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 ت دمي الت ريرُ - 1أعِد ه ا الت رير وا ا للترتيبات اليت أقرهتا اجلمعية العامـة قرارهـا  151/36الـ م
أمحإلــات جوجبــخ صــندوا األمــم املتحــدة للتربعــات لضــحايا التعـ يب .ويعــر الت ريــر محتــائج
ال تــرة مــن  4إىل
الـدورة الثالثــة واألربعــني جمللــس إدارة الصــندوا الـيت عُ ــدت جنيـ
 8محيسان/أبريب  .2016ويايت ه ا الت رير مكمال للت رير املتعلا بامحإلطة الصندوا ال م قُـدمم
إىل جملـــس ق ـــوا اومحســـان دورتـــخ احلاديـــة والـــثال ني ( )A/HRC/31/23الـــيت ع ـــدت
آذار/مارس .2016

باق  -والية الصندوا
 - 2يتل ى الصندوا تربعات من احلكومات واملنظمـات ريـا احلكوميـة واألاـراد .وي ـوم
وا ا للوالية املنو ة بخ واملمارسة اليت أرساها جملـس إدارتـخ بت ـدمي مـن إىل قنـوات املسـاعدة
ال ائمــة الــيت ت ــدم مإلــاريمل تإلــمب املســاعدة الطبيــة والن ســية واالجتماعيــة واملاليــة وال امحومحيــة
واومحسامحية ورياهـا مـن أاـكال املسـاعدة املبااـرة لضـحايا التعـ يب وأاـراد أسـرهم جـا اي ـا
املنظمات ريا احلكوميـة ورابطـات الضـحايا وأاـراد أسـرهم واملستإلـ يات العامـة واناصـة
ومراكز املساعدة ال امحومحية ومكاتب احملاماة املعنية باملصلحة العامة وارادى احملامني.

جيم  -إدارة الصندوا وجملس اودارة
 - 3يتوىل األمني العام إدارة الصندوا من صالل م وضية األمم املتحـدة حل ـوا اومحسـان
مسـتعينا جإلـورة جملـس إدارة مؤلـ مـن عسـة أعضـاق يعملـون بصـ ت م الإلِّصـية ويعينـ م
األمــني العــام مولي ـبا االعتبــار الواجــب للتو يــمل اجلوــرا العــادل وبالتإلــاور مــمل قكومــاهتم.
ويتكــون اجمللــس قاليــا مــن ماريــا كريســتينا مح ـومحيز دم مينــدومحكا (الربتوــال) ومــراد الإلــاذ
(مصر) وأمحاستاسيا بينتو (اهلند) وميكوالم بيتر اك (بولندا) وريايب أورم أرييالر (باو).

امحياب  -الدورة الثالثة واألربعون جمللس اودارة
ال تــــرة مــــن  4إىل
 - 4عُ ــــدت الــــدورة الثالثــــة واألربعــــون للمتلــــس جنيــ ـ
 8محيســان/أبريب  2016برئاســة ريــايب أورم أريــيالر .و تلــ ،الــدورة تركــزت املناقإلــات
جمـال ل يـا
اليت أجريت على جمالني رئيسيني مهـا لديـدا أداق الصـندوا وتبـادل املعـار
اومحصا لضحايا التع يب وإعادة تاهيل م.

