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 اجتماع الدول األطراف
 السادساالجتماع 
 2016تشرين األول/أكتوبر  27جنيف، 
 من جدول األعمال املؤقت 5البند 

عشاار عااافا  لاا  اللفنااة النرعاااة لمنااح التماا    لا لاافا   اا   اثناا انتخااا  
، 2016كاانف  األولدد سام ر   31وال اته  لا   دة األعااء ال  ن تنته  

 اان ال روتفكاافل االرتاااااق التناااااة  ناذاااة التماا     9و 7ولقااا  للمااادتان 
 وغاره  ن ضرو  المما لة أو المقفبة القاساة أو الالإنساناة أو المهانة

عاافا  لا  اللفناة النرعااة لمناح التما    وغااره  ان اثنا  عشار انتخا    
 نةضرو  المما لة أو المقفبة القاساة أو الالإنساناة أو المها

   كرة  ن األ ان المام  
من الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه  مرين وريرو   9و 7وفقاً للمادتني  -1

املعاملريرية أو العقوبريرية القاأريريية أو الية أريريا ية أو املُينريرية، أريريي عقد االجتمريريا  الأريرياد  للريريدول األ ريريرا    
، مريرين 2016تشريريرين األول/أكتريريوبر  27يريريو   الربوتوكريريول االختيريرياري   ماتريريب األمريري  املت،ريريد   نيريريف،

أجريريا ا تبريريا  اشريريع عشريرير عضريريواً   اللةنريرية الفرعيريرية ملنريريم التعريريذيب مريرين قانمريرية أ ريريا  األ ريريبا  الريريذين 
  31مريريريد  واليريريريتُ     ر ريريري،تُ  الريريريدول األعضريريريا  ثالفريريرير  ال ريريرياألع، لي،لريريريوا تريريريا األعضريريريا  الريريريذين تنتُريريري 

أدا  مُريريامُ    اللةنريرية شيشريرية عشريرير عضريريواً ثالفريرير  األولعو وأيوا ريريا  2016ديأريريمرب كريريا وا األول/
 ثالفر  ال الثعو  2018كا وا األول/ديأمرب   31الفرعية ملنم التعذيب ةىل غاية 

 ضر عريري، ت  68/268مريرين قريريرار اةمعيريرية العامريرية  12وعمريريًي بريريالفقر   باإلوريريافة ةىل كلريري ،و -2
وين اللةنريريريرية الفرعيريريريريرية، مريريريرين هريريريريريذ  الوشيقريريريرية ااالريريريرية الراهنريريريرية املتعلقريريريريرية بتاريريريري األول وال الريريريريث الفريريريريرعني  

بريريرينيل التريريريواحا مريريرين ييريريريث التوحيريريريم اةنيريريريريرا  ول يريريريا اةنأريريريني، و تلريريريف الريريرين   القا و يريريرية الريريريريي ت والريريريي
، بيا ريرياا الأريريه الذاتيريرية لاعضريريا  ااريرياليني ومياريرين اال ريريي  علريري  ؛ومريريد  واليريريتُ  األعضريريا ، ُريريامي ل
للةنريريريريريريريرية الفرعيريريريريريريريرية  ا شريريريريريريريريبعلريريريريريريريري  املوقريريريريريريريم ال   كلريريريريريريريري  البيا ريريريريريريريرياا املتعلقريريريريريريرية مبأريريريريريريريرياره  املُريريريريريريريريع، مبريريريريريريريا

(www.ohchr.org/EN/HRBodies/OPCAT/Pages/Membership.aspx)و 
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، الريريدول األ ريريرا  علريري  68/268مريرين قرارهريريا  13و ريريةعت اةمعيريرية العامريرية،   الفقريرير   -3
أا تراعريريري ، عنريريريد ا تبريريريا  خريريريربا  هي،ريريرياا املعاهريريريداا، التريريريواحا اةنيريريريرا  املن ريريريف، ول يريريريا  تلريريريف 

الرنيأية، وتواحا ل يا اةنأني، ومشرياركة اربريربا  مرين كوي اإلعاقرية   والن   القا و ية  ااااضار 
عضوية هي،اا معاهداا يقوق اإل أاا، وكل  عل  الن،و املن و  عليه    رياو  يقريوق 

  واإل أاا كاا ال لة

   كاانف  األولد  31الا  ن تنتها   ادة وال اته  لا   النرعاة أعااء اللفنة -أوال   
 2016د سم ر 

اال ريريريريي  علريريريري  املأريريريريار املُريريريريع لاعضريريريريا  والريريريرين    القا و يريريريرية الريريريريي مي لو ريريريريا والبيا ريريريرياا مياريريريرين  -4
  للةنريرية الفرعيريرية املعنو ريرية ءاألعضريريا ء، بريريالنقر شريريباعريرين أريريهه  الذاتيريرية علريري   ريريف،ة املوقريريم ال األخريرير 
 عوwww.ohchr.org/EN/HRBodies/OPCAT/Pages/Membership.aspxثا  ر عضو كا عل  اأ   

 عضو منذ تاريخ  ةنأيةبلد ا اأ  العضو
 2013كا وا ال األ/يناير   1  أويأرا باننااتيورغ فياتور  -ها س الأيد 
اململاريريريريريريريريرية املت،ريريريريريريريريريد  لربي ا يريريريريريريريريريا  *إ نانسمالاو  الأه 

 ةالع م  وآيرلندا الشمالي
 2009آ /أغأ س  24 

 2013كا وا ال األ/يناير   1  األرجنتني لفنتة رياه أ دريس  الأيد
 2011كا وا ال األ/يناير   1   يوحيلندا غفداادلويا باتريا الأيد  

 2011كا وا ال األ/يناير   1  لبناا ج ُّفاالأيد  أوحاا 
 2013كا وا ال األ/يناير   1   ربيا  انكفلاتشميلوش الأيد 
 2011كا وا ال األ/يناير   1  موريشيو  الم شانغ لانبول الأيد 
 2013كا وا ال األ/يناير   1  الفلبني لفباسدجوا كاريداد باغادواا الأيد  
 2013كا وا ال األ/يناير   1  كوأتارياا بفالفز -  ادا غالفياتور الأيد 
 2014كا وا ال األ/يناير   6  أملا يا *أوشترِللدمارغاريت الأيد  
 2011كا وا ال األ/يناير   1  الرباحيا بر س فاغر وماريا مرغريدا ةالأيد  
 2013كا وا ال األ/يناير   1  مجُورية مولدوفا زاذاا ا فياتور الأيد
 واالختياريمن الربوتوكول  8تعيني عقب اأتقالة، وفقاً للماد   *

 ال  ن اّش ته  الدول األطراف شخاصاأل -ثاناا   
مرين الربوتوكريول االختيرياري، دعريا  6مرين املرياد   3عمًي باإلجرا  الريذي ترينع عليريه الفقرير   -5

أ ا   ، الدول األ را  ةىل أا تقد 2016أيار/مايو  12األمني العا ،   مذكر   فوية مؤرخة 



CAT/OP/SP/14 

3 GE.16-14845 

   آ / 12حبلريريريريريريول  عشريريريريرير عضريريريريريريواً   اللةنريريريريرية الفرعيريريريريرية ملنريريريريريريم التعريريريريريذيب اشريريريريريريعمر ريريريريري،يُا ال تبريريريريريا  
املوعريريريد النُريريريان ، كمريريريا قريريريدمتُا كلريريري  مجيريريريم الأريريريه الذاتيريريرية الريريريوارد  حبلريريريول وتريريريرد  و2016أغأريريري س 

