة ،ومأين حتقيأق الكفأأاءة
استخدار الوقل اإلضا للدورة املخ)ة وجد قرار اضععية العامة 268/68م و الدورة
نفسأأها ،قأأد الل نأأة اجتعأأاد ورلأأا املابأأرتك مأأب ضنأأة القبأأاء لأ التعييأأز العن)أأري ملناقابأأة
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املسائيف ذا ان تعأار املابأرتك و أان التعأاونم و اير/مأا و  ،2017حبأر السأيدة غأا ر
اجتعا أاق باب أ ن صأأالئ وتعز أأز نظأأار يئأأا املعا أأدا  ،نظعتأأر منظعأأة اخلدمأأة الدوليأأة اقأأوق
اإلنسأأان جني أأمم وحب أأر املقأأرر املع أ تابع أأة املالحظ أأا اخلتاميأأة ،الس أأيد أاين ،اجتعا أاق
للخ أراء باب أ ن متابعأأة توصأأيا يئأأا املعا أأدا  ،نظعتأأر مفوضأأية حقأأوق اإلنسأأان و كا مييأأة
جنيم وشبكة املنظعا غري ااكومية املعنية يئا معا دا اةمم املتحدة ومبا رة العدالة
ا تععا املفتوحأة ومرصأد اةحكأار القبأائية املتعلقأة قأوق اإلنسأان ،أومي  26و 27تابأر ين
اةويف /كتأ أأوبر  2017جنيأ أأمم و قأ أأد الل نأ أأة للعأ أأرة اةوىل ،ورلأ أأا الثالثأ أأة والسأ أأت ،
اجتعا أاق مابأأرتكا مأأب الفر أأق العامأأيف املع أ نحت أأا التعسأأفي ملناقابأأة املسأأائيف ذا ان تعأأار
املابرتك و ان التعاونم

لم -تنفيذ قرارات املعتكف املتعلقة أبساليب عمل اللجنة
 -20اة أ
الععيف ،املعقو

الل نأأة ،فأأار متابعأأة ق أرارا املعتكأأم ال أ ي اسأأتعر أأوم باب أ ن سأأاليد
ورلا الثالثة واخلعس  ،اإلجراءا التالية:

م أأرن ل أ ل أأاين ويف ا نتيغ أوا وبرب أأو ا ،وب أأنغال ل ،وسياب أأييف ،وال) أأومايف،
اا
وكابو ري ي ،وكو فوار ،ومالوي ،والني را أتنر كثرياق تقأد تقار ر أا اةوليأة ،اإلجأراءم
املبسط لتقد التقار ر اانظر القسم اثنياق  -ايفا)
ابا
اثنياق -ءا)
ا ا

بد

الل نة تقييعاق موضو ياق ولياق لحجراء املبسط لتقد التقار ر اانظر الفرد

ا تعد الل نة مبا

توجيهية ملتابعة املالحظا اخلتامية اCAT/C/55/3ا)

ا ا حسنل الل نة مسامهة وماباركة املؤسسا الوفنية اقأوق اإلنسأان واآلليأا
الوقائي أأة الوفني أأة واملنظع أأا غ أأري ااكومي أأة ورال أأا اانظ أأر القس أأم ونق  -ايءا ،أأا ذل أأد
استخدار تكنولوجيا انت)ايف اضد دة ،مثيف سكا د والتداويف لفيد و)
ا أا ناب الل نة ر قاق امالق معنياق لابأكاوى الفر أة ليتسأا أا ن تفهأم هعأاق
اتماق الععليا الدانلية إلجراء تقد الابكاوى الفر ة)
اوا

ا تعد الل نة تعليقاق اماق منقحاق باب ن املا ة  3اانظر القسم ونق  -ايا)

ا ا ا تعأأد الل ن أأة مب أأا توجيهي أأة باب أ ن اس أأتالر ومعاض أأة ا أأاءا ارتك أأاب
عايف انتقامية ضد اة را واملنظعا املتعأاون مأب الل نأة وجأد املأوا  13و 19و 20و22
مين انتفاقية اانظر القسم ونق  -ايءام

ميم -مشاركة أعضاء اللجنة يف اجتماعات أخرى
 -21ناليف الفرتة قيد النظر ،شارك باء الل نة بناباط
مسامها شفو ة وكتابية:
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حبأأر السأأيد بأأروين مابأأاورة للخأراء مأأب املقأأرر اخلأأا املعأ لتعأ د بابأ ن
اا
أأرة ،ب أأد م م أأين مفوض أأية حق أأوق اإلنس أأان ورابط أأة من أأب
راس أأتر املتعلق أأة لتعأ أ د املأ أرتبط
الفرتة مين  28ىل  30آب /غسطس  2017جنيم)
التع د ،مقد
ابا حبأر أأنس مو يأق حلقأأة راسأأية أين تنفيأ البأأعا الفعالأة ملنأأب التعأ د
وغ أأري م أأين ض أأروب املعامل أأة و العقوب أأة القاس أأية و الال نس أأانية و املهين أأة ن أأاء انحت أأا ل أأدى
الاب أأرفة وانحت أأا الس أأابق للعحاكع أأة ،مفوض أأية حق أأوق اإلنس أأان ع أالق بق أرار ل أأس حق أأوق
 6تابر ين اةويف /كتوبر  2017جنيمم
اإلنسان  ،31/31و مقد

اثنيا -تقدمي الدول األطراف التقارير مبوجب املادة  19من التفاقية
 -22ناليف الفرتة املابعولة ا التقر ر ،قمدر ىل اةم العأار  15تقر أراق مأين الأدويف اةفأراأ
وجد املا ة  19مين انتفاقيةم وقدمل ييل ر وملد م التقر ر اةويلم وقدمل بوركينا اسو
و هور أأة الكونغأأو الدميقرافيأأة وجنأأوب ر قيأأا التقر أأر الأأدوري الثأأاينم وقأأدمل بأأنين وتوغأأو التقر أأر
الأأدوري الثالأأحلم وقأأدمل كا انسأأتان التقر أأر الأأدوري اخلأأامسم وقأأدمل ملانيأأا واملعلكأأة املتحأأدة
لر طانيا العظع وآ رلندا الابعالية التقر أر الأدوري السأا وم وقأدمل بأريو وغواتيعأان واملكسأيد
و ولندا واليو ن التقر ر الدوري الساببم
 -23و  18اير/مأأا و  ،2018كانأأل الل نأأة قأأد تلقأأل مأأا عو أأر  428تقر أراق ونظأأر
 410منهأا) وكانأأل  26ولأأة فر أاق متأ نرة تقأأد تقار ر أأا اةوليأأة و 39متأ نرة تقأأد
تقار ر ا الدور ة اانظر حالة التقار ر ال)فحة الاببكية لل نةام

ألف -دعوة إىل تقدمي التقارير الدورية
 -24واصأألل الل نأأة ،ورالأأا ااا أأة والسأأت والثانيأأة والسأأت والثالثأأة والسأأت  ،ع أالق
لقرار ال ي اة تر ورلا ااا ة واةربع ا1ا ،أوة الأدويف اةفأراأ ،الفقأرة اةنأرية مأين
املالحظأأا اخلتامي أأة ،ىل ن تق أ ِّأدر تقار ر أأا الدور أأة املقبل أأة غب أأون ربأأب س أأنوا م أأين اتر أأا
ا تعا املالحظا اخلتامية ،مب ذكر املو د ال ي ليف ير تقد التقر ر املقبيف الفقرة ذالام
 -25و ضأأا ة ىل ذلأأد ،واصأألل الل نأأة ورالأأا ااا أأة والسأأت والثانيأأة والسأأت والثالثأأة
والست  ،عالق لقرار ال ي اة تر ورلا السابعة واةربع ا2ا ،وة الدويف اةفأراأ ىل ن
توا ق ،غبون سنة مين اتر ا ا تعأا املالحظأا اخلتاميأة ،لأ تقأد تقار ر أا و قأاق لحجأراء
اننتيأأاري لتقأأد التقأأار ر ،و ن تابأأري ،ذا كانأأل الدولأأة الطأأرأ قأأد وا قأأل ع أالق ل أ تقأأد
تقار ر ا و قاق ا اإلجراء ،ىل ن الل نة ستحييف ىل الدولأة الطأرأ ،الوقأل املناسأد ،قائعأة
ملسائيف السابقة لتقد تقر ر ا الدوري املقبيفم