2/17

16-13563

A/71/289

أل

 أداق الصندوا - 5قــــدد اجمللــــس الــــدورة إ ــــار ج ــــودري الراميــــة إىل لســــني تــــا ا ومحوعيــــة
عمليات الصندوا عددا من التدابا اليت هتد إىل ت عيب السياسة اجلديدة للصـندوا امل دمـة
عــام  .2014وعلــى وجــخ انصــوق اعتمــد اجمللــس توصــيات تــدعو إىل ’ ‘1توضــي
او جراق العادم ال م يتبعخ الصندوا ت دمي املن للمإلاريمل الـيت ت ـدم مسـاعدة مبااـرة إىل
قــاالت الطــوارر ايمــا بــني الــدورات
الضــحايا ’ ‘2والت عيــب التــام وجــراق ت ــدمي املــن
’ ‘3ولديد اوجراق اجلديد لت دمي املن من أجب بناق ال درات ال م يتوقـمل أن يبـدأ العمـب بـخ
عام .2017
 - 6وايما يتعلـا بـاوجراق العـادم لت ـدمي املـن أوصـى اجمللـس بـان يتواصـب عـن ريـا
اســتعرا تنااســت مل ترقــات املإلــاريمل تراــيد قتــم مــن املســاعدة املبااــرة لبلــو اهلــد
الطمــوا املتمثــب ت ــدمي  150منحــة عاديــة ســنوية جتوسـ قــدرري  50 000دوالر حبلــول
عام  .2019ول ي ـا هلـ ري الوايـة سـيعطت الصـندوا األولويـة مل ترقـات املإلـاريمل الـيت تعـ
باجملاالت املواضيعية اليت قددها اجمللس سياا الدعوات السنوية لت دمي الطلبات.
 - 7وباوضااة إىل ذل ،سيضمل الصندوا جامحبا كب سنة  10املائـة مـن صـا املـوارد
قـاالت الطــوارر ايمـا بــني
املتاقـة لت ـدمي املــن مـن أجــب تلبيـة قاجــة إجـراق ت ـدمي املــن
الدورات الـ م ي ـد إىل االسـتتابة بسـرعة لطلبـات املسـاعدة النااـزة عـن أ مـات ق ـوا
اومحسان و/أو األ مات اومحسامحية مجيمل أحناق العامل.
منـا ا العـامل
 - 8وأصاا أكد اجمللـس ضـرورة قيـام الصـندوا بتعزيـز تطـوير املعـار
األكثــر عزلــة واألقــب قيلــة مــن رياهــا .واتَّ ــا بالتــا علــى أن ي ــوم الصــندوا اعتبــارا مــن
عــام  2017بتِّصــي  2.5املائــة مــن صــا مــواردري ســنويا ملبــادرات بنــاق ال ــدرات الــيت
هتد إىل تعزيز التطوير امل ين و/أو ال درات التنظيمية للمنظمات م دمة الطلبـات وال سـيما
مـــن صـــالل مح ـــب املعـــار وانـــربات مـــن املراكـــز الـــيت يـــدعم ا الصـــندوا بال عـــب إىل
مبادرات جديدة.
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باق  -تبادل املعار
قل ــة عمــب انــرباق بإلــان ل يــا اومحصــا لضــحايا التع ـ يب مــن األ ــال واملــراه ني
وإعادة تاهيل م وامحت ال الصدمة من جيب إىل آصر
 - 9ع ــد جملــس اودارة  6و  7محيســان/أبريب جنيــ قل ــة عمــب للِّــرباق مــدهتا
يومــان اــارك اي ــا ارســون صــرباق بإلــان ل يــا اومحصــا لضــحايا التع ـ يب مــن األ ــال
واملراه ني وإعادة تاهيل م وامحت ال الصدمة من جيب إىل آصر (امحظر املراا).
 - 10وضمت قل ة العمب  17مـن االصتصاصـيني مـن فتلـ انل يـات (الطبيـة والن سـية
واالجتماعيـة وال امحومحيـة) مـن مراكـز إعـادة التاهيـب الـيت يـدعم ا الصـندوا ماليـا .واـارك
قل ة العمب أيضا أليسيو بروين محائب رئيس جلنـة مناهضـة التعـ يب وبنيـام داويـت مزمـور
رئـيس جلنـة ق ـوا الط ـب ومـارتن بـابو مويسـيووا عضـو اللتنـة املعنيـة حب ـوا األاـِّاق
ذوم اوعا قة وسو ان جبور محائبـة رئـيس اللتنـة ال رعيـة ملنـمل التعـ يب وريـاري مـن ضـرو
املعاملــة أو الع وبــة ال اســية أو الالإمحس ـامحية أو امل ينــة ومحيكوليــت مــودم أصصــائية ق ــوا
اومحسان منظمة األمم املتحدة للط ولة وبيتـر اينتي ورييـب كـبا املـوا ني املعنـيني بالصـحة
الع لية م وضية األمـم املتحـدة لإلـؤون الالجـزني وايكتـور مادريوـال  -بورلـو ،األمـني
العــام للمتلــس الــدو وعــادة تاهيــب ضــحايا التع ـ يب وكارولينــا بربــارا منس ـ ة برمحــامج
ق وا الط ب املنظمة العاملية ملناهضة التع يب.
 - 11واـــكلت قل ـــة العمـــب جـــزقا مـــن سلســـلة مناقإلـــات انـــرباق الســـنوية الـ ـيت بـــدأ
الصندوا بإجرائ ا عام  2014إ ـار بيـان امل مـة اجلديـد للصـندوا عـد مجـمل ومحإلـر
انربات وأاضب املمارسات ايما يتعلا بتح يا اومحصـا لضـحايا التعـ يب وإعـادة تاهيلـ م.
وأتاقت قل ة العمب إجراق مناقإلة مستناة بإلـان السـبب احملـددة الـيت يـؤ ر التعـ يب اي ـا
األ ا ل واملراه ني والتحديات الرئيسية ايمـا يتعلـا بتح يـا اومحصـا لضـحايا التعـ يب مـن
األ ال وإعادة تاهيل م .وركزت قل ة العمب أيضـا علـى اسـتراتيتيات منـمل امحت ـال الصـدمة
من جيب إىل آصر.
 - 12ومحُظمت قل ة العمـب قـول ـال ،قل ـات مح ـاد ويـرد مـوجز هلـا ت ريـر مسـت ب
متـــاا علـــى املوقـــمل الإلـــبكت للصـــندوا ( .)www.ohchr.org/torturefundوتـــرد مـــا يلـــت
االستنتاجات الرئيسية اليت صلصت إلي ا قل ة العمب
يإلكب تع يب األ ـال واملـراه ني واقعـا قاسـيا يبـدو أمحـخ آصـ االمحتإلـار.
(أ)
ورريم قوة هيكب األمم املتحـدة جمـال مناهضـة التعـ يب ال يـزال التعـ يب مسـتو نا وهـو
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كثاا ما يُعلن ويُوـ النظـر عنـخ .و كـن أن يكـون لعواقـب التعـ يب أ ـر متـراكم سـ ولة
تعر األ ال واملراه ني لخ وال سيما األ ال واملراه ني ال ين هم أكثر عرضة للِّطر مـن
رياهــم مثــب األ ـال واملــراه ني الالجــزني واملإلــردين واأل ــال واملــراه ني املتضــررين مــن
الــعاا املســل واجلنــود األ ــال واأل ــال واملــراه ني الــ ين يعــامحون مــن ال ــر املــدقمل
واأل ال واملراه ني ضحايا أاـكال الـرا املعاصـرة واأل ـال واملـراه ني الـ ين يعـامحون مـن
أسبا التمييز املتعددة واملتداصلة
( ) هنـــاك أدلـــة علميـــة متزايـــدة علـــى األضـــرار اهلائلـــة الـــيت يلح ـــا التعـ ـ يب