لبيرياا وأت ريدر ةوريافاا ةىل هريذ  املريذكر   وعالدول األ را  املعنية،   هذ  الوشيقة ثا  رير املرفري 
 وملوعدلرت ي،اا الي وردا بعد كل  اا
أد ريريريريا ، يأريريريريب الرتتيريريريريب مريريريرين الربوتوكريريريريول االختيريريريرياري، تريريريريرد  6مريريريرين املريريريرياد   3الفقر  بريريريريوعمريريريرييً  -6

   و، والدول األ را  الي رّ ،تُ الفرعية األ دي، أ ا  األ با  املر َّ،ني لي تبا    اللةنة

 اأ  الدولة الي ر ،ته  اأ  املر ح
 النيةر  أبااش  جربياالأيد 
 املنير   أنار عبد اهلل الأيد

 أملا يا  أوشترِللدمارغاريت الأيد  
اململاريريرية املت،ريريريد  لربي ا يريريريا   إ نانسمالاو   الأه

 ةالع م  وآيرلندا الشمالي
 أويأرا  باننااتيورغ فياتور  -ها س الأيد 
 اةبا األأود  بارولاتش اا د  ح  الأيد  
 موريشيو   دو اه أاتيابوأوا غوبت الأيد
 موريتا يا   ا اا  يمودي الأيد
 مجُورية مولدوفا  زاذاا ا فياتورالأيد 
 كاحاخأتاا  سااسام ا افماراا الأيد 
 األرجنتني  غف اسماريا دولوريس  الأيد 
 النيةر  كان  عبد اهللالأيد 
 الفلبني  لفباسدجوا كاريداد باغادواا الأيد  
  ربيا   اترولاتش كوأتا دراغااالأيد  

 قرب    اكا لادس الأيد برتو 

أداء  هااااا ه  لاااا  اللفنااااة اائمااااة بءسااااماء األعااااااء الاااا  ن سافا اااالف   -ثالثا   
 2018كانف  األولدد سم ر   31النرعاة إلى غا ة 

والريرين    القا و يريرية الريريي مي لو ريريا والبيا ريرياا األخريرير  املُريريع لاعضريريا   املأريريارمياريرين اال ريريي  علريري   -8
للةنريرية الفرعيريرية املعنو ريرية ءاألعضريريا ء، بريريالنقر علريري  اأريري    ذاتيريرية علريري   ريريف،ة املوقريريم الشريريبا عريرين أريريهه  ال

 وwww.ohchr.org/EN/HRBodies/OPCAT/Pages/Membership.aspxعضو: كا 
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 عضو منذ تاريخ  بلد اةنأية اأ  العضو
 2011كا وا ال األ/يناير   1  ةأتو يا أ فسماري الأيد  
 2011كا وا ال األ/يناير   1  أرمينيا دانالاا  أرمااالأيد 
 2015ال األ/يناير كا وا   1  كرواتيا د ناناس غف انفلاتشمارييا الأيد  
 2015كا وا ال األ/يناير   1  أوروغواي  لاهر بار زروبرا ميشيا  الأيد
 2009لوح/يوليه  13  ةأبا يا *غاناس سانِتدا ا ةمييليو الأيد 
 2015كا وا ال األ/يناير   1  غواتيماال غفنزالاز بانتفلورينا الأيد  
 2015ال األ/يناير كا وا   1  توغو كفدجف غناميب غارباالأيد 

 2011كا وا ال األ/يناير   1  ملديف   مد الأيد  عانشة  ةوا
 2015كا وا ال األ/يناير   1  تو س نصراوقالأيد  روية 

 2014كا وا ال األ/يناير   27  فر أا *بفلاهكاترين الأيد   
مجُوريريريريريريريريريريريريريرية مقريريريريريريريريريريريريريدو يا  ستانتشانسكاأ يتا الأيد  

 اً اليوغوأيفية أابق
 2011ال األ/يناير كا وا   1 

 2015كا وا ال األ/يناير   1  النرويج سنّااسالأيد   ورا 
 2011كا وا ال األ/يناير   1  بهو بّااباثنثاف تار روس فيلييب الأيد

   واالختياريمن الربوتوكول  8تعيني عقب اأتقالة، وفقاً للماد   *
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 *المرلق 

 (النافر) أبااش  ج ر    
 ]األ ا: بالفر أية[

 عورا ثالنيةرات - أجنوال   1953كا وا ال األ/يناير  1 تاا خ و كا  الماالد:
 فر أيةال المم :ات لغ

 المساا المهن :  
 1991ينريرياير كريريا وا ال األ/ 1منريريذ  يريريام    لعلريريو  االقت ريريادية والقا و يريرية اكليريرية أأريريتاك بايريريث    

ع   القريا وا اربريا ؛ (CAMES)جملريس أفريقيريا ومدغشريقر للتعلريي  العريا  ث تاور أقد يىت اآلا؛ 
   كريريريا وا ال ريريرياأل/  1والشريريريؤوا القا و يريريرية   اةمعيريريرية الو نيريريرية للنيةريريرير ثمريريرين  بالتشريريريريعاامريريريدير أريريرياب  معريريريع 

   ع؛ مريريريدير أريريرياب  لاعمريريريال اةامعيريريرية ثمريريرين أيلريريريول/2014كريريريا وا األول/ديأريريريمرب   31ةىل  2013ينريريرياير 
ع،  ريريريريريريار     ريريريريريريياغة العديريريريريريد مريريريريريرين الن ريريريريريريو  األأاأريريريريريريية 2010ةىل  يأريريريريريرياا/أبريا  2006 أريريريريريبتمرب

 ووالقوا ني النيةرية

 المؤذالت الملماة:  
 ؛ع2000فر أريا كريا وا األول/ديأريمرب  - دبلو  األهلية لإل را  عل  الب،وث ثجامعرية أورليرياا

          ا وا األول/فر أريريريريريريا ثكريريريريريري - جامعريريريريريرية أورليريريريريريريااث أ رويريريريريريرية وييريريريريريريد  - اربريريريريريريا    القريريريريريريا وا دكتريريريريريريورا 
 ؛ع1987 فر أريريا - ثجامعريرية أورليريرياادبلريريو  الدراأريرياا املعمقريرية   القريريا وا اربريريا  ع؛ 1990ديأريريمرب 

 وع1985 ، يام   لعلو  االقت ادية والقا و ية اكلية باالوريو    ااقوق ث

 :الفظانة ال الاة  
ع   القريا وا اربريا  باليرية ااقريوق    يريام ؛ جملريس أفريقيريا ومدغشريقر للتعلريي  العريا ث تاور أقريد 

؛ عضريريو   اسلريريس العلمريري  والرتبريريوي لاليريرية عبريريد  مومريريوأل    يريريام عضريريو   اسلريريس العلمريري  ةامعريرية 
 ودراأاا الدكتورا  ثالعلو  اإل أا ية واالجتماعيةع

 :األنشطة المهناة الرئاساة  
 وثو الب،؛ وةدار  اليةال   عقوبااقا وا الفيه مبا القا وا اربا  تدريس مواد منُا 

__________ 

  ت د ر الأه الذاتية دوا حترير ر  و *
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 :التم    حمنالنرعاة للفنة الأنشطة ائاساة أررى ل  المفال ذق الصلة بفال ة   
النيةريريريريرير للريريريريريدفا  عريريريريرين  مجعيريريريرية   ة ريريريريريار 1991أبريا  يأريريريريرياا/يقريريريريريوق اإل أريريريرياا منريريريريريذ   جمريريريريريال  ا ريريريري  
أتريريريوىل و  ،  التريريريوا علريريري ، انريريريب الريريريرنيسو  انريريريب األمريريريني العريريريا   من ريريرييبتوليريريريت  فيُريريريا الريريريي اإل أريريرياا  يقريريريوق
 املعنريريوا اتريريا ال ة   تريرييليفاملشريريارك؛ 2012ديأريريمرب كريريا وا األول/منريريذ   رنيسمن ريريب الريري ياليريرياً  فيُريريا