__________

ا1ا
ا2ا
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ابء -اإلجراء املبسط لتقدمي التقارير
 -26ترحأأد الل نأأة بقبأأويف أأد كبأأري مأأين الأأدويف اةف أراأ اإلج أراء املبسأأط لتقأأد التقأأار ر،
ال ي ابعيف دا وا تعا قائعة مسائيف اتمعرأ سم قائعأة املسأائيف احملالأة قبأيف تقأد التقأار را
محتايف ىل الدويف اةفراأ قبيف ن تقدر الدولأة الطأرأ تقر ر أا الأدوريم و هأدأ أ ا اإلجأراء ىل
مسأأا دة الأأدويف اةفأراأ ل أ الو أأاء لتزامالأأا املتعلقأأة بتقأأد التقأأار ر ،ةنأأر عأأز التعأأاون ب أ
الل نأأة والأأدويف اةف أراأا3ام وتأأدرك الل نأأة ن ا تعأأا ق أوائم املسأأائيف احملالأأة قبأأيف تقأأد التقأأار ر،
من ار  ،2007قد َّسر ل الأدويف اةفأراأ الو أاء لتزامالأا املتعلقأة بتقأد التقأار ر ،لكنهأا
ترغد الت كيد ل ن جراء صياغة قوائم املسائيف احملالة قبيف تقد التقار ر قأد ا مأين ح أم
عأأيف الل نأأة اي ة كبأأرية ،ةن أأدا أ الق أوائم س أأتلزر ع أالق كأأر أأا تطلبأأر أأدا ق أوائم
املسائيف احملالأة بعأد ن تقأدر الدولأة الطأرأ تقر ر أام و كتسأي أ ا اةمأر مهيأة لغأة لل نأة تبأم
د اق قليالق مين اة باءم
 -27وا تعأأد الل نأأة ،ورلأأا الثانيأأة والسأأت  ،ق أوائم املسأأائيف احملالأأة قبأأيف تقأأد التقأأار ر
يعا خية الدويف اةفراأ الد قبلأل الأد وة ىل تقأد تقر ر أا القأا ر ،الأ ي لأيف مو أد تقدميأر
ار  ،2019و قاق ا اإلجراء ،و ي سبانيا وسلو اكيا وسو سرا وصربيا والنعسام وا تعد
باق قائعد املسائيف احملأالت قبأيف تقأد التقأار ر يعأا خيأة ولتأ فأر أتنأرات كثأرياق تقأد
التقر ري اةويل مها ال)ومايف ومالوي ،ووا قتا ل اإلجأراء املبسأط لتقأد التقأار رم وقأد حيلأل
ىل كيف ولة فرأ معنية قائعة املسائيف اخلاصة ام
 -28وا تعأأد الل نأأة ،ورلأأا الثالثأأة والسأأت  ،ق أوائم املسأأائيف احملالأأة قبأأيف تقأأد التقأأار ر
يعا خية الدويف اةفراأ الد قبلأل الأد وة ىل تقأد تقر ر أا القأا ر ،الأ ي لأيف مو أد تقدميأر
أأار  ،2019و قأاق أ ا اإلجأراء ،و أأي ذربي أأان واةر ن والأأدا رك وليختنابأأتا ينم وا تعأأد
ب أاق قأأائعد املسأأائيف احملأأالت قبأأيف تقأأد التقأأار ر يعأأا خيأأة ولت أ فأأر مهأأا نأأدورا وات لنأأد،
وا قتا ل اإلجراء املبسط لتقد التقار رم
 -29وقأأرر الل نأأة ،املعتكأأم املعأ أبسأأاليد علهأأا ،ن تعأأرن اإلجأراء املبسأأط لتقأأد
التقأأار ر ل أ الأأدويف اةف أراأ الأأد أتنأأر كث أرياق تقأأد تقار ر أأا اةوليأأة ا ولتأأان السأأنةام
وقرر با ن تنابئ ر قاق امالق للعسامهة تقييم موضو ي لحجراء املبسأط لتقأد التقأار رم
و ن أ الل نأأة ااسأأبان تقر أأر اةمانأأة أأين حالأأة اإلج أراء اننتيأأاري املتعلأأق بتقأأد التقأأار ر
اCAT/C/47/2ا وم أ أ أ كرة اةمانأ أ أأة أ أ أأين اإلج أ أ أراء املبسأ أ أأط لتقأ أ أأد التقأ أ أأار ر اHRI/MC/2014/4ا
ال)أأا ر ين قأأد ا تعأأا اضععيأأة العامأأة قرار أأا 268/68م و قابأأل الل نأأة ،ورلأأا اخلامسأأة
واخلعس  ،التقييم اةويل لحجراء املبسط لتقد التقار رم
 -30وترى الل نأة ن الأدلييف لأ جنأائ اإلجأراء املبسأط لتقأد التقأار ر ن  4ويف قأط مأين
صأأيف  128ولأأة فر أاق حأأان مو أأد تقأأد تقار ر أأا الدور أأة أأي الأأد ر بأأل ن تقأأدر التقأأار ر
وجبر) وقد قبلل  96ولة قبونق صرلاق ن تقدر تقار ر أا وجبأر و تأر الأدويف الثال أون املتبقيأة
أدد بعأأد ىل تقأأد تقار ر أأا وجبأأرم ن نأ يئأأا نأأرى مأأين يئأأا املعا أأدا
بعأأد و تمأ َ
__________

ا3ا
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ا اإلجراء باق لييف لأ قيعتأر املبأا ة الواضأحة لنظأار تقأد التقأار رم وهبأدر اإلشأارة بأاق
ىل ن ولأأة أتن أر كث أرياق تقأأد تقر ر أأا اةويل ،أأي كأأو ف أوار ،قأأد قبلأأل للعأأرة اةوىل،
 29كانون الثاين /نا ر  ،2016اإلجراء املبسط لتقد التقار ر ال ي رضتر الل نأةم و ملثأيف،
قبلل مالوي  8كانون اةويف /سأعر  2016وال)أومايف  2شأباط /را ر  2017اإلجأراء
املبسط لتقد التقار ر اةولية الد أتنر تقدميها فو الق اانظر الفرد اثنياق -ايفام
 -31واملعلوما احملد ة املتعلقة ا اإلجراء متاحة لأ صأحفة شأبكية مكرسأة أ ا الغأرن
اhttp://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CAT/Pages/ReportingProcedures.aspxام

جيم -رسائل تذكريية خبصوص التقارير األولية والتقارير الدورية اليت أتخر موعد تقدميها
 -32قأأرر الل نأأة ،ورلأأا الثالثأأة واخلعس أ  ،ن توجأأر رسأأائيف ت كري أأة ىل يأأب الأأدويف
تقأأد تقار ر أأا اةوليأأة و ىل يأأب الأأدويف اةف أراأ الأأد أتنأأر ربأأب
اةف أراأ الأأد أتنأأر
سنوا و كثر تقد تقار ر ا الدور ةم
 -33ووجهل الل نة انتبا تلد الدويف اةفراأ ىل ن الت نر تقأد التقأار ر عيأق بابأدة
تنفيأ انتفاقيأأة الأأدويف اةفأراأ و عرقأأيف قأأدرة الل نأأة لأ اء مهعتهأأا املتعثلأأة رصأأد أ ا
التنفي أ م وفلب أأل الل ن أأة معلوم أأا أأين التق أأدر الأ أ ي حر ت أأر تل أأد ال أأدويف اةفأ أراأ الو أأاء
لتزامالا املتعلقة بتقد التقار ر و أين ي قبأا قأد تواجههأا ذلأد ال)أد م و بلغأل الل نأة
تلأأد الأأدويف ب أاق أب أأا قأأد تععأأد ،و ق أاق للعأأا ة  67مأأين نظامهأأا الأأدانلي ،ىل اسأأتعران حالأأة
تنفي أ انتفاقيأأة الدولأأة الطأأرأ غيأأاب تقر أأر منهأأا ،وأبن أ ا انسأأتعران سأأي رى ل أ
ساو املعلوما املتاحة لل نة ،ا يها املعلوما املتاحة مين م)ا ر مأين نأار اةمأم املتحأدةم
أدويف اةف أ أراأ لتزامال أأا بتق أأد التق أأار ر وج أأد
وتأ أ كِّر الل ن أأة ب أ أاق تقار ر أأا الس أأنو ة ال أ َ
انتفاقيأأةم و قأأد الل نأأة ،ورلأأا الثالثأأة والسأأت  ،اجتعا أاق مأأب الأأدويف الأأد أتنأأر كثأرياق
تقأأد تقار ر أأا اةوليأأة مأأين جأأيف اا)أأويف لأ آرائهأأا بابأ ن التحأأداي الأأد تواجههأأا صأأياغة
ا انجتعاد سل ويف فراأ ااإلمأارا
التقار ر اةولية وانحتياجا ذا ال)لةم وحبر
العربية املتحدة ،اضعهور ة الدومينيكية ،هور ة نو الدميقرافيأة الابأعبية ،جنأوب السأو ان ،ولأة
لسط  ،ي يا ،و ربأل الل نأة أين تقأد ر ا الابأد د لالجتعأادم وتأو الل نأة ن تؤكأد أد اق
عهأا ملبأا رة اتفاقيأة منا بأة التعأ د ،الأد تابأارك بنابأاط الت)أد ق العأاملي لأ انتفاقيأة
وتنفي ا تنفي اق اتماق ،ا ذلد امتثايف الأدويف نلتزامالأا بتقأد التقأار رم وحبأر الل نأة أدة
نابطة نظعتها املبا رةم