باأل ــال إضــااة إىل التحــديات البدمحيــة والن ســية واالجتماعيــة والنمائيــة األصــرى الــيت قــد
يكون هلا عواقب على مست بب الط ب وال قياتخ إذا مل توار سبب إعادة التاهيب واومحصـا
الوقـــت املناســـب وبصـــورة مالئمـــة .وتســـاعد التـــدصالت العالجيـــة الكليـــة واملتِّصصـــة
وامل دمة أواهنا األ ال استِّالق وا م مع جتار التع يب الصادمة اليت مروا عا
(ج) الصــــدمة النامجــــة عــــن التعـــ يب ”معديــــة“ .االتعـــ يب يتتــــاو اــــرادى
الضــحايا ويــؤ ر األســر واجملتمعــات باكمل ـ ا .وينبوــت أن ياص ـ التعــا وإعــادة التاهيــب
احلســبان أن عمليــة ا ــم الصــدمة والتعــا من ـ ا ختل ـ بإلــدة بــاصتال الســياا وتضــر
ج ورها الث ااة
(د) يكتست تعزيز اجل ود الرامية إىل منمل امحت ال الصدمة من جيـب إىل آصـر وبنـاق
ال درة على الصمود جا ذل ،عن ريا كسر جدار الصمت عن الصـدمة علـى الصـعيدين
ال ــردم واجملتمعــت أمهيــة قصــوى ملنــمل امحت ــال الصــدمة مــن جيــب إىل آصــر .اصــمت الضــحايا
واجملتممل يعز الوصـم .وسـي ر إبـرا املسـالة اسـتتاب بة علـى صـعيد السياسـة العامـة وسـيتي
ت دمي الدعم العالجت والتعوي واومحصا بصـورة مالئمـة و الوقـت املناسـب ـا يإلـكب
األساس وهناق امحت ال الصدمة من جيب إىل آصر
(هـ) احلاجة إىل اتباا هنج اامب ومتعدد التِّصصات ومصـمم صصيصـا ليناسـب
الضحية إ اق إعادة التاهيب .ليس هنـاك وـوذج اـامب كـن تطبي ـخ للمسـاعدة التعامـب مـمل
الصدمة اليت يتسبب اي ا التع يب .وينبوت أن تكون املساعدة امل دمـة إىل األ ـال واملـراه ني
مرمحــة ومكي ــة مــن أجــب التصــدم ب عاليــة للح ــائا علــى أر الواقــمل وأن يتــاا اصتبارهــا
فتلــ البيزـــات الـــيت تبـــدم جمموعـــة متنوعـــة مـــن األبعـــاد الث اايـــة والســـياقية واالجتماعيـــة
االقتصـادية .وينبوـت أن تإلــمب منظـورا جنسـامحيا وأن تركــز علـى الضـحايا مــمل التعويـب علــى
مإلاركة الط ب/املراها .وينبوت دائما إيالق االعتبار ملصلحة الط ب ال ضلى امل ام األول
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(و) التوايا بني اجل ـات ال اعلـة الو نيـة والدوليـة .هنـاك وـرة يـتعني سـدها بـني
اجل ــات ال اعلــة الدوليــة والو نيــة العاملــة إ ــار نايــة الط ــب وتلــ ،الــيت تعمــب مــن أجــب
ال ضاق على التع يب .ويـتعني مواصـلة تعزيـز االجتـ اد ال ضـائت املتعلـا بالتعـ يب واأل ـال
الصادر عـن جلنـة ق ـوا الط ـب وجلنـة مناهضـة التعـ يب .وباملثـب قـني توجـد ـروة مـن
املؤل ات السريرية ايما يتعلا بامحواا الصدمة األصـرى الـيت تلحـا الضـرر باأل ـال ال يوجـد
إال عدد حمدود من املؤل ات ايما يتعلا باأل ال ال ين ضخضعون للتع يب
( ) تعزيز الرواب بني إعادة التاهيـب واومحصـا  .يـتعني السـعت إىل إقامـة روابـ
أقوى بني العمـب السـريرم والعمـب ال ـامحوين الال مـني لديـدا للتعامـب مـمل التتـار الصـادمة
لأل ال واملراه ني املتضررين من التع يب .ويعود كب من جما العمـب باملن عـة علـى ا.صـر.
ومن امل م أيضا ترمجة اللوة السريرية إىل أقكام السياسـة العامـة واسـتِّدام النتـائج النااـزة
عن املعار الواسعة للممارسـني املعنـيني باأل ـال لتعزيـز االجتـ اد ال ضـائت ال سـيما علـى
الصعيد الو ين.
 - 13وتناولت قل ات الن اد ال ة مواضيمل رئيسية ترد موجزة أدمحاري.
” ا م التحديات ق وا واقتياجات ضحايا التع يب من األ ال واملراه ني“
 - 14يتســم األ ــال واملراه ــون بال عــب حبالــة مــن الضــع و كــن لعواقــب التع ـ يب أن
خل ـ أ ــرا متراكمــا ذلــ ،الضــع  .وكــثاا مــا يــزداد ت ــاقم آ ــار التع ـ يب األ ــال
واملــراه ني بســبب جتربت ـ م املتعل ــة باســبا متعــددة ومتداصلــة للتمييــز مثــب اوعاقــة ومحــوا
اجلنس واألصب او ين واجلنس ية وامليب اجلنست .ويـتعني إيـالق االعتبـار هلـ ري العوامـب عمليـة
السعت إىل تواا سبب العدالة واومحصا وإعادة التاهيب لأل ال واملراه ني.
 - 15وأكد املإلاركون أن األ ال ي عون ضحايا للتع يب سياقات فتل ة قول العـامل
جا ذل ،أ ناق العاعات املسلحة وعنـدما ضخـال ون ال ـامحون وجتتـزون أو يكومحـون سـياا
االقتتا  .وباوضااة إىل األضرار البدمحية والعا ية الضِّمة اليت تلحـا بنمـو ع ـول األ ـال
واملراه ني وأجسادهم محتيتة للتعـ يب كـن أن تعطـب جتربـة العتـز العميـا هـ ري علـى حنـو
جسيم قدرة الط ب على الث ة وعلى تطوير اِّصـيتخ بصـورة قـرة وصـو ريمـار الظـرو
املتواة بث ة .وعالوة على ذل ،إذا مل ي دم الدعم العالجت املالئـم كـن أن تـؤدم الصـدمة
ريا املعاجلة إىل امحت ال الصدمة من جيب إىل آصر.
 - 16وأكـــدت املناقإلـــات أمهيـــة معاجلـــة الصـــدمة لـــدى األ ـــال وقـــت مبكـــر قــ
صــالل الســنة األوىل مــن قيــاة الط ــب بع ـ احلــاالت .وينبوــت اســتِّدام الن ـ ج املراعيــة
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لأل ال لتمكني الضحايا من األ ـال مـن التعـبا عـن أمح سـ م ومراعـاة أمهيـة لوـة اجلسـد
الوقت مح سخ.
 - 17وأتيحــت للِّــرباق ال رصــة لبحــت الثوــرات والتحــديات ال ائمــة .ويتنــاول االجت ـ اد
ال ضائت لنظام األمم املتحدة ال ائم علـى املعاهـدات امل ـام األول منـمل التعـ يب مـن دون
أن يركــز لديــدا علــى جتربــة ضــحايا التع ـ يب مــن األ ــال .وباوضــااة إىل ذلــ ،يإلــكب
االات ــار إىل البحــت والتو يــا ايمــا يتعلــا بتــواا ســبب اومحصــا وإعــادة التاهيــب لضــحايا
التعـ ـ يب مـــن األ ـــال ع بـــة أمـــام إعـــداد أمحإلـــطة الـــدعوة ووضـــمل السياســـات لتح يـــا
أهدا حمددة.
” السا عرب عملية التعا