Droitsdel’hommeauNiger : Théorie et réalités" "العديريد مرين املريؤلراا   جمريال تع يري  تن ريي   ؛
والفأرياد؛ املشريرياركة  املؤأأريرياا القضريانيةبشرييا العديريد مريرين الدراأرياا  ةجنرياح؛ تُريرياومحاييقريوق اإل أرياا 

وقريريريريريا وا  منُريريريريريا قريريريريريا وا العقوبريريريريرياا  النيةريريريريرير،  العديريريريريريد مريريريريرين الن ريريريريريو  األأاأريريريريريية والقريريريريريوا ني   ريريريريريياغة 
   واإلجرا اا اةنانية

 :التم    حمنالنرعاة للفنة الالمفال ذق الصلة بفال ة اائمة بءحدث المنشفاات ل    
Droits املعنريريوا اتريريا ال ة   تريرييليفاملشريريارك de l’homme au Niger : Théorie et réalités" "، 
 RDJA  شرير   جملرية نيةرير ثلل مفُو  اربيا رية الع مري    القريا وا الووريع  بشيامقال  ؛2002  يام 

اإل أريريرياا   ع؛ املشريريرياركة    ريريريياغة عريريريد  تقريريريارير أريريرينوية عريريرين يقريريريوق 2001أكتريريريوبر   تشريريريرين األول/
املعياريرية   غرير  أريانا القريا وأل وامل مريناأل؛ ءللدفا  عرين يقريوق اإل أرياامجعية النيةر   ة ار النيةر 

الريريي   متُريريا  بريريوردو ةىل  ريريدو  2009أريريبتمرب بيريرياا مقريريد    أيلول/: ءأفريقيريريا   جمريريال قريريا وا األعمريريال
   و رت تععل  اإل Afrilex الشبا  سلة جامعة مو تأايو بوردو الرابعة ثا  ر املوقم
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 غر ()الم أنارع د اهلل   
 ، املنير يابآيت أوري، 1958لوح/يوليه  2 تاا خ و كا  الماالد:

  الي يةواإل عربية والفر أيةال المم :ات لغ

 ساا المهن :الم  
 أأتاك جامع    ااقوق؛ وخبه قا وأل؛ وخبه و ع ودو    يقوق اإل أاا

 :ال الاة دالمهامالفظانة  
لةنريرية العضريريو   و  ؛ نةريرية، املنيريرير   القا و يريرية و أأريريتاك   كليريرية العلريريو  االقت ريريادية واالجتماعيريرية 

لمةلس الريو ع اقريوق اإل أرياا، ل ت واا، وه  فر  تل  -   نةة اإلقليمية اقوق اإل أاا 
 نير والو نية اقوق اإل أاا   امل ؤأأةأي امل

 :المؤذالت الملماة  
، جامعريريريريريريريريرية تمريريريريريريريريريد اربريريريريريريريريريامس، الربريريريريريريريريريا ، املنيريريريريريريريريرير ؛ ثباريريريريريريريريريالوريو ع: ةجريريريريريريريريرياح    ااقريريريريريريريريريوق 1980
، فر أريريريريا؛ بربنيريريريريااماجأريريريريته   القريريريريا وا اربريريريريا  والقريريريريا وا العريريريريا ، كليريريريرية ااقريريريريوق  امعريريريرية  :1982
، لعلريو  االجتماعيريةاوالعلو  اةنانية، جامعة   القا وا اةنان  الدراأاا املعمقة : دبلو  1984

اةنانية، معُد عل  اةرمية والعلريو  اةنانيرية،  اةرمية والعلو :  ُاد    عل  1984؛ تولوح األوىل
 ،: دكتريريورا    القريريا وا اةنريريان  والعلريريو  اةنانيريرية1988؛ لعلريريو  االجتماعيريرية، تولريريوح األوىلاجامعريرية 

، لعلريو  االجتماعيرية، تولريوح األوىلا: العقوبرية   القريا وا اةنريان  املنيريرا، جامعرية  رويريةمووو  األ
 وفر أا

 طة المهناة الرئاساة:األنش  
لةنريريريرية لجمموعريريريرية العمريريريريا التابعريريريرية  رنريريريرييسو  ؛1992أأريريريريتاك القريريريريا وا اربريريريريا  والعلريريريريو  اةنانيريريريرية، منريريريريذ عريريريريا  

ت ريريريريريريواا، املالفريريريريريرية بريريريريريريالنُوض ب قافريريريريريرية يقريريريريريريوق اإل أريريريريريرياا  -   نةريريريريريرية اقريريريريريريوق اإل أريريريريريرياا  اةُويريريريريريرية
املؤقتريريريريريرية    ، بع ريريريريريرية األمريريريريريري  املت،ريريريريريريد  اً أريريريريريريابقوريريريريريرياب  الشريريريريريريؤوا القضريريريريريريانية و ؛ البنريريريريريريا  الريريريريريريدميقرا   وتع يريريريريريري 

ة امل رياايُريا هي،رية اإل  ريا  و مجعياا وهي،رياا، مبريا فد  خبه قا وأل لو  ؛2000-1999 كوأوفو،
بومبيريدو،  فريري لالفريري  العامريا التريابم   قا وأل وعضو خبه اربة الأيدا؛ و املنير  واةمعية املنيربية حمل  

جمتمريريريم ال ريريريريب   دانريريريرير ، اااإلدمريريريمريريريريم املاتريريريب االحتريريريريادي الأويأريريريري لل ريريريري،ة العامريريرية و ريريريريعبة     ريريريراكة
 خبريريهو القريريا وا وارةرير ؛     ريؤواث ،ريفريري  العمريريا والب  خبريه و  ؛2014 هيو يريريي يراا/منريذ  النفأري 

،   2010مؤأأريرية النأريريا  مريرين أجريريا املتوأريري ، الريريي أ شريري،ت   بريرياريس   عريريا    عضريريو مؤأريريس و 
 ة ار االحتاد من أجا املتوأ و
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 :التم    حمنالنرعاة للفنة الأنشطة ائاساة أررى ل  المفال ذق الصلة بفال ة   
ةجريرا  و التعريذيب؛  ادعريا اادراأة وتوشي  الشااو  املقدمة من الأةنا  أو كويُ ، مبا   كل  

 -    نةريريريةاقريريريوق اإل أريريرياا  ُويريريريةلةنريريرية اةعضريريريو   الالأريريريةوا ك ةىلالت،قيريريري  والر ريريريد حيريريرياراا 
يقريريوق يالريرية أووريريا  الأريريةوا و  بشريرييايا مريريم الأريريةنا  وأريريل اا الأريةن ةجريريرا  مقريريابو  ت ريواا؛

املناأبة واقرتاح التو ياا  ال ياراااإلبيغ عن أووا  الأةوا بعد و  ؛اإل أاا   هذ  األماكن
  جمريريريال  تقريريريدل التريريريدريب والتريريريدريسو  ؛يالريريرية يقريريريوق اإل أريريرياا   هريريريذ  األمريريرياكن الريريريي قريريريد حتأريريرين