دال -حبث التدابري املتخذة من دولة طرف يف غياب تقرير منها
 -34ق أ أأرر الل ن أ أأة ،ورل أ أأا الثاني أ أأة واخلعسأ أ أ  ،اة أ أأاذ ج أ أراء بابأ أ أ ن ال أ أأدويف اةفأ أ أراأ
الأد أتنأأر كثأرياق تقأأد تقار ر أا اةوليأأةم و ذ نحظأل الل نأأة ن التقر أر ين اةوليأ لسيابأأييف
وكأأابو أأري ي قأأد مب أ مو أأد تقأأدميهعا من أ أأار  ،1993قأأد قأأرر ن توجأأر رسأأالة ت كري أأة
د ة ليهعا لكي تقدما تقر ر هعا اةولي قبيف الدورة الرابعة واخلعس لل نأةم و ا أة الأدورة
الثالثأأة واخلعسأ  ،قأأرر الل نأأة ن تعأأرن ليهعأأا اإلجأراء املبسأأط لتقأأد التقأأار رم أ ذا تقبأأيف
الأ أأدولتان أ أ ا اإلج أ أراء و تقأ أأدما التقر أ أأر ين و ق أ أاق لحج أ أراء التقليأ أأدي لتقأ أأد التقأ أأار ر ع أ أالق
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ملأأا ة  67مأأين النظأأار الأأدانلي لل نأأة ،تععأأد الل نأأة ورة قا مأأة ىل ن تبحأأحل  -غيأأاب
تقر أأر  -التأأدابري الأأد اةأ لا كأأيف واحأأدة مأأين أأات الأأدولت الطأأر لتنفيأ حكأأار انتفاقيأأة
قليعهام و شار سيابييف ىل ن التقر ر قيأد اإل أدا  ،مأا كأابو أري ي لأم ت مأر م قأرر الل نأة،
ورلأ أأا السا س أ أأة واخلعس أ أ  ،النظأ أأر حال أ أأة ك أ أأابو أ أأري ي غيأ أأاب تقر أ أأر ل أ أأويف ا أ أأة
أار 2016م و الأأدورة نفسأأها ،قأرر الل نأأة ن ترسأأيف رسأالت تأ كري ت أأد ت ىل نتيغأوا
وبربأأو ا وكأأو ف أوار لتقأأد تقر ر هعأأا اةولي أ الل أ ين أتنأأر مو أأد تقأأدميهعا فأأو الق و لقبأأويف
اإلج أراء املبسأأط لتقأأد التقأأار رم أ ذا ر بأأتا اإلج أراء املبسأأط و ذا ترسأأال التقر أأر ين اةولي أ
ع أالق ملأأا ة  67مأأين نظامهأأا الأأدانلي ،تععأأد الل نأأة ورة مقبلأأة ىل أأحل ااالأأة غيأأاب
تقر رم وقرر الل نة ،ورلا السابعة واخلعس  ،ن تبححل حالة كابو ري ي غياب تقر ر
ورلأأا التاسأأعة واخلعس أ م و  29كأأانون الثاين /نأأا ر  ،2016قبلأأل كأأو فأوار اإلجأراء
الأأدورة
املبسأأط لتقأأد التقأأار ر ،وتلقأأل قائعأأة ملسأأائيف احملالأأة قبأأيف تقأأد التقأأار ر ا تمعأأد
التاسأعة واخلعسأ م و بلغأل الل نأأة ورلأا الثامنأأة واخلعسأ نتيغأوا وبربأو ا ،غيأأاب ر أأا،
أب ا ستبححل حالتها ورلا ااا ة والست مين ون تقر رم و ثل الل نأة ورلأا التاسأعة
واخلعس أ ااالأأة كأأابو أأري ي غيأأاب التقر أأرم و الأأدورة نفسأأها ،قأأرر الل ن أة ن ترسأأيف
رسالة ت كري ة د ة ىل ال)ومايف ومالوي كي تقدما تقر ر هعا اةولي الل ين أتنأرا فأو الق و ن
تعرن ليهعا اإلجراء املبسط لتقد التقار رم ذا ر بتا اإلجأراء املبسأط و ذا ترسأال التقر أر
و قأاق لحجأراء التقليأأدي لتقأأد التقأأار ر عأالق ملأأا ة  67مأأين نظامهأأا الأأدانلي ،تععأأد الل نأأة
ورة مقبلة ىل أحل ااالأة مأين ون تقر أرم و  8كأانون اةويف /سأعر  ،2016قبلأل مأالوي
اإلج أراء املبسأأط لتقأأد التقأأار ر ،وك أ لد علأأل ال)أأومايف  2شأأباط /را ر 2017م وتلقأأل
الأأدورة الثانيأأة والسأأت م و ثأأل
الأأدولتان قائعأأة ملسأأائيف احملالأأة قبأأيف تقأأد التقأأار ر ا تمعأأد
الل نأأة ورلأأا ااا أأة والسأأت ااالأأة نتيغ أوا وبربأأو ا مأأين ون تقر أأرم و الأأدورة نفسأأها،
قرر الل نة ن ةطر سيابييف ا ستبححل ااالة غياب تقر ر ورلا الرابعة والست م و
الدورة الثانية والست  ،مرسلل رسأالتان تأ كري تان أد اتن ىل بأنغال ل والني أر تأد وا عا ىل
تقأأد تقر ر هعأأا اةوليأ اللأ ين أتنأرا فأأو الق وتعرضأأان ليهعأأا اإلجأراء املبسأأط لتقأأد التقأأار رم
ذا ر بتا اإلجراء املبسط و ذا ترسال التقر أر ين و قأاق لحجأراء التقليأدي لتقأد التقأار ر عأالق
ملا ة  67مين نظامها الدانلي ،تععد الل نة ورة مقبلة ىل حل ااالة مين ون تقر رم

اثلث ا -النظررر يف التقررارير املقدمررة مررن الرردول األط رراف مبوجررب املررادة  19مررن
التفاقية
 -35نظر الل نة ،ورالأا ااا أة والسأت والثانيأة والسأت والثالثأة والسأت  ،التقأار ر
املقدَّمة مين  17ولة فر اق وجد الفقرة  1مين املا ة  19مين انتفاقيأة ،وا تعأد  17عو أة
مين املالحظا اخلتاميةم الوة ل ذلد ،نظر الل نة ،ورلا ااا ة والست  ،الوضأب
القائم نتيغوا وبربو ا غياب تقر ر وا تعد مالحظا نتامية اانظر الفرد اثنياق  -ايفام
 -36والتقار ر الد نظر يها الل نة ورلا ااا ة والست واملالحظا اخلتاميأة املتعلقأة
أ التقأأار ر متاحأأة أأر نظأأار الواثئأأق الرمسيأأة ل مأأم املتحأأدة اhttp://documents.un.orgا حتأأل
الرمو الوار ة :
GE.18-10535
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الطرأ

املقررون القطر ون

التقر ر

آ رلندا

يليس غا ر
آ راكو
نس مو يق
كلو يلر
كلو يلر
السعد ة بلعري

التقر أ أ أ أ أأر ال أ أ أ أ أأدوري الث أ أ أ أ أأاين
اCAT/C/IRL/2ا

بنعا
راغواي

التقر أ أ أ أ أأر الأ أ أ أ أ أأدوري الرابأ أ أ أ أ أأب
اCAT/C/PAN/4ا
التقر أ أ أ أأر ال أ أ أ أأدوري الس أ أ أ أأابب
اCAT/C/PRY/7ا

املالحظا اخلتامية
CAT/C/IRL/CO/2

CAT/C/PAN/CO/4

CAT/C/PRY/CO/7

 -37والتقار ر الد نظر يها الل نة ورلا ااا ة والست واملالحظا اخلتاميأة املتعلقأة
أ التقأأار ر متاحأأة أأر نظأأار الواثئأأق الرمسيأأة ل مأأم املتحأأدة اhttp://documents.un.orgا حتأأل
الرمو الوار ة :
الطرأ

املقررون القطر ون

التقر ر

البوسنة وا رسد

نس مو يق
آ راكو
آ راكو
كينينق جانق
بد الو اب اين
السعد ة بلعري
كلو يلر
سيباستيان تو ر

التقر أأر ال أأدوري الس أأا و
اCAT/C/BIH/6ا

مور ابيوو

ليسيو بروين
بد الو اب اين
يليس غا ر
كلو يلر
سيباستيان تو ر
السعد ة بلعري
يليس غا ر
سا برا ان  -مان

بلغاراي
الكامريون
طاليا

هور ة مولدو ا
رواندا
تيعور  -ليابد

التقر أأر ال أأدوري الس أأا و
اCAT/C/BGR/6ا
التقر أ أأر الأ أأدوري اخلأ أأامس
اCAT/C/CMR/5ا
التقر أ أ أأر اض أ أ أأامب للتقر أ أ أأر ين
الدور اخلامس والسأا و
اCAT/C/ITA/5-6ا
التقر أ أ أ أأر ال أ أ أ أأدوري الراب أ أ أ أأب
اCAT/C/MUS/4ا
التقر أ أ أأر الأ أ أأدوري الثالأ أ أأحل
اCAT/C/MDA/3ا
التقر أ أ أ أأر الأ أ أ أأدوري الثأ أ أ أأاين
اCAT/C/RWA/2ا
التقر ر اةويل
اCAT/C/TLS/1ا

املالحظا اخلتامية
CAT/C/BIH/CO/6

CAT/C/BGR/CO/6

CAT/C/CMR/CO/5

CAT/C/ITA/CO/5-6

CAT/C/MUS/CO/4

CAT/C/MDA/CO/3

CAT/C/RWA/CO/2

CAT/C/TLS/CO/1

 -38والتقار ر الد نظر يها الل نأة ورلأا الثالثأة والسأت واملالحظأا اخلتاميأة املتعلقأة
أ التقأأار ر متاحأأة أأر نظأأار الواثئأأق الرمسيأأة ل مأأم املتحأأدة اhttp://documents.un.orgا حتأأل
الرمو الوار ة :

10

الطرأ

املقررون القطر ون

التقر ر

بيالروو

آ راكو
يليس غا ر

التقر أ أأر الأ أأدوري اخلأ أأامس
اCAT/C/BLR/5ا

املالحظا اخلتامية
CAT/C/BLR/CO/5
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الطرأ

املقررون القطر ون

التقر ر

تابيكيا

كلو يلر
سيباستيان تو ر
نس مو يق
بد الو اب اين
بد الو اب اين
السعد ة بلعري
سباستيان تو ر
كلو يلر
يليس غا ر
آ راكو

التقر أأر ال أأدوري الس أأا و
اCAT/C/CZE/6ا

النرو ج
قطر
السنغايف
فاجيكستان

التقر أ أ أأر ال أ أ أأدوري الث أ أ أأامين
اCAT/C/NOR/8ا
التقر أ أ أأر الأ أ أأدوري الثالأ أ أأحل
اCAT/C/QAT/3ا
التقر أ أ أ أأر ال أ أ أ أأدوري الراب أ أ أ أأب
اCAT/C/SEN/4ا
التقر أ أ أأر الأ أ أأدوري الثالأ أ أأحل
اCAT/C/TJK/3ا