رقلة إعادة تاهيب ضحايا التع يب من األ ال واملراه ني“

 - 18أبر انرباق مسالة ”ال درة على الصمود“ باعتبارهـا قـدرة البإلـر علـى التولـب علـى
الإلدائد واددوا على ضرورة أن تبدأ عملية التعا من صالل مسـاعدة الضـحايا علـى قبـول
قالة كوهنم ضحايا ومتكين م وال عملية التعا .
 - 19وات ا انرباق على أمحخ ليس هناك ووذج اامب كن تطبي خ للمساعدة التعامـب مـمل
الصدمة اليت يتسبب اي ا التع يب .ويتعني أن تكون النماذج املوجودة مبدعة ومرمحة مـن أجـب
ا لتصدم ب عالية للح ائا على أر الواقـمل وأن تُِّتـرب فتلـ البيزـات الـيت تبـدم جمموعـة
متنوعة من األبعاد الث ااية والسياقية واالجتماعية االقتصـادية .ويـتعني أن تكـون هـ ري النمـاذج
مراعيـة لأل ـال وأن تاصـ االعتبــار مصـال الط ـب ال ضـلى وتطــور قـدرات الط ـب وقــا
الط ب التعبا حبرية عن آرائخ مجيمل املسائب الـيت متسـخ .ويـتعني أيضـا أن تتصـدى ب عاليـة
للح ائا احملـددة الـيت يواج ـا ضـحايا التعـ يب مـن األ ـال واملـراه ني جـن اـي م األ ـال
واملراه ــون ال ـ ين أرريمــوا علــى ارتكــا جــرائم صطــاة واأل ــال واملراه ــون احملرومــون
مــــن قريتـــ م واأل ــــال واملراه ــــون املتضــــررون مــــن الــــعاا املســــل ومنـــ م اجلنــــود
األ ال الساب ون.
 - 20وتتطلب عملية تعا ضحايا التع يب مـن األ ـال واملـراه ني وإعـادة تاهيلـ م أكثـر
بكثا من جمرد ت دمي الدعم الن ست وجيب بـاألقرى أن تسـتند إىل اسـتتابة اـاملة (أ) تك ـب
هتيزة بيزة آمنة للض حية لصيارية وت ـدمي قصـت ا ( ) وتـوار للضـحية التاكيـد والطمامحـة بإلـان
متثيلـ ا واوقســاس باالعتــداق الـ م تعرضــت لــخ (ج) وتركــز علــى إعــادة بنــاق وإعــادة إقامــة
عالقات اجتماعية هاداة للضـحية .وجيـب أن ي ـوم املمارسـون انـرباق جمـال إعـادة التاهيـب
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بوضــمل وتن ي ـ األدوات العالجيــة الــيت تعــز قــدرة الضــحايا علــى الصــمود عــن ريــا تعزيــز
ك اقهتم واست الهلم ال ايت والتركيز على م وم ”إقامة العالقات“.
 - 21وأبر ت املناقإلات أيضا أمهيـة تعزيـز الـرواب بـني إعـادة التاهيـب واومحصـا  .وات ـا
املإلــاركون علــى أن الســعت إىل الوصــول إىل العدالــة واحل ي ــة كــن أن يســاعد عمليــة إعــادة
ااـــة ”مـــؤامرة الصـــمت“ قيـــت تتتنـــب األســـر
التاهيـــب إذ أن ريياعمـــا قـــد يسـ ـ م
واجملتمعـات احملليــة املتضـررة الــتكلم عـن جتــار التعـ يب .وتــؤ ر صـدمة ا.بــاق املِّ يـة وريــا
املعرب عن ا تا اا سـلبيا األ ـال إذ يـرج أن يتِّيلـوا أوهامـا ذات صـلة بتتـار آبـائ م
ريا احملكية وهو مـا كـن أن يكـون صـادما جـدا .وأوصـى املإلـاركون أيضـا بـإدراج قلـول
قامحومحية إبداعية ومالئمة كلما أمكن ذل ،إ ار جممـب عمليـة إعـادة التاهيـب جـا ذلـ،
عن ريا إيالق اهتمام صاق حل وا واقتياجات األ ال واملراه ني.
” املنمل والتحديد واملعاجلة ت ا ا امحت ال الصدمة من جيب إىل آصر

األ ال واملراه ني“

 - 22أاـــار انـــرباق إىل أن الصـــدمة ال توجـــد أبـــدا اـــرا  .وهـــت متتـ ـ رة وجـــود
الإلــِّ وجمتمعــخ .وعلــى ســبيب املثــال كــن أن يتحمــب األ ــال ال ـ ين تعــر آبــا هم
للتع يب عواقب الصدمة اليت أصابت آباقهم و كن أن ين لوا تل ،الصـدمة بـدورهم هنايـة
املطــا إىل أ ــاهلم .وبالتــا اــإن امحت ــال الصــدمة مــن جيــب إىل آصــر كــن أن يــدمي ا .ــار
الطويلة األجب للتع يب األسر واجملتممل.
 - 23وأاــار انــرباق إىل أن الركــائز الرئيســية ملنــمل امحت ــال الصــدمة مــن جيــب إىل آصــر هــت
الـ اكرة والعدالــة واومحصــا وإعــادة التاهيــب العالجــت .وي ــر االعتــرا جعامحــاة الضــحايا
واستعادة ذكرى األقدا ،اسـتتابات علـى صـعيد السياسـة العامـة و كـن أن ييسـر احلصـول
على التعوي والعدالة الك املني .وعـالوة علـى ذلـ ،كـن أن يلـق ل يـا اومحصـا املالئـم
قاجـة الط ـب ل ـم أن مـا حلـا بـخ كـان صطـا وأن يـبني أن هنـاك بـالوني ومنظمـات يعملــون
ملعاجلة األذى ال م وقمل ومنمل تكرارري.
 - 24واــدد املإلــاركون أيضــا علــى أن الصــمت ايمــا يتعلــا بالصــدمة كــن الواقــمل أن
يؤدم إىل ت اقم ا .ار ال صاة والطويلة األجب لتلـ ،الصـدمة ولديـدا لـدى األ ـال الـ ين
وقــمل آبــا هم ضــحايا للتع ـ يب .و كــن أن ييســر كســر جــدار الصــمت عــن الصــدمة توعيــة
اجملتمعات بإلان ق ائا تضـرر األ ـال مـن التعـ يب ال سـيما اجملتمعـات الـيت يـدوم اي ـا
الصمت أو اليت ال يُعتر اي ا بالصدمة اليت يعاين من ا الضحايا.
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جيم -

يادة التوعية
 - 25أع ــــا قل ــــة عمــــب انــــرباق الــــيت دامــــت يــــومني محظــــم جملــــس اودارة
 8محيســان/أبريب مناســبة عامــة لــت عنــوان ”كي ـ كــن أن ينتــو األ ــال مــن التع ـ يب؟
الــدروس املســت ادة ايمــا يتعلــا بإمحصــاا م وإعــادة تاهيل ـ م“ .وُاــت بــا املإلــاركة ه ـ ري
املناسبة أمام مجيمل واود الدول واملنظمات احلكومية الدوليـة واجملتمـمل املـدين ووسـائ اوعـالم
املوجودة جني  .وضمت قل ة الن اد يد رعد احلسـني م ـو األمـم املتحـدة السـامت
حل ـوا اومحسـان و ارسـني مـن املنظمـات املتل يـة ملـن الصـندوا .وقضـر املناسـبة  42بعثـة
دائمـــة ومنظمـــة األمـــم املتحـــدة للط ولـــة وم وضـــية األمـــم املتحـــدة لإلـــؤون الالجـــزني
وج ات ااعلة من اجملتممل املدين ووسائ اوعالم جا ذل ،تل زيون األمم املتحـدة وإذاعـة
األمم املتحدة.
 - 26وجرى التاكيـد املناسـبة علـى قيمـة اومحصـا وإعـادة التاهيـب باعتبارمهـا عنصـرين
أساسيني مناهضة التعـ يب وال سـيما تا امهـا ال ـرد واألسـرة واجملتمـمل .وتكلـم انـرباق
أيضــا عــن امحت ــال الصــدمة مــن جيــب إىل آصــر ال ـ م كــن أن يــدمي ا .ــار الطويلــة األجــب
للتع يب األسر واجملتممل وعرضوا انربات املكتسبة امليـدان ايمـا يتعلـا بتـا ا الصـدمة
إضااة إىل املن تيات املستِّدمة ملساعدة الضحايا التولب علي ا.