املُريرياجروا ن فيُريريا ف،ريرياا الضريريعيفة، مبريريال أحبريرياث بشريريياجريريرا  ةو ؛ اةنريريان  وأمريرين األ ريريبا القريريا وا 
 اإليدحوامل ابوا بواأل با  

 :التم    حمنالنرعاة للفنة الالمفال ذق الصلة بفال ة اائمة بءحدث المنشفاات ل    
« Réflexionsurunappuiàl’adoptiond’unestratégienationaledeluttecontrel’impunité » ،

املن مريرية املنيربيريرية ، و املركريري  الريريدو  للعدالريرية اال تقاليريرية، ومؤأأريرية فريريريدري  ةيريريرباتقريريرير علمريري  مقريريد  ةىل 
 و2011، لوح/يوليه اقوق اإل أاا

« La magistrature et les magistrats au Maroc » ،  هي،ريرية اإل  ريريا  مقريريد  ةىل تقريريرير علمريري
 و2005و ، أيار/ماياملنيربيةةنة تق   ااقان   ،وامل ااة
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 )ألماناا( دللِ شتر  ااغاا ت أو   
 ، لوب ، أملا يا1950أيلول/أبتمرب  30 تاا خ و كا  الماالد:

  الي يةواإلملا ية األ المم :ات لغ

 ساا المهن :الم  
  علريري  األدويريرية   خبريريه ؛ و   قريريا وا ال ري،ة العقليريرية األملريرياأل  خبريريه و  ة؛ فأريريي ةمعاةريريو ؛ ة فأريريي ةبيبري 

 ألمراض النفأيةعا، دورلو د، مأتشف  LWL-Klinikث عياد  أابقاً ورنيأة  ؛النفأية

 :ال الاة دالمهامالفظانة  
 يىت اآلا: عضو   الوكالة الو نية األملا ية ملنم التعذيب  2015
وريريرو  املعاملرية أو العقوبريرية لتعريذيب وغريريه  مرين االلةنريرية الفرعيرية ملنريريم  عضريو  يريىت اآلا:  2014

 ة أو املُينةوأو القاأية أو الية أا ي
ة أملا ية ، وه  راب Aktion Psychisch Krankeمؤأأة جملس ةدار   عضو  يىت اآلا:  2014
 الرعاية النفأيةق ا   يح إل أ  ش،ت
الواليريريرية لل ريريري،ة النفأريريريية   ع Besuchskommissionعضريريريو   هي،ريريرية الر ريريريد ث يريريريىت اآلا: 2002

 ياوأتفالو  - مشال الراين االحتادية األملا ية

 :المؤذالت الملماة  
      ريريريريريريُاد   بيبريريريريريرية األمريريريريريريراض النفأريريريريريريية، أملا يريريريريريريا؛ 1996 ريريريريريريُاد  معاةريريريريريرية  فأريريريريريريية، أملا يريريريريريريا؛  1997
    ُاد  مأاعد   يدال ية، أملا ياو 1971  ال ب، جامعة مو شرت، أملا يا؛   باالوريو  1991

 األنشطة المهناة الرئاساة:  
بشاا  ريوع  أو غريه للعيج   املأتشفياا ث معاةة املرو  النفأيني واأل با  الذين خيضعوا
ع والفريريري  العامريريا فيُريريا املتعريريدد 2007-1996 ريريوع ع لأريرينواا عديريريد ؛ وةدار  عيريرياد   فأريريية ث
  اسريريريال ال ريريرييب؛ ودراأريريرية قريريريا وا ال ريريري،ة  املبتريريريدننياملُريريرين؛ وتريريريدريس التمريريريريا وتريريريدريب املريريريو فني 

ااري    ااريرية،    وريو ميارين بلوغريه العقلية األملاأل واا    أفضا مأتو  من ال ،ة العقليرية 
 و 2003عا   ذمنشوراا   هذا اسال منمم 

أدا  أ شري ة اأتشريارية مت ريلة بعمليرية تاييريف قريريا وا ال ري،ة العقليرية وفقرياً ملعريايه يقريوق اإل أريرياا 
تفاقيرية األ ريبا  كوي اإلعاقرية والربوتوكريول االختيرياري التفاقيرية مناهضرية التعريذيب، ب ريفي م ريا ا

خبريريه  مأريريتقلة   اةلأريرياا الربملا يريرية، وعضريريواً   أفرقريرية عاملريرية ملن مريرياا  تلفريرية   استمريريم املريريدأل 
 ت عىن بالرعاية النفأية القأريةو
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قليريريريريريريريريرية أو  فأريريريريريريريريريية واجتماعيريريريريريريريريرية الريريريريريريريريريرتويج ملفُريريريريريريريريريو  األهليريريريريريريريريرية القا و يريريريريريريريريرية لا ريريريريريريريريريبا  كوي ةعاقريريريريريريريريرياا ع
ق ريريريا  الرعايريريرية النفأريريريية، ب ريريريفي مت،دشريريرية أأاأريريريية   يلقريريرياا عمريريريا و نيريريرية ودوليريريرية،  ة ريريرييح ووريريريرور 
 "Das Gespür für Menschenrechte – die Kritik der UN an der Psychiatrie" مريري يً  منُريريا

أو  ع2016ا تقريريريريريريرياد األمريريريريريريري  املت،ريريريريريريريد  لل ريريريريريريريب النفأريريريريريريري ،  ريريريريريريريبا /فرباير  -اقريريريريريريريوق اإل أريريريريريريرياا  ثمعريريريريريريريىن
"Menschenrechte und mitgestaltete Anspruchsrechte"  ثيقريريريريوق اإل أريريريرياا وااريريريري    امل البريريريرية

 ع2015بااقوق، تشرين ال األ/ وفمرب 

 :الماف ة ل  الرابطات المهناة  
 Deutsche Gesellschaft für Sozialeعضريريريو   اةمعيريريرية األملا يريريرية لل ريريريب النفأريريري  االجتمريريرياع  ث

Psychiatrie, DGSP  ؛ 2014-2010، وعضريريريو   جملريريريس ةدار ريريريا خريريرييل الفريريريرت  2003ع منريريريذ عريريريا
و 2014-2010ومت،دشة باأ  فري  العما التابم رذ  اةمعية املعع باألدوية النفأريية خرييل الفريرت  

؛ وياليريريريرياً 2003منريريريريذ عريريريريا   (Betreuungsgerichtstag)وعضريريريريو   اةمعيريريريرية األملا يريريريرية للو ريريريرياية القا و يريريريرية 
 عضو   فرقة العما املعنية باإلكرا و

 :التم    حمنالنرعاة للفنة الالمفال ذق الصلة بفال ة اائمة بءحدث المنشفاات ل    
2016, M. Zinkler, K. Laupichler, M. Osterfeld (Eds.), Prävention von Zwangsmaßnahmen. 