املالحظا اخلتامية
CAT/C/CZE/CO/6

CAT/C/NOR/CO/8

CAT/C/QAT/CO/3

CAT/C/SEN/CO/4

CAT/C/TJK/CO/3

 -39وو قاق للعا ة  68مين النظار الدانلي لل نة ،م ي ثلون ين كأيف ولأة مأين الأدويف الأد
قدمل تقار ر ىل حبور جلسا الل نة ند النظأر تقأار ر و أمم وقأد رسألل يأب الأدويف
اةف أراأ الأأد نظأأر الل نأأة تقار ر أأا ثل أ نهأأا للعابأأاركة النظأأر تقار ر أأام و ربأأل
الل نة ين تقد ر ا ل لد مالحظالا اخلتاميةم
 -40و ينأأل الل نأأة مقأأرريين قطأأر ي لكأأيف تقر أأر مأأين التقأأار ر املدروسأأة ،لأ النحأأو الأوار
اضداويف ال م

رابعا -متابعة املالحظات اخلتامية املتعلقة بتقارير الدول األطراف
اير/مأا و  ،2003جأراءق للعتابعأة قأد ا تعأا
 -41وضعل الل نة ،ورلا الثال أ
ا 4ا
املالحظأأا اخلتاميأأة باب أ ن تقأأار ر الأأدويف اةفأراأ وجأأد املأأا ة  19مأأين انتفاقيأأة م وقأأدمل
كيف تقر ر مين تقار ر ا السنو ة بعد ذلد تب هبربتها تلقي املعلوما أين
الل نة معلوما
ت أأدابري املتابع أأة ال أأد اةأ أ لا ال أأدويف اةفأ أراأ ،أأا ذل أأد انهبا أأا املوض أأو ية والتع أأد ال
املبأا التوجيهيأة
اإلضا ية الد نلتها ل اإلجراءم و ر وصأم كثأر تف)أيال لحجأراءا
ملتابعة املالحظا اخلتامية ،الد ا تعدلا الل نة ورلا اخلامسة واخلعس اCAT/C/55/3ام
 -42و نابأ أ الل ن أأة ،عأ أالق بنظامه أأا ال أأدانلي ،من) أأد مق أأرر معأ أ تابع أأة املالحظ أأا
اخلتاميأأة وجأأد املأأا ة  19مأأين انتفاقيأأةم ونأأاليف الفأأرتة املابأأعولة أ ا التقر أأر السأأنوي ،واصأأيف
السيد اين شغيف ذلد املن)دم
 -43و الفرتة مين اير/ما و  2003ىل ا ة الدورة الثالثة والسأت  ،اير/مأا و ،2018
استعرض أأل الل ن أأة  226تقر أ أراق م أأين ال أأدويف اةف أ أراأ ال أأد ح أأد الل ن أأة باب أ أ ا توص أأيا
للعتابع أأةم وم أأين بأ أ تق أأار ر املتابع أأة الب أأالق أأد ا  202ال أأد ح أأان مو أأد تق أأدميها ل أأويف 18
اير/م أأا و  ،2017و أ أأو اتر أأا ا تعأ أأا أ أ ا التقر أأر ،تلقأ أأل الل ن أأة  149تقر أ أراق ،ي بنسأ أأبة
اسأت ابة كليأة قأدر ا  74املائأةم وتأر حالأأة متابعأة املالحظأا اخلتاميأة هبعيأب معأأرون
__________

ا4ا
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رسأأم بيأأاين ل أ ال)أأفحة الابأأبكية لل نأأةا5ام وتوضأأب ل أ أ ال)أأفحة الابأأبكية معلومأأا
ضأأا ية ،منهأأا معلومأأا مقدمأأة مأأين الأأدويف اةفأراأ ،ورسأأائيف مأأين املقأأرر لغأأرن املتابعأأة ،ور و
الأأدويف اةف أراأ ،وتقأأار ر مقدمأأة مأأين املؤسسأأا الوفنيأأة اقأأوق اإلنسأأان ومأأين املنظعأأا غأأري
ااكومية واضها الفا لة اةنرى التابعة للع تعب املدينم
 -44وح أ  18اير/مأأا و  ،2018تكأأين الأأدويف التاليأأة قأأد قأأدمل بعأأد معلومأأا املتابعأأة
ال أأد ح أأيف مو أأد تق أأدميهاا6ا :يوبي أأا اال أأدورة اخلامس أأة واةربع أأونا ،واةر ن اال أأدورة السا سأ أأة
واخلعسأأونا ،و لبانيأأا االأأدورة الثامنأأة واةربعأأونا ،و ندونيسأأيا االأأدورة اةربعأأونا ،و وغنأأدا االأأدورة
الرابعأ أأة والثال أ أأونا ،وبوركينأ أأا اسأ أأو االأ أأدورة ااا أ أأة واخلعسأ أأونا ،وبوليفيأ أأا ا ولأ أأة  -املتعأ أأد ة
القوميأأا ا اال أأدورة اخلعس أأونا ،وتابأأا اال أأدورة الثاني أأة واةربعأأونا ،واضعهور أأة العربي أأة الس أأور ة
اال أأدورة الثامن أأة واةربع أأونا ،وجيب أأوس اال أأدورة الس أأابعة واةربع أأونا ،و امبي أأا اال أأدورة اةربع أأونا،
وسأأري ننكأأا االأأدورة التاسأأعة واخلعسأأونا ،والسأألفا ور االأأدورة الثالثأأة واةربعأأونا ،وس أرياليون
اال أأدورة الثاني أأة واخلعس أأونا ،والعأ أراق اال أأدورة اخلامس أأة واخلعس أأونا ،وغ أأابون اال أأدورة التاس أأعة
واةربع أأونا ،وغ أأا اال أأدورة السا س أأة واةربع أأونا ،وغيني أأا اال أأدورة الثاني أة واخلعس أأونا ،والفلب أ
االأأدورة السأأابعة واخلعسأأونا ،وقريغيزسأأتان االأأدورة ااا أأة واخلعسأأونا ،وكأأابو أأري ي االأأدورة
التاسأأعة واخلعسأأونا ،والكرسأأي الرسأأويل االأأدورة الثانيأأة واخلعسأأونا ،وكعبأأو اي االأأدورة اخلامسأأة
واةربعأأونا ،وكأأو االأأدورة الثامنأأة واةربعأأونا ،وكوسأأتار كا االأأدورة اةربعأأونا ،والكونغأأو االأأدورة
الرابع أ أأة اخلعسأ أ أأونا ،ولكسأ أ أأعرو االأ أ أأدورة الرابع أ أأة واخلعسأ أ أأونا ،ومدغابأ أ أأقر االأ أ أأدورة السأ أ أأابعة
واةربعونا ،ومنغوليا االدورة الثامنة واخلعسونا ،ومور تانيا االدورة اخلعسونا ،ومو امبيق االدورة
ااا ة واخلعسونا ،و ميبيا االدورة التاسأعة واخلعسأونا ،ونيكأاراغوا االأدورة الثانيأة واةربعأونا،
واليعين االدورة الرابعة واةربعونام
 -45و وجأأر املقأأرر رسأأائيف ت كري أأة طلأأد يهأأا املعلومأأا املت أ نرة ىل كأأيف ولأأة مأأين الأأدويف
اةف أراأ الأأد حأأيف مو أأد تقأأد معلومأأا املتابعأأة اخلاصأأة أأا و تقأأدمهام ونأأاليف الفأأرتة قيأأد
انستعران ،رسيف املقرر رسالت ت كري ت ىل سرائييف والفلب ا7ام
 -46و الفأأرتة مأأين  13اير/مأأا و  2017ىل  18اير/مأأا و  ،2018ور تقأأار ر متابعأأة م أأين
الأأدويف اةف أراأ التاليأأةا8ا ،حسأأد ترتيأأد اسأأتالمها :تأأونس ا 13 ،CAT/C/TUN/CO/3/Add.1اير/
مأ أ أأا و 2017ا) و نأ أ أأدوراو ا 14 ،CAT/C/HND/CO/2/Add.1آب /غسأ أ أأطس 2017ا) و نأ أ أأزو ال
ا هور أ أ أأة  -البوليفار أ أ أأةا ا 17 ،CAT/C/VEN/CO/3-4/Add.1آب /غسأ أ أأطس 2017ا) و سأ أ أرائييف
ا 20 ،CAT/C/ISR/CO/5/Add.1لويف/س أ أأبتعر 2017ا) ومو ك أ أأو ا7 ،CAT/C/MCO/CO/6/Add.1
ك أأانون اةويف /س أأعر 2017ا) و نلن أأدا ا 7 ،CAT/C/FIN/CO/7/Add.1ك أأانون اةويف /س أأعر 2017ا)
وتركعانسأ أ أ أ أ أأتان ا 13 ،CAT/C/TKM/CO/2/Add.1كأ أ أ أ أ أأانون اةويف /سأ أ أ أ أ أأعر 2017ا) و رمينيأ أ أ أ أ أأا
__________