الثاب  -التنسيا ممل آليات األمم املتحـدة األصـرى حل ـوا اومحسـان ذات الصـلة
جناهضة التع يب
 - 27واصب اجمللس ال ترة املإلـمولة بـالت رير السـعت إىل التعـاون مـمل سـائر آليـات األمـم
املتحــدة ذات الصــلة جناهضــة التع ـ يب .ودعــا اجمللــس بنــاق علــى ذلــ ،أعضــاق جلنــة مناهضــة
التع ـ يب وجلنــة ق ــوا الط ــب واللتنــة املعنيــة حب ــوا األاــِّاق ذوم اوعاقــة واللتنــة
ال رعية ملنمل التع يب ورياري مـن ضـرو املعاملـة أو الع وبـة ال اسـية أو الالإمحسـامحية أو امل ينـة
إىل املإلاركة قل ة عمب انرباق واملناسبة العامة امل كورتني أعالري.
 - 28و  3أيار/مــايو  2016اــاركت أمحاستاســيا بينتــو باســم جملــس إدارة الصــندوا
اجتمــاا مدتــخ ســاعة واقــدة مــمل جلنــة مناهضــة التعــ يب دورهتــا الســابعة وانمســني.
وأصبحت االجتماعات السـنوية بـني جملـس الصـندوا وجلنـة مناهضـة التعـ يب ارسـة متبعـة
منـ اعتمــاد بيــان م مــة الصــندوا لعــام  2014الـ م تــوصى إقامــة عالقــات أو ــا مــمل ســائر
آليات األمم املتحدة املعنية جناهضة التع يب.
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رابعاب  -يوم األمم املتحدة الدو ملسامحدة ضحايا التع يب
 26 - 29قزيران/يومحيخ  2016اقتُ ب باليوم الدو ملسامحدة ضحايا التعـ يب بإصـدار
بيان من األمني العام ورسالة بال يديو من امل و السـامت وبيـان مإلـترك مـن جلنـة مناهضـة
التع ـ يب واللتنــة ال رعيــة ملنــمل التعــ يب وريــاري مــن ضــرو املعاملــة أو الع وبــة ال اســية
أو الالإمحسـامحية أو امل ينــة وامل ــرر انــاق املعــين جســالة التعـ يب وريــاري م ـن ضــرو املعاملــة
أو الع وبــة ال اســية أو الالإمحسـامحية أو امل ينــة وجملــس إدارة صــندوا األمــم املتحــدة للتربعــات
لضحايا التع يب.
 - 30وأاار األمني العـام بيامحـخ إىل أمحـخ رريـم احلظـر املطلـا ملمارسـة التعـ يب الالإمحسـامحية
جوجب ال امحون الدو اإهنا مـا الـت منتإلـرة بـب ومـا يـثا اجلـزا أكثـر هـو أهنـا أصـبحت
تل ى ال بول .وال جيو استِّدام التعـ يب أم وقـت مـن األوقـات أو لـت أم اـر مـن
الظرو جا ذل ،أ ناق العاعات أو عندما يكون األمن ال ومت م ددا.
 - 31وذكــر األمــني العــام أن لضــحايا التع ـ يب احلــا التعــوي وإعــادة التاهيــب وذكــر
الدول بالتزاماهتا جوجب ال امحون الدو بتواا سبب اومحصا للضحايا .وعنـدما هتمـب الـدول
واجبــ ا منـــمل التعــ يب وال تـــوار لضـــحايا التعــ يب وســـائب اعالـــة وســـريعة ومحصـــاا م
وتعويض م وأاكاال مناسبة وعـادة تاهيلـ م اـإن صـندوا األمـم املتحـدة للتربعـات لضـحايا
التع يب يصب اريان قياة أصا يلتؤون إليخ .وقت األمني العام الدول ب وة علـى الوقـو
ممل الضحايا عن ريـا دعـم الصـندوا وعـن ريـا مواصـلة التزام ـا التـام جكااحـة التعـ يب
واواالت من الع ا .
 - 32وادد امل و السامت رسالتخ بال يـديو علـى أن التعـ يب يإلـكب امحتـ اكا جسـيما
حل وا اومحسان ال كن تربيرري إ القا .وين ب ضحايا التع يب مـن اـ مإلـار احليـاة وهـم
موجودون مجيمل البلدان .وقد يكومحـون مـن املـدااعني عـن ق ـوا اومحسـان أو الصـح يني
أو األاـــِّاق ذوم اوعاقـــة أو أاـــراد الإلـــعو األصـــلية أو أاـــراد مجاعـــات األقليـــات
أو األاـِّاق املنـتمني إىل جمتمــمل املثليـات واملثلــيني ومزدوجـت امليـب اجلنســت وموـايرم اهلويــة
اجلنسامحية .وأعر امل ـو السـامت عـن قل ـخ إ اق تزايـد عـدد ضـحايا التعـ يب مـن األ ـال
وأبر ضع األ ـال امل ـاجرين والالجـزني ال سـيما أولزـ ،الـ ين يتعرضـون إىل االقتتـا
على احلدود.
 - 33ودعا البيـان املإلـترك الـ م أصـدرتخ اليـوم مح سـخ جلنـة مناهضـة التعـ يب واللتنـة
ال رعية ملنمل التع يب ورياري مـن ضـرو املعاملـة أو الع وبـة ال اسـية أو الالإمحسـامحية أو امل ينـة
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وامل ـــرر انـــاق املعـــين جســـالة التعـ ـ يب وريـــاري مـــن ضـــرو املعاملـــة أو الع وبـــة ال اســـية
أو الالإمحسـامحية أو امل ينــة وجملــس إدارة صــندوا األمــم املتحــدة للتربعــات لضــحايا التعـ يب
الـــدول إىل مضـــاع ة اجل ـــود الراميـــة إىل منـــمل ســـوق املعاملـــة والتعـ ـ يب اللـ ـ ين يواج مـــا
األاِّاق من املثليات واملثليني ومزدوجـت امليـب اجلنسـت وموـايرم اهلويـة اجلنسـامحية وقـاملت
ص ات اجلنسني ال سيما أماكن احلرمان من احلرية جا ذل ،السـتون ومرااـا الرعايـة
الصــحية وأمــاكن اقتتــا امل ــاجرين .وأبــر انــرباق رييــا التــدريب علــى ا ــم اقتياجــات
املثليات واملثليني ومزدوجت امليب اجلنست وموايرم اهلوية اجلنسـامحية وقـاملت صـ ات اجلنسـني
وت ادم وصم م أ نـاق االقتتـا  .وباوضـااة إىل ذلـ ،اـددوا علـى االات ـار إىل السياسـات
واألساليب املتعل ة باالعترا بنوا اجلـنس الـ م يعـ مر النـاس بـخ أمح سـ م وإجـراق عمليـات
ت ييم فا ر مناسـبة أمـاكن االقتتـا  .وأصـاا دعـوا الـدول إىل امتثـال التزاماهتـا جوجـب
ال امحون الدو حل وا اومحسان ومعـايا ق ـوا اومحسـان الدوليـة مـن قبيـب مبـادر يوريياكارتـا
بإلان تطبيا ال امحون الدو حل وا اومحسان ايما يتعلا بامليب اجلنست واهلوية اجلنسامحية.