Menschenrechte und therapeutische Kulturen in der Psychiatrie التريدابه القأريريةمنريم اارياك ث ،
 ,M Osterfeld, Selbstbestimmung ,2016 عوال ريب النفأري    يقريوق اإل أرياا وال قافرياا العيجيرية

Inklusion und rechtliche Betreuung – Herausforderung oder gordischer Knoten  تقريريرير ث
 ,.in Th. Degener et alعالعقريريريد  املأتع ريريريية أو ت،ريريريديال - ةقا و يريريرياإلدمريريرياج والرعايريريرية الو  امل ريريريه

Menschenrecht Inklusion   2017ثةدمريرياج يقريريوق اإل أريريااعو, D. Brosey, M. Osterfeld, Die 

Rechte von Klientinnen und Klienten  ثيري  ال برياننعin J. Bischkopf et al., Soziale Arbeit in der 

Psychiatrie, Lehrbuch  2017و    جمريال ال ريب النفأري ، دليرياعثالعمريا االجتمرياع, N. Greve, 

M. Osterfeld, B. Diekmann, Umgang mit Psychopharmaka   األدويرية النفأرييةعثالتعامريا مريم، 
5

th
 ed و 

https://www.psychiatrie-verlag.de/de/buecher/detail/book-detail/praevention-von-zwangsmassnahmen.html
https://www.psychiatrie-verlag.de/de/buecher/detail/book-detail/praevention-von-zwangsmassnahmen.html
http://www.neukirchener-verlage.de/index.php?action=artikel&subaction=zeige&var=603.080&sucheID
http://www.neukirchener-verlage.de/index.php?action=artikel&subaction=zeige&var=603.080&sucheID
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 ة(المملكة المت دة ل ر طاناا المظمى وآ رلندا الشمالا)  الكفم إ نانس  
 ، كارديف، اململاة املت،د 1959كا وا األول/ديأمرب  31 تاا خ و كا  الماالد:

 عوةملا  تدود بالفر أيةاإل الي ية ث المم :ات لغ
 المساا المهن :

يىت اآلا: ع ّينت    البداية كم،اورير   القريا وا،  1999أأتاك القا وا الدو  العا  ثمنذ عا  
وق، جامعريرية بريأريريتول، اململاريرية لاليريرية العلريريو  االجتماعيريرية وااقريرياً عو وكنريريت عميريريد1989  عريريا  
 عو2009-2005املت،د  ث

 :ال الاة دالمهامالفظانة  
أأريريريتاك القريريريا وا الريريريدو  العريريريا  و انريريريب مريريريدير مركريريري  ةعمريريريال يقريريريوق اإل أريريرياا، جامعريريرية بريأريريريتول، اململاريريرية 

 واملت،د 

 المؤذالت الملماة:  
 مع ال ا وية، كارديفالتعلي  ال ا وي: مدرأة ال ر  
؛ 1982بريريار ، أوكأريريفورد: الباريريالوريو  ثمريريم مرتبريرية الشريرير  األوىلع،  سالتعلريريي  اةريريامع : كليريرية ر ينريريت

 1986 ، ُاد  الدكتورا 

 :الرئاساة المهناة األنشطة  
وريريري لم بالتريريريدريس والب،ريريريث   العديريريريد مريريرين جوا ريريريب القريريريريا وا أ ،للقريريريا وا الريريريدو  العريريريا  ب ريريريفي أأريريريتاكاً 
عريريد  لغريريه كلريري  مريرين املؤلفريرياا، وأ ريريا تريريرر مانريرية كتريريا  وف ريريا ومقريريال و  مريرين مريريا يقريرير  فريريتالريريدو ، وألَّ 

علريري  القضريريايا املتعلقريرية  ا  ريريب تركيريري يجمريرييا رانريريد  للقريريا وا الريريدو  وعريريد  كتريريب مدرأريريية لل ريريي و و 
عريريرين هريريريذا  ومقريريرياالً اً كتابريريري 30، وكتبريريريت أك ريريرير مريريرين بالتعريريريذيب ومنريريريم التعريريريذيب ألك ريريرير مريريرين عشريريريرين عامريريرياً 

لريريريد  العديريريريد مريريرين ، بشريريرييا القضريريريايا واملشريريرياريم املتعلقريريرية مبنريريريم التعريريريذيب مأتشريريرياراً  املووريريريو و وكنريريريت خبريريريهاً 
اري،ريرياا الدوليريرية ومن مريرياا استمريريم املريريدأل، مبريريا فيُريريا األمريري  املت،ريريد ، واللةنريرية الدوليريرية لل ريريليب األمحريرير، 

وراب رية ومن مة األمن والتعاوا   أوروبا، واللةنة األفريقية اقوق اإل أاا والشريعو ، وجملريس أوروبريا، 
أرية استمريم ومؤأ املن مرية الدوليرية إل رييح   ريا  العقوبرياا،ومن مة العفريو الدوليرية، و لتعذيب، ا منم

التفاقيريريريرية مناهضريريريرية   ريريريرياركت   مناقشريريريرياا بشريريريرييا  ريريريريياغة الربوتوكريريريريول االختيريريريريارياملفتريريريريوح، وغههريريريرياو و 
 منريم التعريذيب  بشرييا التوجيُيرية  روبرين آيلنريد ريياغة مبرياد   فريري ل مشرياركاً  -كنت رنيأرياً و  التعذيبو

لفريريري  االت ريريال مريريم استمريريم املريريدأل   ة ريريار الربوتوكريريول االختيريرياري التفاقيريرية  اً مؤأأريري اً أفريقيريريا وعضريريو 
 مناهضة التعذيبو
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 :التم    حمنالنرعاة للفنة الأنشطة ائاساة أررى ل  المفال ذق الصلة بفال ة   
املعريريع بتقريرهريريا و وكنريريت املقريريرر 2009أ ريريب،ت عضريريواً   اللةنريرية الفرعيريرية ملنريريم التعريريذيب   عريريا  

، وأاعدا أيضاً 2011ع، واو لعت مبن ب رنيأُا منذ  با /فرباير 2010الأنوي الرابم ث
   ريريريريياغة تقريرهريريريريا الأريريريرينوي وتقدميريريريريه ةىل اةمعيريريريرية العامريريريرية لامريريريري  املت،ريريريريد  كريريريريا أريريريرينة منذنريريريريذو و  

 الجتمريريريريا  ر أريريريريا  هي،ريريريرياا معاهريريريريداا يقريريريريوق اإل أريريريريااو، كنريريريريت رنيأريريريرياً 2015-2014 الفريريريريرت 
يريريدث مت ريريا بريريالربوتوكول االختيريرياري التفاقيريرية مناهضريرية التعريريذيب  100 أك ريرير مريرين و ريرياركت  

وباللةنريرية الفرعيريرية ملنريريم التعريريذيب وواليتُريريا وبعمريريا اآلليريرياا الوقانيريرية الو نيريرية   مجيريريم أ ريريا  العريريا و 
و هلربوتوكول االختيرياري وتفعيلريبرياة شريا  ال ريندوق اربريا   مريا خيريع ما  املبادر  فيب ا أيضاً أخذو 

، يريريريريىت اآلا حيريريريار  ق ريريريريرية ر يريريرية 11اً   اللةنريريريرية الفرعيريريرية ملنريريريم التعريريريريذيب، أجريريريريت ضريريريو عوب ريريريفي 
وقد كتبريت باأتفاورية عرين التعريذيب ومنريم التعريذيب  للوفدو فيُا أبم حياراا كنت فيُا رنيأاً  مبا

عل  مد  أنواا عديد  وكنت مشاركاً  ش اً   العديد مرين العمليرياا الريي أفضريت ةىل اعتمرياد 
و وأ ريا عضريو قواعريد  يلأريوا ما ريدييالتوجيُيرية، و  مباد  روبرين آيلنريدأية، مبا فيُا وشان  دولية أأا

  الفري  االأتشاري املأتقا املعع حبقوق اإل أاا والتابم لوحار  خارجية اململاة املت،د و  

 :التم    حمنالنرعاة للفنة الالمفال ذق الصلة بفال ة اائمة بءحدث المنشفاات ل    
‘Co-Existence andConfidentiality:TheOPCATExperience’ inTowardsCoherence in