ا5ا
ا6ا
ا7ا
ا8ا
12

ار  ،2010وضعل الل نة صفحة شبكية مسأتقلة لععليأة املتابعأة:
TreatyBodyExternal/FollowUp.aspx?Treaty=CAT&Lang=enم وتتب أ أأعين ذا ال) أ أأفحة الاب أ أأبكية حمل أ أأة
امة ين جراء املتابعة من ار 2003م
ن تتبعين القائعة الدويف اةفراأ الد تقدر معلوما املتابعة قبيف تقد تقر ر ا الدوري املقبيفم
الرسائيف املوجهة مين املقرر املع تابعة املالحظا اخلتامية متاحة ل ال)فحة الاببكية للعتابعةم
تقار ر املتابعة املقدمة مين الدويف اةفراأ متاحة ل ال)فحة الاببكية للعتابعةم

http://tbinternet.ohchr.org/layouts/
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ا 22 ،CAT/C/ARM/4/Add.1كأ أأانون اةويف /سأ أأعر 2017ا) و ك أ أوا ور ا5 ،CAT/C/ECU/CO/7/Add.1
كأ أ أ أ أأانون الثاين /نأ أ أ أ أأا ر 2018ا) والبحأ أ أ أ أأرين ا 11 ،CAT/C/BHR/CO/2-3/Add.1اير/مأ أ أ أ أأا و 2018ا)
واةرجنت ا 11 ،CAT/C/ARG/CO/5-6/Add.1اير/ما و 2018ام
 -47و عأأرب املقأأرر أأين تقأأد ر للععلومأأا الأأد قأأدمتها أ الأأدويف اةف أراأ يعأأا تعلأأق
لتدابري املتخ ة لتنفي التزامالا وجد انتفاقيةم و قيم الر و الوار ة ملعر ة ما ذا كانأل الدولأة
الطرأ قد اضل يب املسائيف الأد حأد لا الل نأة للعتابعأة ،ومأا ذا كانأل املعلومأا املقدمأة
تست يد لابواغيف الل نة وتوصيالام و راسيف املقرر الأدويف اةفأراأ فأار جأراء املتابعأة حاملأا
تلق تقار ر ا و قيعهام وتمر أ الرسأائيف التحليأيف الأ ي جأرا املقأرر ،وحتأد املسأائيف العالقأةم
ونأأاليف الفأأرتة قيأأد انسأأتعران ،راسأأيف املقأأرر الأأدا رك وليختنابأأتا ين ،رسأأالت مأأؤرنت 10
اير/ما و 2018ا9ام
َّ
املقدم أأة م أأين املؤسس أأا الوفني أأة اق أأوق
 -48و ع أأرب املق أأرر بأ أاق أأين تق أأد ر للععلوم أأا
اإلنسأأان ومأأين املنظعأأا غأأري ااكوميأأة املعنيأأة قأأوق اإلنسأأان ومأأين ا أأا ا تعأأب املأأدين
فار جراء املتابعةم وح  18اير/ما و  ،2018تلقل الل نأة تقأار ر متابعأة مأين تلأد امل)أا ر
ين الدويف اةفراأ التالية ،حسد ترتيد استالمها :نزو ال ا هور ة  -البوليفار ةا) و سرائييف)
وبوروندي) ورواندا) وسلو اكيا) و ندوراو) وال) ) و رمينيا) واملعلكة العربية السأعو ة) و ونأق
كونق  -ال) ) والبحر ين) ولبنانا10ام
 -49و الدورا ااا ة والست والثانية والسأت والثالثأة والسأت  ،قأدر املقأرر املعأ تابعأة
املالحظأأا اخلتاميأأة تقأأار ر مرحليأأة ىل الل نأأة أأين أ ا اإلج أراء ،ل أ النحأأو ال أ ي حأأدا
الدورا السابقةم

خامسا -أنشطة اللجنة مبوجب املادة  20من التفاقية
 -50و قاق للفقرة  1مين املا ة  20مين انتفاقيأة ،ذا تلقأل الل نأة معلومأا مو وقأاق أا بأدو
ا ا تتبعين نئيف ذا ساو مت تابري ىل ن التع د ميأارو لأ أو منه أي قلأيم
ولأأة فأأرأ ،تأأد و الل نأأة تلأأد الدولأأة الطأأرأ ىل التعأأاون راسأأة أ املعلومأأا  ،وحتقيق أاق
الغا ة ،ىل تقد مالحظا ب)د تلد املعلوما م
 -51وو ق أ أاق للع أ أأا ة  75مأ أأين النظ أ أأار ال أ أأدانلي لل نأ أأة ،وج أ أأر اةم أ أ العأ أأار انتب أ أأا الل ن أ أأة
املقدمأأة ،و الأأد بأأدو أأا َّ
َّ
مقدمأأة ،لكأأي تنظأأر يهأأا الل نأأة وجأأد الفقأأرة  1مأأين
ىل املعلومأأا
املا ة  20مين انتفاقيةم
 -52ون تستلم الل نة ي معلوما ذا كانل تتعلق بدولة فرأ قد لنل ،و قاق للفقأرة 1
مأأين املأأا ة  28مأأين انتفاقيأأة ،وقأأل الت)أأد ق ل أ انتفاقيأأة و اننبأأعار ليهأأا ،أأا ن تعأأرتأ
نت)أأا الل نأأة املن)أأو ليأأر املأأا ة  ،20مأأا تكأأين أ الدولأأة الطأأرأ قأأد سأأحبل
حتفظها وقل نحق و قاق للفقرة  2مين املا ة  28مين انتفاقيةم
__________

ا9ا الرسائيف املوجهة مين املقرر املع تابعة املالحظا اخلتامية متاحة ل ال)فحة الاببكية للعتابعةم
التقار ر متاحة باق ل ال)فحة الاببكية للعتابعةم
ا10ا
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 -53واسأأتعر عأأيف الل نأأة وجأأد املأأا ة  20مأأين انتفاقيأأة نأأاليف الفأأرتة قيأأد انسأأتعرانم
وو ق أاق ةحكأأار املأأا ة  20مأأين انتفاقيأأة واملأأا ت  78و 79مأأين النظأأار الأأدانلي لل نأأة ،تكأأون
يب واثئق و جراءا الل نة املتعلقة هامها وجد املا ة  20مين انتفاقية سر ة ،وتكون يأب
اضلسأأا املتعلقأأة ءجراءالأأا وجأأد أ املأأا ة مغلقأأةم ومأأب ذلأأد ،جيأأو لل نأأة ،و قأاق للفقأأرة 5
مأأين املأأا ة  20مأأين انتفاقيأأة ،بعأأد التابأأاور مأأب الدولأأة الطأأرأ املعنيأأة ،ن تقأأرر أرا سأأر مأأوجز
تقر ر ا السنوي ىل الدويف اةفراأ و ىل اضععية العامةم
لنتائج اإلجراءا
 -54و فار نابطة الل نة ايف املتابعة ،واصيف املقررون املعنيون ملا ة  20انضطالد
أبنابطة لدأ ىل تاب يب الدويف اةفراأ ،الد جر ل باب ا حتقيقا نمابأر نتائ هأا ،لأ
اةأأاذ تأأدابري لتنفي أ توصأأيا الل نأأةم و الأأدورة السا سأأة واخلعس أ  ،ا تعأأد الل نأأة مبأأا
توجيهية انلية باب ن الطرائق الععلية واملعا ري املتعلقأة لبأل ايرا املتابعأة لبعثأا التحقيأق
املبطلب ا فار املا ة  20مين انتفاقيةم
 -55و وجد ل ال)فحة الاببكية لل نة مز د مين املعلوما

ين جراء التحريم

سادسا -النظر يف الشكاوى املقدمة مبوجب املادة  22من التفاقية
ألف -مقدمة
 -56وجأد املأا ة  22مأين انتفاقيأة ،جيأو ل أرا  ،الأ ين أد ون أم ضأحااي انتهأاك ولأة
فرأ ةحكار انتفاقية ،تقد شكوى ىل ضنة منا بة التع د للنظر يها و قاق للابروط املبينة
تلأأد املأأا ةم وقأأد لنأأل لأأان وسأأتون ولأأة فر أاق انتفاقيأأة ا رتا هأأا نت)أأا الل نأأة
تلقأأي الابأأكاوى والنظأأر يهأأا وجأأد املأأا ة  22مأأين انتفاقيأأةم ون جيأأو ن تنظأأر الل نأأة ي
شكوى ذ كانل تت)يف بدولة فرأ انتفاقية تعرتأ نت)ا الل نة وجد املا ة 22م
 -57و نابأ الل نأأة ،و قأاق للفقأأرة  1مأأين املأأا ة  104مأأين نظامهأأا الأأدانلي ،من)أأد املقأأرر
املع لابكاوى اضد دة والتدابري املؤقتة ،و و من)د ابغلر حالياق السيد تو رم
 -58ومنظر الابكاوى املقدَّمة وجد املا ة  22مين انتفاقية جلسا مغلقأةم وتكأون
ي أأب الواثئ أأق املتعلق أأة أب ع أأايف الل ن أأة وج أأد امل أأا ة  ،22ي البي أأا امل َّ
قدم أأة م أأين اةفأ أراأ
وغري ا مين واثئق عيف الل نة ،سر ةم
 -59وتتخ الل نة قرار أا ي شأكوى ضأوء يأب املعلومأا الأد تيحهأا أا الطر أانم
وترسيف النتائج الد ةلة ليها الل نأة ىل الطأر وتمتأائ لل عهأورم و تأائ لل عهأور بأاق نأة
قرارا الل نأة الأد تعلأين يهأا أدر مقبوليأة الابأكاوى و توقأم يهأا النظأر قبأية مأا ،وذلأد
مين ون الكابم ين و ة املابتكي ،ولكين مب حتد د و ة الدولة الطرأ املعنيةم