صامسا  -ال كرى السنوية انامسة والثال ون ومحإلاق الصندوا
 - 34صندوا األمم املتحدة للتربعات لضحايا التع يب هو أقـدم وأكـرب صـندوا اسـتزماين
تديرري م وضـية األمـم املتحـدة حل ـوا اومحسـان بواليـة واضـحة تركـز علـى الضـحايا .ويوااـا
عــام  2016الــ كرى الســنوية انامســـة والــثال ني منــ أن أمحإلـــاتخ اجلمعيــة العامــة .ويـــوار
عــام ال ـ كرى الســنوية ه ـ ا ارصــة قســنة التوقيــت مــن أجــب ’ ‘1االقت ــال باوزــا ات الــيت
ق ــا الصــندوا قـ ا.ن ’ ‘2و يــادة الــوعت بالت ديــد املســتمر ال ـ م يإلــكلخ التعـ يب
’ ‘3وت كر االقتياجات ريا امللبـّاة واحل وا اليت ال يتم اقترام ا .ال ضـحايا التعـ يب
كــب قــارة وواجــب الــدول بتــواا ســبب اومحصــا وإعــادة التاهيــب ’ ‘4واحلــت علــى جتديــد
الدعم اكب تربعات من الدول األعضاق واجل ات املاحنة من ال طاا اناق.
 - 35وعلـــى مـــدى الع ـــود الثال ـــة املاضـــية وجمـــخ الصـــندوا مســـاعدة ماليـــة تتتـــاو
 168مليــون دوالر إىل أكثــر مــن  620منظمــة مجيــمل أحنــاق العــامل ت ــدم املســاعدة الطبيــة
والن سية واومحسامحية واالجتماعية وال امحومحية لضحايا التع يب وأاراد أسـرهم .و عـام 2016
وقدري يُـتوقَّـمل أن يتل ـى ما يزيد جمموعخ على  57 000مـن الضـحايا أكثـر مـن  80بلـدا
املســاعدة مــن املمارســني املتِّصصــني مــن مراكــز إعــادة التاهيــب واملنظمــات ريــا احلكوميــة
وجمموعات املساعدة ال امحومحية ب ضب الدعم البالغ األمهية امل دم من الصندوا.
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 - 36ولعـــر إزـــا ات الصـــندوا أ ل ـــت نلـــة اتصـــاالت حمـــددة األهـــدا توجـــت
اليوم الدو ملسامحدة ضحايا التع يب ( 26قزيران/يومحيخ) .وقد مجعـت اـ ادات كـب مـن
الضحايا وم ـدمت الرعايـة ومحإلـرت مـن صـالل أاـر ة ايـديو قصـاة ومنإلـور جديـد بعنـوان
”مــن الرعــب إىل التعــا رقلــة ومح ــاذ احليــاة بــدعم مــن صــندوا األمــم املتحــدة للتربعــات
لضـــــــحايا التعـــــــ يب“ .و كـــــــن اال ـــــــالا علـــــــى مجيـــــــمل املـــــــواد علـــــــى املوقـــــــمل
.www.ohchr.org/torturefund
 - 37و  16قزيران/يومحيخ ع دت قل ة مح اد رايعة املستوى لت عنـوان ”ملـاذا ينبوـت
لنا أن محستثمر إعادة تاهيب ضحايا التعـ يب“ وذلـ ،األمـم املتحـدة جنيـ جناسـبة
اليوم الـدو ملسـامحدة ضـحايا التعـ يب والـ كرى السـنوية انامسـة والـثال ني للصـندوا علـى
هامش الدورة الثامحيـة والـثال ني جمللـس ق ـوا اومحسـان .وتإلـارك واـ ُد االلـاد األورويب لـدى
األمم املتحدة جني والبعثتان الدائمتان جلنو أاري يـا والـداورك تنظـيم املناسـبة بـدعم
من الصـندوا .وأقـر املإلـاركون املناسـبة بـان التعـ يب والصـدمة ريـا املعاجلـة النامجـة عـن
التعــــ يب كـــــن أن ضخل ـــــا عواقـــــب متتـــــد مـــــدى احليـــــاة مـــــن قيـــــت التطـــــور البـــــدين
والن ســت واالجتمــاعت وتتتــاو األاــراد لتــؤ ر األســر واجملتمعــات احملليــة واجملتمــمل ككــب.
واددوا أيضا على أن دعم ضحايا التع يب لـيس عمـال صايـا لكنـخ بـاألقرى التـزام للدولـة
جوجب ال ـامحون الـدو  .ريـا أن عـبق إعـادة التاهيـب يوضـمل معظـم األقيـان علـى كاهـب
منظمات اجملتممل املدين.