International Human Rights Law (2016); The Optional Protocol to the UN Convention 

against Torture (OUP, 2011); ‘TheOPCAT at 50’ in TheDelivery of Human Rights

(2011); Combating Torture in Europe (Council of Europe Press, 2001); Preventing 

Torture: A Study of the European Convention for the Prevention of Torture (OUP,1998). 
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 )سف سرا(  فاغ لاكتفا بانناات -ذانس   
 ]األ ا: بالفر أية[

 أويأراعكا توا برا، ثبهتو  1961 يأاا/أبريا  26 تاا خ و كا  الماالد:
 فر أية واإل الي ية واإلأبا ية والعربيةالاإلي الية واألملا ية وارولندية و  المم :ات غل

 المساا المهن :  
 األ ش ة املُنية الرنيأيةء أد ا ا  ر ء

 المؤذالت الملماة:  
والريريدو  : درجريرية ليأريريا س ثماجأريريته   القريريا واع   القريريا وا املريريدأل والدأريريتوري 1981-1988

 نان  والعا  و  تاريخ ااقوقو جامعة برا ثأويأراعوواة
 وحار  اربارجية االحتاديةو ،للمتب  ني   يقوق اإل أاا   امليداا ُاد  التدريب : 2000

 :ال الاة دالمهامالفظانة  
: رنريريرييس ثقاوريريري ع تامريريرية مقا عريريرية بر ينريريريا، تامريريرية مد يريريرية وجنانيريريرية ابتدانيريريرية،   2001منريريريذ عريريريا  

عضريريريريو   اللةنريريريرية الفرعيريريريرية ملنريريريريم : 2013ة النا قريريريرية باإلي اليريريريرية ثأويأريريريريراعو منريريريريذ بو ريريريرييافو، املن قريريريري
التعذيب   األم  املت،د : رنيس الفريري  اإلقليمري  ألفريقيرياو رنرييس الوفريد املالريف ب يريار  اللةنرية الفرعيرية 

ع، ومبعريوث 2016ع، وتريو س ث يأرياا/أبريا 2015ملنم التعريذيب ةىل كريا مرين ةي اليريا ثأيلول/أريبتمرب 
عو عضريريو   الوفريريود الريريي حارا 2016الفرعيريرية ةىل ةي اليريريا   ة ريريار حيريريار  متابعريرية ث ريريبا /فرباير  اللةنريرية

تشريرين ، وتركيريا ث)2014مال ة ثتشريرين األول/أكتريوبر ع، و 2013غابوا ثكا وا األول/ديأمرب 
: ةدار  يلقريرياا دراأريريية واجتماعريرياا أياأريريية بشريرييا منريريم 2014ومنريريذ عريريا   عو2015األول/أكتريريوبر 

اأريتاا ير د أماكن االيتةاح،   ة ار ااريوار املتعلري  حبقريوق اإل أرياا بريني أويأريرا و اجالتعذيب و 
 عو2016وي يراا/يو يه  2015ثأيار/مايو 

 :األنشطة المهناة الرئاساة  
منريريريريريدو  اللةنريريريريرية الدوليريريريريرية لل ريريريريريليب األمحريريريريريرو أ شريريريريري ة ة أريريريريريا ية : 1991-1990و 1999-2012

، أفنيا أريريتاا، اة انريرير، الب،ريريرين، خلريرييج غوا تا ريرياموااليتةريرياح ثوةجريريرا اا لل،مايريريةو حيريرياراا ةىل مراكريري  
 ةي اليا، اليمن، العراق، ةيراا، وكرواتياعو

  جمريريال ة تريرياج وبيريريم ، ورنريرييس املريريو فني، أمريريني اسلريريس التنفيريريذيقريريا وأل، و: مأتشريريار 1994-1998
اأريريري   ثالريريريي حتمريريا اليريريريو  Kraftwerke Brusio AG/Forze Motrici Brusio SA ريريريركة  ،ال اقريرية

Repower AG ،وبو يافو ثأويأراعع 
ولريريريوحار  البنريريريا   متريريريدر  لريريريد  احملامريريرية اإلداريريريرية لاريريريا توا غريريريري وا -: كاتريريريب الضريريريب  1991-1993

 كا توا غري وا ثأويأراعووالنقا والشر ة    
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 :التم    حمنالنرعاة للفنة الأنشطة ائاساة أررى ل  المفال ذق الصلة بفال ة   
، 1997، وحار  اربارجيريرية االحتاديريريةو ومنريريذ عريريا  املريريدأل للأريريي فريريري  اربريريربا  املعريريع بالتشريريةيم عضريريو   
ةىل البوأنة واررأ   الي أوفد ا من مة األمن والتعاوا   أوروبا بع ة مراقبة اال تبابااعضو   

األوروا ةىل  االحتريريادالريريي أوفريريدها  بع ريرية مراقبريرية اال تبابريريااع و1997/1998ثاال تبابريرياا الربملا يريرية 
 عو 2005فلأ ني ثاال تباباا الرناأية لعا  

 :التم    حمنالنرعاة للفنة الالمفال ذق الصلة بفال ة اائمة بءحدث المنشفاات ل    
 Le concept juridique de torture contenu dans la Convention contre : رأالة التبرج:1997

la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ،  حتريت ة ريرا
 فالرت كالني، أأتاك متفرغ   جامعة براوالربوفأور 
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 )الف   األسفد( نكا بارولاتشدِ ز    
 ، بودغورياا، اةبا األأود1963لوح/يوليه  9 تاا خ و كا  الماالد:

  الي يةاإل المم :ات لغ

 ساا المهن :الم  
 ، متدربة1989/1991 احملل ماتب املدع  العا  
 ، مدير  تنفيذية1997-1991 ايبة أعمال ير  

 ، مفتشة الأوق عل  مأتو  اةمُورية1997/1998وحار  التةار  
 ، رنيأة دانر  الشؤوا العامة والشؤوا املالية1998/2003وحار  العدل، 

 امة، أمينة ع2003/2004مؤأأة يام  يقوق اإل أاا واارياا   اةبا األأود 

 :ال الاة دالمهامالفظانة  
 انبة أمني امل ا  مأؤولة عن اآلليرية الو نيرية ملنريم التعريذيب واامايرية مرين التعريذيب وااري    احملاكمرية 

كريا وا   20، وتولريت املن ريب   2014كريا وا األول/ديأريمرب   27ومن أجا معقريول، ع ينريت   
 و2015ال األ/يناير 

 :المؤذالت الملماة  
 ةالدوليريري؛ املدرأريرية 1996؛ امت،ريرياا احملامريريا  1981/1985أريريود، كليريرية ااقريريوق جامعريرية اةبريريا األ

منريريذ ة شريريا  مؤأأريرية أمريريني امل ريريا ، و ؛ 2004بولنريريدا  -عشريرير اقريريوق اإل أريرياا   وارأريريو  ةاربامأريري
مريريو ف  فانريريد  ل الريريي    مريريتمجيريريم الريريدوراا التدريبيريرية املُنيريرية   جمريريال يقريريوق اإل أريرياا،  ايضريرير 

 واملؤأأة

 الرئاساة:األنشطة المهناة   
محاية يقريوق بدايًة،  :يقوق اإل أاا  مجيم االلت اماا املُنية، ا  ب اهتمامُا املُع عل  محاية 

  وقريت  محاية يقوق املأتُل ، مث   ماتب املدع  العا  عندما كا ت تعماو،ايا العنف، 
 الي و

يقريريوق  مأرييلة تناولريريتتنفيريذ العقوبريرياا اةنانيرية، معُريد الريي تضريري  العريريدل،    وحار خرييل عملُريا 
 مألوا ااريةواأل با  