ابء -تدابري احلماية املؤقتة
 -60كثرياق ما طلد صحاب الابكاوى محا ة وقائية ،ون سيعا حان الطر و التسليم
الوشيك الد د ون يها حدوا انتهاك ةحكار املا ة  3مين انتفاقيأةم و عأالق لفقأرة  1مأين
امل أأا ة  114م أأين النظ أأار ال أأدانلي لل ن أأة ،جي أأو لل ن أأة ن توج أأر أأر مقرر أأا املع أ لاب أأكاوى
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اضد أدة والتأدابري املؤقتأأة ،ي وقأل بعأأد تلقأي الابأكوى ،فلبأاق ىل الدولأة الطأأرأ املعنيأة لكأأي
تتخ مين التدابري املؤقتة ما ترا الل نة ضرورايق لتال وقود ضرر ن ميكين جر قد لحق ببحية
و ضأأحااي اننتهاكأأا املأأد وقو هأأام وتمبلَأأق الدولأأة الطأأرأ أبن أ ا الطلأأد ن ع أ بت أاق
مقبولية الابكوى و سسها املوضو يةم وناليف الفرتة املابعولة ا التقر ر ،ور فلبا تتعلق
بت أأدابري ااعا أأة املؤقت أأة  43ش أأكوى ،حظي أأل  28منه أأا س أأت ابة املق أأرر املعأ أ لاب أأكاوى
اضد دة والتدابري املؤقتة ،ال ي رصد نتظار مدى امتثايف الدويف اةفراأ لتلد الطلبا م

جيم -التقدم احملرز يف العمل
 -61س أ أ لل الل نأ أأة ،من أ أ أ أأار  1989ىل اتر أ أأا ا تعأ أأا أ أ ا التقر أ أأر 873 ،شأ أأكوى
ة أأة  39ول أأة فر أ أاقا11ام وم أأين بأ أ أ أ الاب أأكاوى ،وق أأم النظ أأر  257ش أأكوى و ل أأين
ن  101منهأأا غأأري مقبولأأةم وا تعأأد الل نأأة قأرارا ائيأأة بابأ ن اةسأأس املوضأأو ية 358
شأأكوى ونل)أأل ىل وقأأود انتهاكأأا لالتفاقيأأة  142منهأأام ون ت أزايف  148شأأكوى تنتظأأر
البأأل يهأأام وميكأأين انفأأالد ل أ يأأب ق أرارا الل نأأة باب أ ن اةسأأس املوضأأو ية ،ب أالق أأين
قرارالأأا الأأد تعلأأين يهأأا أأدر مقبوليأأة شأأكوى مأأا وقرارالأأا املتعلقأأة بوقأأم النظأأر الابأأكوى،
قا أأدة بي أأا انجته أ أا ا القبأ أأائية يئ أأا املعا أأدا اhttp://juris.ohchr.org/ا ،وك أ أ ا
املوقأأب الابأأبكي ملفوضأأية حقأأوق اإلنسأأان اwww2.ohchr.orgا ،و أأر نظأأار الواثئأأق الرمسيأأة ل مأأم
املتحدة اhttp://documents.un.org/prod/ods.nsf/home.xspام
 -62وا تعأأد الل نأأة ورلأأا ااا أأة والسأأت قأرارا بابأ ن اةسأأس املوضأأو ية للقبأأااي
الوار ة  10بالغا م فأي الأبالو رقأم  ،2015/654جعيأدان ضأد تأونس ،نل)أل الل نأة
ىل ن املابتكي تعرن للتع د ،ا ابكيف انتهاكأاق للفقأرة  1مأين املأا ة  2مقأروءة نقأرتان مأب
املا ت  1و 4واملأوا مأين  11ىل  15مأين انتفاقيأةم و الأبالو رقأم  ،2015/661راكيابأيم
ضد كا انستان ،استنت ل الل نة ن الابرفة أ بل ابأين صأاحبة الابأكوى و ن الدولأة الطأرأ
ملين لنب ذلأد و تعاقأد املسأؤول  ،أا ابأكيف انتهاكأاق للفقأرة  1مأين املأا ة  ،2مقأروءة نقأرتان
مأأب املأأا ة  1واملأوا مأأين  11ىل  14مأأين انتفاقيأأةم ونل)أأل الل نأأة ،قرار أأا بابأ ن البالغأ
رق أأم  ،2014/625وم م ض أأد ال أأدا رك ،ورق أأم  ،2016/747هم يم ض أأد سو س أرا ،ىل ن
أأا ة املاب أأتكي قس أ أراق و تس أأليعهعا اب أأكالن انتهاكأ أاق م أأين ال أأدولت الط أأر للع أأا ة  3م أأين
انتفاقيةم ونل)أل الل نأة ،قرار أا بابأ ن الأبالو رقأم  ،2014/614ريوغنا سأامبانثار ضأد
سرتاليا ،ىل ن ا ة صاحد الابكوى قسراق ن تابكيف انتهاكاق مين الدولة الطرأ للعا ة  3مين
انتفاقيأأة) مأأا يعأأا تعلأأق بع أدر امتثأأايف الدولأأة الطأأرأ لطلأأد الل نأأة اةأأاذ تأأدابري مؤقتأأة ،قأأد
نل)ل الل نأة ىل ن الدولأة الطأرأ انتهكأل املأا ة  22مأين انتفاقيأةم واسأتنت ل الل نأة،
قرارالا باب ن البالغا رقم  ،2015/659رم رم يفم وآنرون ضد كنأدا ،ورقأم ،2015/690
م م ضأأد الس أأو د ،ورق أأم  ،2015/713يم رم ضأأد س أرتاليا ،ورق أأم  ،2015/720وم وم
ضد سرتاليا ،ورقم  ،2016/725وم م ضد سرتاليا ،ىل ن ترحيأيف صأحاب الابأكاوى قسأراق
لين ابكيف انتهاكاق مين الدويف اةفراأ للعا ة  3مين انتفاقيةم
__________

ا11ا نمسأأبل الابأأكاوى الأأد ثتهأأا الل نأأة يعأأا خيأأة هور أأة وغوسأأال يا انحتا أأة ،وكأ لد صأربيا واضبأأيف اةسأأو ،
ىل صربيا لدواد ح)ائيةم
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 -63ور الل نأأة ب أاق ن الأأبالو رقأأم  ،2015/687م م هم ضأأد كنأأدا ،غأأري مقبأأويف،
و وقفأأل النظأأر البالغأأا رقأأم  ،2011/457بم نم ضأأد كنأأدا ،ورقأأم  ،2012/515م
م ض أأد كن أأدا ،ورق أأم  ،2014/590نم هم م ض أأد كن أأدا ،ورق أأم  ،2014/617نم م يفم
وآنرون ضد كندا ،ورقم  ،2016/755وو مبيلي ضد سو سرا ،ورقم  ،2017/804يفم وم
ووم م ضد نلندام
 -64و قأأد الل نأأة ورلأأا الثاني أة والسأأت  1 ،كأأانون اةويف /سأأعر  ،2017للعأأرة
ا12ا
اةوىل من أ نابأأائها ،اجتعا أاق مابأأرتكاق مأأب قبأأاة و مانأأة احملكعأأة اةوروبيأأة اقأأوق اإلنسأأان
و كعأأة البلأأدان اةمر كيأأة اقأأوق اإلنسأأانم وم ي أأل ب أاق احملكعأأة اة ر قيأأة اقأأوق اإلنس أأان
والابعوب ،لكين ثلها تعكين مين حبور انجتعادم وتناويف ا انجتعاد ،ال ي تلق عاق
سخياق مين مؤسسة ر نيأر كاسأان ،مسأائيف حتظأ تعأار مابأرتك وتتعلأق ءجأراء تقأد الابأكاوى
الفر أأة و نجتهأأا ا القبأأائية أ ا ال)أأد م وا تعأأد الل نأأة نأأاليف الأأدورة قأرارا باب أ ن
اةسأأس املوضأأو ية للقبأأااي الأوار ة تسأأعة بالغأأا م فأأي الأأبالو رقأأم  ،2012/493اميأأان
ندار سأأيغارانيي ضأأد بورونأأدي ،نل)أأل الل نأأة ىل ن صأأاحد الابأأكوى قأأد تعأأرن للتعأ د،
ا ابكيف انتهاكأاق للفقأرة  1مأين املأا ة  ،2مقأروءة نقأرتان مأب املأا ة  1واملأوا مأين  11ىل 14
وامل أأا ة  16م أأين انتفاقي أأةم و ال أأبالو رق أأم  ،2012/496ج أأان ن أأداغي يعا ض أأد بورون أأدي،
اس أأتنت ل الل ن أأة ن ض أأرب أ أرا الاب أأرفة ص أأاحد الاب أأكوى ق أأد وص أأيف ىل ح أأد التع أ أ د،
ا ابكيف انتهاكاق للعا ة  ،1مقروءة فر ا و نقرتان مب الفقرة  1مأين املأا ة  2واملأوا مأين 12
ىل  14م أ أأين انتفاقي أ أأةم و ال أ أأبالو رق أ أأم  ،2015/672وغ أ أأيف ض أ أأد نيو لن أ أأدا ،ر الل ن أ أأة
ن وضأأب صأأاحد الابأأكوى ر أأين ااأأبس اننف أرا ي قأأد وصأأيف ىل حأأد انتهأأاك حقوقأأر وجأأد
املا ة  16مين انتفاقيةم و البالو رقم  ،2015/675رم كم وم ضد رنسا ،نل)ل الل نة
ىل ن تسأأليم الدولأأة الطأأرأ صأأاحد الابأأكوى ىل سأأبانيا ،بنأأاءق لأ مأ كرة التوقيأأم اةوروبيأأة
ا تستند ىل معلوما منتز ة حتل اإلكرا ل ان رتاأ) ،يف ىل حأد انتهأاك
الد مد
املا ة  15مين انتفاقيةم واستنت ل الل نة ك لد ن ا ة صحاب الابكاوى قسراق لين ابكيف
انتهاك أ أاق م أ أأين ال أ أأدويف اةف أ أراأ للع أ أأا ة  3م أ أأين انتفاقي أ أأة ،وذل أ أأد قرارال أ أأا باب أ أ ن البالغ أ أأا
رق أأم  ،2015/683م هم ض أأد سو سأ أرا) ورق أأم  ،2015/685هم م وآن أأرون ض أأد ولن أأدا)
ورق أأم  ،2015/688م م ض أأد سو سأ أرا) ورق أأم  ،2015/710ب أأد الك أأر ض أأد سو سأ أرا)
ورقم  ،2015/721م بم ضد سو سرام