سادسا  -الوضمل املا للصندوا
 - 38عام  2015تل ى الصندوا التربعات التاليـة الـيت تتتـاو  9ماليـني دوالر (امحظـر
اجلدول أدمحاري).
التربعــات الــواردة
ديسمرب 2015
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ال تــرة مــن  1كــامحون الثاين/ينــاير  2015إىل  31كــامحون األول/

اجلهة املاحنة

املبلغ (بدوالرات الواليات املتحدة)

الدول
أمحدورا
األرجنتني
النمسا
ايلت

10 928,96
15 000,00
28 058,36
20 000,00

تاريخ االستالم
 20آ /أريسطس 2015
 12تإلرين الثاين/محوامرب 2015
 1تإلرين األول/أكتوبر 2015
 7كامحون الثاين/يناير 2015
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اجلهة املاحنة

املبلغ (بدوالرات الواليات املتحدة)

تاريخ االستالم

التإلي،
الداورك
انلندا
ارمحسا
أملامحيا
أملامحيا
الكرست الرسو
اهلند
أيرلندا
إيطاليا
الكويت
ليِّتنإلتاين
لكسمرب
املكسي،
املور
هولندا
النرويج
عمان
باو
جنو أاري يا
اومارات العربية املتحدة
اململكــة املتحــدة لربيطامحيــا العظمــى
وأيرلندا الإلمالية
الواليات املتحدة األمريكية
الواليات املتحدة األمريكية
ارادى املاحنني
اللتنــة اهلولنديــة للمحــامني املعنيـيــــن
حب وا اومحسان ( Nederlands Juristen
)Comité voor de Mensenrechten
ج ات أصرى

4 045,27
456 760,05
220 994,48
54 704,60
179 894,18
583 244,96
2 000,00
25 000,00
146 262,19
31 746,03
10 000,00
24 900,40
10 834,24
10 000,00
4 000,00
30 000,00
107 226,23
5 000,00
1 541,66
8 087,63
10 000,00

 21كامحون األول/ديسمرب 2015
 6اباط/ارباير 2015
 21متو /يوليخ 2015
 31كامحون األول/ديسمرب 2015
 11كامحون األول/ديسمرب 2015
 24آذار/مارس 2015
 28تإلرين األول/أكتوبر 2015
 26كامحون الثاين/يناير 2015
 28محيسان/أبريب 2015
 22قزيران/يومحيخ 2016
 24اباط/ارباير 2015
 24آذار/مارس 2015
 27محيسان/أبريب 2015
 4تإلرين الثاين/محوامرب 2015
 7كامحون الثاين/يناير 2015
 16تإلرين الثاين/محوامرب 2015
 27محيسان/أبريب 2015
 4اباط/ارباير 2016
 26قزيران/يومحيخ 2015
 30آذار/مارس 2015
 20آ /أريسطس 2015

508 499,24
6 400 000,00
100 000

 24كامحون األول/ديسمرب 2015
 23كامحون األول/ديسمرب 2014
تربمعات معلنة ريا مسددة

5 025,00

 27محيسان/أبريب 2015

319,99

 4كامحون الثاين/يناير 2016

اجملموا

9 014 073 ,47

 - 39ويتوقمل الصندوا أن جااظ على املستوى البالغ  9ماليني دوالر عام  .2016ريـا
أن ه ا الرقم ال يزال بعيدا عن اهلد املتوصى البالغ  12مليون دوالر ال م يإلـكب قسـب
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ت ديرات جملس اودارة العتبة اليت من ااهنا أن متكن الصندوا من تلبية مجيمل الطلبـات جـا
ذل ،تل ،امل دمة سياا قاالت الطوارر واأل مات اومحسامحية.

سابعاب  -كي ية ت دمي التربعات إىل الصندوا
 - 40كــــــن للحكومــــــات واملنظمــــــات ريــــــا احلكوميــــــة ورياهــــــا مــــــن كيامحــــــات
ال طــاا انــاق أو العــام التــربا إىل الصــندوا .وللحصــول علــى مزيــد مــن املعلومــات عــن
ري ـــة التـــربا وت اصـــيب إضـــااية عـــن الصـــندوا يطلـــب إىل اجل ـــات املاحنـــة االتصـــال
بامامحـــة صـــندوا األمـــم املتحـــدة للتربعـــات لضـــحايا التعـــ يب م وضـــية األمـــم املتحـــدة
حل ــــــوا اومحســــــان علــــــى العنــــــوان United Nations, CH 1211 Geneva 10, Switzerland
الربيـد اولكتـروين  unvfvt@ohchr.orgرقـم اهلـات  9624 917 22 41رقـم ال ـاكس
.9017 917 22 41
 - 41و كــــــن أيضــــــا ت ــــــدمي التربعــــــات عــــــرب اــــــبكة اومحترمحــــــت علــــــى املوقــــــمل
 .http://donatenow.ohchr.org/tortureوباومكان اال الا علـى معلومـات عـن الصـندوا علـى
املوقمل الإلبكت .www.ohchr.org/torturefund

امنا  -االستنتاجات والتوصيات
 - 42ا داد السنوات األصاة تع د السياقات واأل مـات الـيت جـد ،اي ـا التعـ يب.
و ا يثا اجلزا أن البيامحات اليت جتممل من م ترقات املإلاريمل اليت يتل اها الصـندوا تظ ـر
أن عددا متزايدا من الضحايا هم من األ ال واملراه ني الـ ين يتعرضـون بإلـكب مبااـر
أو ريا مباار هل ا االمحت اك اجلسيم حل وا اومحسان ال م ضخل آ ارا ضـارة ويلـة األجـب
على وائ م وك ل ،على صحت م الع لية والبدمحية .وتصب احلاجـة إىل اومحصـا وإعـادة
التاهيب ملحة وعاجلة أكثر من أم وقت مضى وينبوـت أن تـواقم مـمل االقتياجـات احملـددة
لضحايا التع يب من األ ال واملراه ني.
 - 43و ضــوق مناقإلــات انــرباق الــيت يســرها الصــندوا
يالقظ اجمللس ما يلت