اهتمامُريريا  2003اةبريريا األأريريود   عريريا   اا  ريريرياايقريريوق اإل أريرياا و اعتمريرياد قريريا وا يريريام  أشريريار 
لةبريريا ل امل ريريا  األوىل ة ريرياأميريريني ا ضريريمت ةىل يقريريوق اإل أريرياا،  بالعمريريا املبا ريرير   جمريريال محايريرية

 وامل ا    اةبا األأود ة اإ شا  أمب ة ار العما املضىن املتعل األأود   
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 :التم    حمنالنرعاة للفنة الأنشطة ائاساة أررى ل  المفال ذق الصلة بفال ة   
 ريريرياركت ب ريريريفتُا أمينريريرية عامريريرية ألما ريريرية امل ريريريا    الوفريريريا  بواليريريرية أمريريريني امل ريريريا  املتم لريريرية   محايريريرية يقريريريوق 

، تولريت مأريؤولية الوفريا  2015  عا  األ با  مألوا ااريةو ومنذ تعيينُا كنانبة ألمني امل ا  
  بوالية اآللية الو نية ملنم التعذيبو

 :التم    حمنالنرعاة للفنة الالمفال ذق الصلة بفال ة اائمة بءحدث المنشفاات ل    
 ريريرياركت   كتابريريرية تقريريريرير خريريريا  عريريريرين ووريريريم املبريريرياأل الريريريي حتتةريريريري  فيُريريريا الشريريرير ة األ ريريريبا  مأريريريريلوا         

 امل ريا  املعريع حبقريوق اإل أرياا وااريرياا   اةبريا األأريود، مقريد  أمني؛ وتقرير عن 2011 -اارية 
وتقريريريريرير عريريريرين يالريريريرية الأريريريريةوا أشنريريريريا  مريلريريريرية ؛ 2012لعريريريريا   -ةىل عمليريريريرية االأريريريريتعراض الريريريريدوري الشريريريرياما 

؛ وتقريريريرير اآلليريريرية الوقانيريريرية 2013؛ وتقريريريرير اآلليريريرية الوقانيريريرية الو نيريريرية لعريريريا  2012، بودغورياريريرياالت،قيريريري    
 The right to physicalوكتريريا  ؛ 2015؛ وتقريريرير اآلليريرية الوقانيريرية الو نيريرية لعريريا  2014الو نيريرية لعريريا  

integrityandhumandignity:theOctoberprotestsandtheapplicationofpolicepowers”2016و 



CAT/OP/SP/14 

17 GE.16-14845 

 ) فا شافس( دو اه ساتاابفسف  غفبت  
 موريشيو  - 1946أيلول/أبتمرب  30 تاا خ و كا  الماالد:

 اإل الي ية والفر أية المم :ات لغ

 المساا المهن :  
 مأار مُع قا وأل وقضان 

 :ال الاة دالمهامالفظانة  
لريريريدوانر خبريريريه اأتشريريرياري قريريريا وأل  -2 وقاوريريري  اأريريريت،نا ، تامريريرية االأريريريت،نا    أيشريريرييا -1

عريريا     تاوريرير -4 وتاوريرير   القريريا وا الدأريريتوري -3وعStevens Associatesالقريريا وا الريريدو  ث
رنريرييس جملريريس  -6رنريرييس ةنريرية األخريرييق   موريشريرييو و  -5جمريريال الريريدفا  عريرين يقريريوق اإل أريريااو 

ألريريف كتبريرياً مُنيريرية موجُريرية ةىل األخ ريريانيني وال ريريي    جمريريال  -7اإلبريرييغ املريريا  ثموريشريرييو عو 
 القا واو

 المؤذالت الملماة:  
جامعرية ةياريس ثدكتورا    القا وا ثمقار ة بني القريا وا املريدأل اإل اليري ي والفر أري  واملوريشيوأري  

ع؛ وماجأريته   ااقريوق   جمريال القريا وا الريدو  العريا  ثكليرية لنريدا اةامعيريةع؛ امت،رياا مرأيليا، فر أا
حميريريريا   معُريريريد الدراأريريرياا ؛ ميريريريدل تامبريريريااحملامريريريا  ثجملريريريس التعلريريريي  القريريريا وألع لنريريريدا ب ريريريفي عضريريريواً   

 جامعة لنداو القا و ية املتقدمة،

 :األنشطة المهناة الرئاساة  
ايا االعتريريريدا اا الريريريي ترتابُريريريا الشريريرير ة وعملريريريت كريريريرنيس ييريريريث مالريريريف بريريريالن ر   قضريريريب ريريريدأا  كقريريرياض 
لبريت لاحملامرية العليريا   ةىل من ريب قاوري ترقيي للةُاح القضان  بيكمله قبا تاأباو لعت مبُمة 

و وعنريريدما   أكريرين   هي،ريرية احملامريرية، كنريريت أترافريريم   قضريريايا    ريريا أريريياد  القريريا وااملريريوا نني   يقريريوق 
أي ماتريريريب املريريدع  العريريا و وخريريرييل مأريرياري املُريريع، تقلريريريدا  تريريرد ةىل ماتريريب خريريريا  أو ماتريريب عريريا :
 وومدع  عا  بالنيابة ومأتشار برملاأل وغريه كلري  مرين املنا ريبأيضاً من ب مدير عا  للنيابة العامة، 

عريريرين مأريريريانا القريريريا وا الريريريدو  املتعلقريريرية بالت امريريرياا موريشريريرييو   و  ماتريريريب النانريريريب العريريريا ، كنريريريت مأريريريؤوالً 
يرية والدوليرية، مبريا   كلري  الت اما ريا   ة ريار من ومرية األمري  املت،ريد : أي مبوجب  تلف املعاهداا ال نان

؛ هريريريريذ  اري،ريريريرياا عاهريريريريداا ووريريريريماا االمت ريريريال لتو ريريريرييااةعريريريداد التقريريريريارير الق ريريريريرية املوجُريريرية ةىل هي،ريريريرياا امل
ومرافقريرية وحرا  العريريدل واملريريدعني العريريامني وةيريريا تُ  باملعلومريرياا اليحمريرية أشنريريا  املريريؤلراا الو نيريرية واإلقليميريرية 

 والدولية وغههاو 
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 :التم    حمنالنرعاة للفنة الأنشطة ائاساة أررى ل  المفال ذق الصلة بفال ة   
 اركت   ةلقا  تاوراا وخ اباا رنيأية و  ةدار  يلقرياا عمريا بشرييا قضريايا قا و يرية أو قضريانية 
أو قضريريريايا كاا  ريريريلة   احملافريريريا الو نيريريرية واإلقليميريريرية والدوليريريرية   أفريقيريريريا، وأأريريريرتاليا، وبلةياريريريا، وكنريريريدا، 

ومالي يريريريريا، و يبريريريريال،  ريو يريريريريوا،الوجريريريري ر كاميريريريرياا، وال ريريريريني، وفر أريريريريا، وارنريريريريد، وةي اليريريريريا، واليابريريريرياا، وج يريريريرير  
كلري  بنريا  علري  دعريو  مرين كرياا و  ووتايلند، وأيشيا، وأريننيافور ، واململارية املت،ريد ، والواليرياا املت،ريد 

املن مريريرياا و/أو اةامعريريريرياا الو نيريريرية أو الدوليريريريرية أو حتريريريت رعايتُريريريريا، ومنُريريريا علريريريري  أريريريبيا امل ريريريريال: االحتريريريرياد 
واةنريريريو  األفريقريريري ، واةماعريريرية اإل انيريريرية  األفريقريريري ، واسلريريريس الربي ريريرياأل، والأريريريوق املشريريريرتكة لشريريريرق أفريقيريريريا