 -65و لن أأل الل ن أأة بأ أاق أأين أأدر مقبولي أأة البالغ أأا رق أأم  ،2015/669م وم ض أأد
س أرتاليا) ورقأأم  ،2015/695م وم ضأأد كنأأدا) ورقأأم  ،2015/696رم بم ضأأد ولنأأدا)
ورقم  ،2015/702وم وم وبم وم ضد كندا) ورقم  ،2015/712ولغا شيسأتاكو ا ضأد
انحتأأا الروسأأي) ورقأأم  ،2015/715وم وم ضأأد كنأأدا) ورقأأم  ،2015/722بم كم ضأأد
النأ أ أ أ أأرو ج ،و وقفأ أ أ أ أأل النظأ أ أ أ أأر البالغأ أ أ أ أأا رقأ أ أ أ أأم  ،2014/597كم م وم ضأ أ أ أ أأد كنأ أ أ أ أأدا)
ورق أ أ أأم  ،2014/636م رم ض أ أ أأد ملاني أ أ أأا) ورق أ أ أأم  ،2015/663أم كم رم ض أ أ أأد الس أ أ أأو د)
ورقم  ،2015/667م م ضد سو سرا) ورقم  ،2015/692راغونن تورا راجا ضد ولنأدا)
__________

ا12ا مقد انجتعاد اةويف
16

 2كانون اةويف /سعر  2016اانظر  ،A/72/44الفقرة 80ام
GE.18-10535

A/73/44

ورقأأم  ،2015/707م كم ضأأد سأرتاليا) ورقأأم  ،2015/711رم وم م و م م ضأأد كنأأدا)
ورقم  ،2015/714كم أم ضد سرتاليا) ورقم  ،2016/781هم هم ضد ولندام
 -66و  9اير/مأا و  ،2018نظعأأل الل نأة نأأاء ورلأا الثالثأأة والسأت حافأأة مواضأأيعية
أأين نئحأأة انحتأأا اةورويب  - 2013/603املعرو أأة سأأم نئحأأة بلأأين  -الأأد ترسأأي معأأا ري
وآليأأا لتحد أأد الدولأأة العبأأو انحتأأا اةورويب املسأأؤولة أأين النظأأر فلأأد ااعا أأة الدوليأأة
الأ ي قدمأأر ولأأة مأأين الأأدويف اة بأأاء مأوافين بلأأد اثلأأحل و شأأخة أأد اضنسأأيةم و لأأل
اإلحافأأة اإل الميأأة مسأأامها م أأين نيكأأي لأأويب ،و أأي اض أأرة جامعأأة سرتاسأأبورو ،و ني أأيس
املكتأأد اإلقليعأأي ملفوضأأية اةمأأم املتحأأدة السأأامية لابأأؤون
أأورو تز ،كبأأرية املأأو ف القأأانوني
ورو  ،و وليفييأأر ي رو يأأيف ،بأأو الل نأأة املعنيأأة قأأوق اإلنسأأان و اضأأر
الالجئ أ
جامعة ر س  2ساو ،وتسا ناء ا جراء مناقابة ب باء الل نأةم وتناولأل أ اضلسأة
الأأد حظيأأل بأأد م سأأخي مأأين مؤسسأأة ر نيأأر كاسأأان ،فتلأأم الت أأارب تفسأأري تلأأد الالئحأأة
وآاثر ا ند النظر شكاوى اة را ال ين د ون م سيتعرضون ملعاملأة ن نسأانية و مهينأة،
ن ت)أأيف ىل حأأد التع أ د ،بلأأد الل أأوء اةويف انحتأأا اةورويبم وا تعأأد الل نأأة نأأاليف
ال أ أأدورة قأ أ أرارا بابأ أ أ ن اةس أ أأس املوض أ أأو ية للقب أ أأااي الأ أ أوار ة  10بالغ أ أأا م ف أ أأي ال أ أأبالو
رقأأم  ،2014/637م وم ضأأد انحتأأا الروسأأي ،ر الل نأأة ن الوقأأائب كابأأفل أأين انتهأأاك
الدول أأة الط أأرأ للفق أأرة  1م أأين امل أأا ة  ،2مق أأروءة نق أ أرتان م أأب امل أ أوا  1و 12و 13و 15م أأين
انتفاقية االتع د و أدر التحقيأق واإلكأرا لأ ان أرتاأام و الأبالو رقأم  ،2015/717م
شم وآنرون ضد سو سرا ،نل)ل الل نة ىل ن ترحييف صحاب الابكوى ىل انحتا الروسأي
سيابأأكيف انتهاكأاق للعأأا ة  3مأأين انتفاقيأأةم و الأأبالو رقأأم  ،2016/750رم هم ضأأد السأأو د،
اسأأتنت ل الل نأأة ن ترحيأأيف صأأاحد الابأأكوى ىل هور أأة أران اإلسأأالمية سيابأأكيف انتهاك أاق
للع أأا ة  3م أأين انتفاقي أأةم ونل) أأل الل ن أأة ك أ لد ىل ن أأا ة ص أأحاب الاب أأكوى قس أراق ل أأين
تابأأكيف انتهاكأاق مأأين الأأدويف اةفأراأ للعأأا ة  3مأأين انتفاقيأأة ،وذلأأد قرارالأأا بابأ ن البالغأأا
رقم  ،2012/488موغيسريا ضأد كنأدا احيأحل اسأتنت ل الل نأة مأب ذلأد انتهاكأاق للعأا ة 22
بس أأبد أأدر احأ أرتار فل أأد اة أأاذ ت أأدابري مؤقت أأةا) ورق أأم  ،2014/647كم يم ض أأد ال أأدا رك)
ورقأأم  ،2015/673را ويل ض أأد سو س أرا) ورق أأم  ،2015/698م كم و م كم ض أأد سو س أرا)
ورقم  ،2015/703م م كم وآنرون ضد الدا رك ،ورقأم  ،2016/744هم م ضأد السأو دم
و الأأبالو رقأأم  ،2015/678م كم ض أأد النأأرو ج ،نل)أأل الل ن أأة ىل ن الوقأأائب املعروض أأة
ليها ن تكابم ين ي انتهاك لالتفاقيةم

 -67ونل)ل الل نة بأاق ىل أدر مقبوليأة البالغأا رقأم  ،2014/618م بم وم أم
ضأ أأد س أ أرتاليا) ورقأ أأم  ،2014/621م م وم ضأ أأد كنأ أأدا) ورقأ أأم  ،2015/704رم نم ضأ أأد
سو س أرا) ورقأأم  ،2015/719هم م ووم هم ضأأد ولنأأدا) ورقأأم  ،2016/731يفم شم بم
ضد النرو ج) ورقم  ،2016/732م م وآنرون ضأد السأو د) ورقأم  ،2016/767م م ضأد
كنأ أ أأدا ،و وقفأ أ أأل النظأ أ أأر البالغأ أ أأا رقأ أ أأم  ،2014/629كم كم وآنأ أ أأرون ضأ أ أأد السأ أ أأو د)
و ،2016/737وم كم وآنرون ضد سرتاليا) ورقأم  ،2016/745نم هم نم ضأد سأرتاليا)
ورقأ أ أ أأم  ،2016/748م م ضأ أ أ أأد س أ أ أ أرتاليا) ورقأ أ أ أأم  ،2016/752رم كم ضأ أ أ أأد س أ أ أ أرتاليا)
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ورق أ أ أأم  ،2016/753وم خم ض أ أ أأد سأ أ أ أرتاليا) ورق أ أ أأم  ،2017/799وم م ض أ أ أأد سأ أ أ أرتاليا)
ورقم  ،2017/830كم م ضد سرتاليام
 -68و لنظأأر ىل أأد الق أرارا اإلجرائيأأة املتخ أ ة كأأيف ورة ،قأأرر الل نأأة نابأأاء ر أأق
امأأيف يعأأا بأ الأأدورا معأ لابأأكاوى الفر أأة لرتشأأيد ح أأم علهأا ببحأأحل مابأأار ب قأرارا
وقأم النظأر القبأأااي و أدر مقبوليتهأأا قبأيف الأأدورة ،وتقأد تقر أأر أين ذلأأد ىل اضلسأة العامأأة،
ا تباراق مين الدورة الرابعة والست م