دورتــخ الثالثــة واألربعــني

يإلــــكب ت ــــدمي املســــاعدة ال وريــــة والكاايــــة والطويلــــة األجــــب أمــــرا
(أ)
أساسيا لتواا اومحصا لضحايا التع يب وإعـادة تاهيلـ م ال سـيما ضـحايا التعـ يب مـن
األ ال واملراه ني
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( ) يؤ ر التع يب ال رد واألسرة واجملتممل احمللت واجملتممل عمومـا وتتِّطـى
آ ارري اليت جترد الناس من ص اهتم اومحسامحية احلدود بني األجيال
(ج) يكتســـت كســـر جـــدار الصـــمت عـــن الصـــدمة علـــى الصـــعيدين ال ـــردم
واجملتمعت أمهية قصوى ملنمل امحت ال الصدمة من جيب إىل آصر
(د) يتطلب إمحصا الضحايا وإعادة تاهيلـ م بإلـكب كامـب اتبـاا هنـج متعـدد
التِّصصات وتنسي ا بني مجيمل اجل ات ال اعلة املعنيـة يإلـمب إجيـاد قلـول قامحومحيـة إبداعيـة
ومالئمة كلما أمكن ذل ،جا ذل ،عن ريا إيالق اهتمام صاق حل ـوا واقتياجـات
األ ال واملراه ني
(هـ) يتســم اومحصــا وإعــادة التاهيــب باهنمــا ضختل ــان ب إلــدة بــاصتال الســياا
ويضربان ج ورها الث ااة ويستلزمان وضمل وتن ي محُ ج وواذج م رمحة وقابلة للتكي
(و) يــتعني أن تتــرجم اللوــة الســريرية الــيت يســتِّدم ا انــرباق بإلــان إعــادة
التاهيــب إىل سياســة عامــة وأن تســتِّدم النتــائج النااــزة عــن املعــار الواســعة للممارســني
املعنيني با أل ال لتعزيز االجت اد ال ضائت على الصعيدين الو ين والدو .
 - 44وكمـــا ذكـــر األمـــني العـــام بيامحـــخ املـــؤر  26قزيران/يومحيـــخ  2016اـــإن
الصندوا هو اريان قياة أصا يُلتا إليخ عندما هتمب الدول واجبـ ا منـمل التعـ يب وال
توار لضحايا التع يب وسائب اعالة وسريعة ومحصاا م وتعويض م وأاكاال مناسـبة وعـادة
تاهيل م.
 - 45وإذا جت ب الصندوا بالسنة انامسة والثال ني لعملخ ا و واملراكز الـيت ي ـدم هلـا
جمـال إمحصـا ضـحايا
الرعاية مجيمل منا ا العـامل يإلـكالن أيضـا مسـتودعا للمعـار
التع يب وإعادة تاهيل م .وينظم الصندوا سنويا قل ات عمـب للِّـرباق هتـد إىل تبـادل
املعار وأاضب املمارسات.
 - 46وتإلــا ت ــديرات اجمللــس إىل أن الصــندوا ســيحتاج إىل احلصــول علــى مبلــغ 12
مليون دوالر سنويا من أجـب االسـتتابة بإلـكب كـا لطلبـات املسـاعدة الـيت مـا امح كـت
تتزايد وال سيما مواج ة أ مات ق وا اومحسان والعاعات ال ائمـة الوقـت احلاضـر
على محطاا واسمل.
 - 47وينااــد األمــني العــام الــدول األعضــاق وأصــحا املصــلحة ا.صــرين أن يســامهوا
الصندوا ويإلدد على أن التربا للصـندوا يإلـكب دلـيال ملموسـا علـى التـزام الـدول
بال ضاق على التع يب متإليا ممل ات اقية مناهضة التع يب وال سيما املادة  14من ا.
16-13563

15/17

A/71/289

املراا
قائمة املإلـاركني قل ـة عمـب انـرباق الـيت دامـت يـومني بإلـان ل يـا
اومحصــا لضــحايا التع ـ يب مــن األ ــال واملــراه ني وإعــادة تاهيل ـ م
و امحت ــــال الصــــدمة مــــن جيــــب إىل آصــــر والــــيت ع ــــدت  6و 7
محيسان/أبريب 2016
جملس إدارة صندوا التربعات
ريايب أورم أرييالر (الرئيس)
ميكوالم بيتر اك
ماريا كريستينا محومحيز دم ميندومحكا
أمحاستاسيا بينتو
مراد الإلاذ
انرباق املدعوون
صورصت بارودم مدير منظمة

EXIL

إسبامحيا

أمحيت كارمحيمامل رئيسة مركـز عـالج األاـِّاق املتضـررين مـن احلـر والتعـ يب
الصليب األنر السويدم السويد

مـاملو

ريايــب كــارايون مستإلــارة جمــال سياســات اتــرة مــا بعــد الــعاا منظمــة إمحصــا
التع يب ( )REDRESSاململكة املتحدة لربيطامحيا العظمى وأيرلندا الإلمالية

ضــحايا

صوايا كومربين ،مديرة عيادة مركز دراسات املصاحلة والعن

( )CSVRجنو أاري يا

موريســـيال اســـكاميال أصصـــائية مح ســـية منظمـــة ’’موا نـــون لـــدعم ق ـــوا اومحســـان‘‘
((  )Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHACاملكسي،
ســو ان جبــور أصصــائية عــالج مح ســت مركــز ريســتارت وعــادة تاهيــب ضــحايا العنــ
والتع يب ( )RESTARTلبنان
ماريــا كســيا اك منس ـ ة مؤسســة املبــادرة اومحس ـامحية الدوليــة
 )Initiative Foundationبولندا
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بيــا موكيــت مــديرة تن ي يــة منظمــة مركــز العدالــة
)Kong

هومحــغ كومحــغ

ديينابا محدوم منس ة املركز األاري ت ملنـمل محإلـو العاعـات وقلـ ا
 ))la Prévention et la Résolution des Conflits (CAPRECالسنوال

( Justice Centre Hong
( Centre Africain pour

بــول أوريــين مستإلــار عيــادة للصــحة الع ليــة مركــز ضــحايا التع ـ يب ( )CVTالواليــات
املتحدة األمريكية
باينيست كواتوين أصصائية مح سية رابطة مامحا ( )Association Manaارمحسا
دييوـــو رودريويـــز مينـــديتا مـــدير عيـــادة لـــال هارتالمحـــد الـــدو
 )Internationalكولومبيا
آن سالتر أصصـائية عـالج مح سـت منظمـة احلـا عـدم التعـر
 )Tortureاململكة املتحدة لربيطامحيا العظمى وأيرلندا الإلمالية

( Heartland Alliance

للتعـ يب

( Freedom from

سو امحا ساكني مديرة السياسـات والإلـراكات الدوليـة/كباة مستإلـارين منظمـة ’’األ بـاق
املناصرون حل وا اومحسان‘‘ ( )Physicians for Human Rightsالواليات املتحدة األمريكية
أريج مسرين أصصائية مح سية مع د العناية بصحة األسرة مؤسسة محور احلسني األردن
ليلــى تسيسكاريإل ـ يلت مــديرة تن ي يــة املركــز اجلــورجت وعــادة التاهيــب الن ســت والطــق
لضحايا التع يب جورجيا
مودم تزام باتب ميسرة اريا الدراسات االجتماعية والعمـب الن سـت االجتمـاعت
 ))de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAPريواتيماال

( Equipo

املإلاركون ا.صرون
أليسيو بروين محائب رئيس جلنة مناهضة التع يب
بنيام داويت مزمور رئيس جلنة ق وا الط ب
مارتن بابو مويسيووا م رر اللتنة املعنية حب وا األاِّاق ذوم اوعاقة
سو ان جبور محائبة رئيس اللتنة ال رعية ملنمل التع يب ورياري مـن ضـرو املعاملـة أو الع وبـة
ال اسية أو الالإمحسامحية أو امل ينة.
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