دال -أنشطة املتابعة
 -69ناب الل نة ،ورلا الثامنة والعابأر ين املعقأو ة اير/مأا و  ،2002و يفأة مقأرر
توىل متابعأة تنفيأ القأرارا املتعلقأة لابأكاوى املقدمأة وجأد املأا ة  ،22و أي و يفأة ابأغلها
حالي أاق السأأيد يلأأرم وقأأرر الل نأأة ،جلسأأتها  527املعقأأو ة  16اير/مأأا و  ،2002ن
ل أأة م أأور ،منه أأا اةناب أأطة التالي أأة :رص أأد انمتث أأايف لقأ أرارا الل ن أأة ءرس أأايف
اب أأارك املق أأرر
م أ كرا شأأفو ة ىل الأأدويف اةف أراأ لالستفسأأار أأين التأأدابري املتخ أ ة ع أالق بق أرارا الل نأأة)
وتوصية الل نة ةاذ اإلجأراءا املناسأبة لأدى اسأتالر الأر و مأين الأدويف اةفأراأ ،و حأان
أأدر الأأر  ،ولأأدى اسأأتالر يأأب الرسأأائيف مأأين صأأحاب الابأأكاوى يعأأا تعلأأق بعأأدر تنفيأ قأرارا
الل نأأة) وانجتعأاد مأأب ثلأأي البعثأأا الدائعأأة للأأدويف اةفأراأ لتابأ يب انمتثأأايف وحتد أأد مأأا ذا
ك أأان م أأين املناس أأد و املست) أأوب ن تق أأدر مفوض أأية حق أأوق اإلنس أأان ن أأدما استاب أأار ة و
مسأأا دة تقنيأأة) و جأراء ايرا متابعأأة ىل الأأدويف اةفأراأ وا قأأة الل نأأة) و أأدا تقأأار ر ور أأة
تقدر ىل الل نة ين نابطة املقرر و املقررةم
 -70واستعرضل الل نة ،ناليف ،ورلا الثانية والست  ،معلوما مت)لة ب  12قبية تمرصد
حالي أاق مأأين نأأاليف ج أراء املتابعأأة اخلأأا لل نأأةم وقأأرر الل نأأة غأأالق ح أوار املتابعأأة الحظأأة
تس أأو ة ممرض أأية باب أ ن ال أأة بالغ أأا  ،أأي ال أأبالو رق أأم  ،2012/490م كم وم ض أأد نلن أأدا،
حيحل ا مرتأ ةصحاب الابكوى ب)فة الل أوء ،مسأعح أم لبقأاء الدولأة الطأرأ) والأبالو
رقم  ،2014/625وم م ضد الدا رك ،حيحل ا صاحد الابكوى فو اق مأين الدولأة الطأرأ
ىل بل أأد اةص أألي) وال أأبالو رق أأم  ،2014/639نم م م ض أأد سو سأ أرا ،حي أأحل قمب أأيف ص أأاحد
رحأأيف ىل بلأأد اةصأأليم واستعرضأأل الل نأأة املعلومأأا الأوار ة يعأأا خيأأة
الابأأكوى مؤقتأاق ،لأأم م َّ
تسأأب قبأأااي نأأرى وقأأرر بقأأاء ح أوار املتابعأأة مفتوح أاقم و قأأد الل نأأة ب أاق اجتعا أأا باب أ ن
املتابعأأة مأأب ثلأأي البعثأأة الدائعأأة للأأدا رك ملناقابأأة التأأدابري الأأد ميكأأين ن تتخأ ا سأألطا الدولأأة
الطرأ لتنفي د مين قرارا الل نةم
 -71واستعرضأأل الل ن أأة ،ن أأاليف ورلأأا الثالث أأة والس أأت  ،املعلومأأا املتعلق أأة بثع أأاين قب أأااي
تمرص أأد حاليأ أاق م أأين ن أأاليف ج أراء املتابع أأة اخل أأا لل ن أأةم وق أأرر الل ن أأة غ أأالق حأ أوار املتابع أأة
الحظأة تسأأو ة مرضأأية بابأ ن ال أأة بالغأا  ،أأي الأأبالو رقأأم  ،2009/381أأر ه وآنأأرون
ضد سو سرا ،حيأحل كأان صأاحد الابأكوى و أرا سأرتر حأامل واثئأق صأااة لسأفر الالجئأ
وت)ار ح ااعا ة املؤقتة ،الد تثبل ن سو سرا تو ر م ااعا ة) والبالو رقم  ،2013/558رم
م وآنأرون ضأد سو سأرا ،حيأحل اسأتفا صأأحاب الابأكوى مأين القبأويف املؤقأل سو سأرا منأ
حز ران /ونير  )2016والبالو رقم  ،2016/747هم يم ضد سو سرا ،حيحل عأد صأاحد
18
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الابكوى معرضاق خلطأر ترحيلأر ىل تركيأام واستعرضأل الل نأة املعلومأا الأوار ة يعأا خيأة أس
قبااي نرى ،وقرر بقأاء حأوار املتابعأة مفتوحأاقم و قأد الل نأة بأاق اجتعا أاق بابأ ن املتابعأة
مب ثلأي البعثتأ الأدائعت للعكسأيد واملغأرب ملناقابأة التأدابري الأد ميكأين ن تتخأ ا سألطا
الدولت الطر لتنفي د مين قرارا الل نةم
 -72وكانأأل الل نأأة قأأد غلقأأل ،وقأأل ا تعأأا أ ا التقر أأر ،ح أوار املتابعأأة الحظأأة تسأأو ة
مرضية و ممرضية جزئياق يعأا تعلأق ب  61بالغأاق مأين عأود  142بالغأاق نل)أل يهأا ىل وقأود
انتهاكأأا ةحكأأار فتلفأأة مأأين انتفاقيأأةم وميكأأين انفأأالد ل أ معلومأأا ضأأا ية الأأو يقت
 CAT/C/62/3وCAT/C/63/3م

سابع ا -اجتماعات اللجنة يف عام 2018
 -73ع أالق بق أرار اضععي أأة العام أأة  ،268/68س أأتعقد الل ن أأة ورت أ أأا ت ض أأا يت
أأار  :2018الأأدورة الرابعأأة والسأأتون ا 23لو  /وليأأر  10 -آب /غسأأطس 2018ا ،والأأدورة
اخلامسة والستون ا 12تابر ين الثاين/نو عر  7 -كانون اةويف /سعر 2018ام

اثمنا -اعتماد تقرير اللجنة السنوي عن أنشطتها
 -74و قأ أاق للع أأا ة  24م أأين انتفاقي أأة ،تق أأدر الل ن أأة تقر أ أراق س أأنوايق أأين ناب أأطتها ىل ال أأدويف
اةفراأ و ىل اضععية العامأةم وملأا كانأل الل نأة تعقأد ورلأا العا أة الثالثأة مأين كأيف سأنة تقومييأة
تابأأر ين الثأأاين/نو عر ،و أأي أأرتة توا أأق انعقأأا الأأدورا العا أأة لل ععيأأة العامأأة ،أأا تعتعأأد
تقر ر ا السنوي ا ة ورلأا الربيعيأة ليمحأايف ىل اضععيأة العامأة نفأس السأنة التقومييأةم وتبعأاق
ل لد ،نظأر الل نأة ،نأاء جلسأتها  ،1651املعقأو ة  18اير/مأا و  2018اانظأر الو يقأة
CAT/C/SR.1653ا ،التقر أأر املتعل أأق أبناب أأطتها ورال أأا ااا أأة والس أأت والثاني أأة والس أأت
والثالثة والست وا تعدترم
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املرفقان
املرفق األول
أعضر رراء اللجنر ررة وأعضر رراء املكتر ررب والر ررولايت يف الفر رررتة مر ررن  13أاير/
مايو  2017إىل  31كانون األول/ديسمرب 2017

20

اسم العبو

بلد اضنسية

تنتهأ أأي الون أ أأة  31كأ أأانون
اةويف /سعر

السعد ة بلعري
ا ئبة الرئيسا
ليسيو بروين
ااملقرر املع ة عايف اننتقاميةا
يليس غا ر
ا ئبة الرئيسا
بد الو اب اين
ااملقرر املع تابعة املا ة 19ا
كلو يلر رواسانل
ا ئد الرئيسا
نس مو يق
االرئيسا
سا برا ان  -مان
ااملق أ أ أأررة املعني أ أ أأة تابع أ أ أأة القأ أ أ أرارا
املعتعدة وجد املا ة 22ا
آ راكو
سيباستيان تو ر
امقررا
كينينق جانق
ااملق أأرر املعأ أ لاب أأكاوى اضد أأدة
والتدابري املؤقتةا

املغرب

2021

طاليا

2017

الوناي املتحدة اةمر كية

2019

تونس

2019

املكسيد

2019

الدا رك

2021

نيبايف

2017

هور ة مولدو ا
رنسا

2019
2019

ال)

2017
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املرفق الثاين
أعضاء اللجنة وأعضاء املكتب والولايت يف الفررتة مرن  1كرانون الثراين/
ا 1ا
يناير  2018إىل  31كانون األول/ديسمرب 2018
اسم العبو

بلد اضنسية

تنتهأ أ أأي الون أ أ أأة  31كأ أ أأانون
اةويف /سعر

السعد ة بلعري
ا ئبة الرئيسا
يليس غا ر
ا ئبة الرئيسا
بد الو اب اين
ااملقرر املع تابعة املا ة 19ا
كلو يلر رواسانل
ااملقرر املع تابعة القرارا املعتعدة
وجد املا ة 22ا
نس مو يق
االرئيسا
آ راكو
ااملقررة املعنية ة عايف اننتقاميةا
يغو رو ر غيس  -بينسون
سيباستيان تو ر ااملقررا ااملقرر املع
لابكاوى اضد دة والتدابري املؤقتةا
خبتيار تو موناميدوأ
ونغونق جانق

املغرب

2021

الوناي املتحدة اةمر كية

2019

تونس

2019

املكسيد

2019

الدا رك

2021

هور ة مولدو ا

2019

كولومبيا
رنسا

2021
2019

انحتا الروسي
ال)

2021
2021

__________

ا1ا
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الفأأرتة مأأين  1كأأانون الثاين /نأأا ر ىل  22نيسأأان /بر يف  ،2018كأأان بأأاء الل نأأة التاليأأة مسأأاس م مقأأرر ين
لنيابة :السيد يلر مقرر لنيابة مع تابعة القرارا املعتعدة وجد املأا ة  ،22والسأيدة راكأو مقأررة لنيابأة
معنية ة عايف اننتقامية ،والسيد تو ر مقرر لنيابة مع لابكاوى اضد دة والتدابري املؤقتةم
21