للةنو  األفريق ، واألم  املت،د ، وأما ة الاومنولث، وراب رية قضريا  الاومنولريث، ومعُريد الاومنولريث 
للتعلي  القضان ، واةماعة األوروبية، ودانر  اإلعي  بالواليرياا املت،ريد ، واةامعرياا ال ريينية واليابا يرية، 

 وملنم التعذيب   أفريقيا، وغهها A3يب، ومبادر  والراب ة الدولية ملنم التعذ

 :التم    حمنالنرعاة للفنة الالمفال ذق الصلة بفال ة اائمة بءحدث المنشفاات ل    
مريريرين  اً ت عريريريدد ريريرينيع، 2015-2011فيُريريريا ثاً جديريريريداً للةنريريرية مناهضريريرية التعريريريذيب وعضريريريو اً ب ريريريفي مقريريريرر 
ةعريريداد تقريريارير اً وتوليريريت أيضريري ومناهضريرية التعريذيب اتفاقيريريةريريرية بشريرييا الت امريرياا الريدول مبوجريريب التقريارير الق 

بشريرييا أ شريري ة اً وباإلوريريافة ةىل كلريري ، كنريريت مقريريرر  ودوراا ةنريرية مناهضريرية التعريريذيب بشريرييا التريريدابه املؤقتريرية
لريريد  هي،ريرية اً روانيريرياً ةنريرية مناهضريرية التعريريذيب أمريريا  اةمعيريرية العامريرية لامريري  املت،ريريد  ملريريد  أريرينتنيو وكنريريت كاتبريري

العامليريريةع بشريرييا القضريريايا القانمريرية علريري  ااقريريوق   األمريري  النا ريري،ةو وأ ريريدرا الربي ا يريرية ثاربدمريرية اإلكاعريرية 
من األياريا  الريي تريدع  يقريوق املريوا نني اإل أريا ية وألقيريت تاوريراا بشرييا ت ريوير فقريه يقريوق اً عدد

 اإل أاا   احملاك و
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 ( فا تاناا) ا اا  دف ماح  
 يتا ياعأكةوجت ثمور  - 1963أيلول/أبتمرب  12 تاا خ و كا  الماالد:

  الي يةاإلالفر أية والعربية و  المم :ات لغ

 ساا المهن :الم  
والذي أ شي اآللية الو نية ملنم التعريذيب   رنيس ةنة ةعداد اإل ار القا وأل الذي  ر  التعذيب 

موريتا ياو وعضو   ةنة اختيار أعضا  اآللية الو نية ملنريم التعريذيبو ومأتشريار   ةدار  الشريؤوا 
 اةنانية وةدار  الأةواو

 المؤذالت الملماة:  
دولة   القا وا اةنان  اربا  ثأ روية بشيا ءأه عمريا اةُرياح القضريان    البلريداا الدكتورا  
 الأننيالو - تا ديو  دكار جامعة الشيخ أ الناميةءع

ةريريري ين لريريريد  دكتريريريورا    القريريريا وا اةنريريريان  املريلريريرية ال ال ريريرية ثأ رويريريرية بشريريرييا ءمحايريريرية األ ريريريبا  احملت
 الشر ةءع، جامعة تو س العا مة ثتو سعو

 موريتا ياعو -باالوريو    القا وا اربا  ء  ا  الأةنء، ثجامعة  واكشو  

 :ال الاة دالمهامالفظانة  
 موريتا يا -أأتاك ومدير الب،وث   جامعة  واكشو  

 األنشطة المهناة الرئاساة:  
والقريريا وا القضريريان    جامعريرية  واكشريريو ؛ و  اةامعريرية الدوليريرية مريريدير الب،ريريوث   القريريا وا اةنريريان  

وأخ ان    تدريس يقوق اإل أاا وعل   اللبنا ية واملدرأة الو نية لإلدار  وال ،افة والقضا و
الأةواو ومدر  لقريوا ني ارةرير  واإلرهريا و ومالريف بإعريداد التقريارير   اللةنرية الو نيرية اقريوق 

الو نية ملنم التعريذيبو ورنرييس اللةنرية االأتشريارية املعنيرية بيووريا  اإل أااو ومأتشار لد  اآللية 
بر ريامج األمري  االيتةاحو ومأتشار لد  استمم املريدأل بشرييا يقريوق الأريةنا و ومأتشريار لريد  

حتأريريني  ريريرو  الأريريةنو  بشريرييا لل ريريليب األمحريرير اللةنريرية الدوليريريةو اليو يأريرييف؛ و  ؛املت،ريريد  اإل ريريان 
 وغر  أفريقيا - والت،ليا االأرتاتية ار لإل ذاملر د اإلقليم   وخبه لد 

 :التم    حمنالنرعاة للفنة الأنشطة ائاساة أررى ل  المفال ذق الصلة بفال ة   
   جمريريريريال يقريريريريوق اإل أريريريرياا دوراا تدريبيريريريرية كبريريريريه  متب  ريريريرية جامعريريريرياا و حانريريريرير   عريريريريد  أأريريريريتاك 
الواليرياا املت،ريد ، و وبوركينريا فاأريو، فر أريا،  ،والنيةرير ،واة انرير ،ومريا كوا ديفريوار، و  ،ثالأننيال

 ريريري،يفة لللةنريريرية العلميريريرية لا رنريريرييسو عو وغههريريريا مريريرين البلريريريداا ،موريتا يريريرياو تريريريو س، و املنيريريرير ، و كنريريريدا، و 
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ةنرية  رنرييسو اللةنة الو نية اقوق اإل أااو نشوراا   جمموعة امل مديرو وحار  العدلو  ،القا و ية
منأريريريري  بر ريريريريامج و ذيب والعنريريريريف   الأريريريريةواو التعريريريريمالريريريريف بريريريريالت،قي  وحبريريريريث ا امريريريرياا  ،مأريريريريتقلة

ومريريدر  الرتبيريرية املد يريريةو  علريري لأريريةنا  ل ومريريدر و يتةريرياحمااف،ريرية اإليريريدح   الأريريةوا ومراكريري  اال
ا علريري  يقريريوق اإل أريريااو و ملريريو ف  الأريرية ومريريدر  التعريريذيبنريريم اإل ريريار القريريا وأل مل للأريريل اا علريري 

ل ريريليب األمحريرير ل ةنريرية الدوليريريةللالرب ريريامج الريريدو   علريري الأريريننيالع و موريتا يريريا، و مريريا ،   ثومريريدر  
 بشيا منم العنف   الأةواو

 :التم    حمنالنرعاة للفنة الالمفال ذق الصلة بفال ة اائمة بءحدث المنشفاات ل    
و 2014، ءالوقايريريريريرية ومحايريريريريرية يقريريريريريوق اإل أريريريريرياا   موريتا يريريريريريا، اللةنريريريريرية الو نيريريريريرية اقريريريريريوق اإل أريريريريريااء
 Le Fonctionnement 2012، ءق ريا  العريدل ؛لتع يري ليرية، مشريرو  عقاباملؤأأاا القضانية والءو

De La Justice Dans Les Pays En Voie De Développement "L’Harmattan" ،2011و 
و 2016، للةنريريرية الو نيريريرية اقريريريوق اإل أريريريااءالتعريريريذيب   موريتا يريريريا، ا منريريريمة شريريريا  آليريريرية و نيريريرية للءو
  و2016مشرو  قا وا و ع، ، ءالعملياا القضانية والقا و ية للت دي للتعذيب   موريتا ياءو
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 (جمهفا ة  فلدولا) زاذاا ا لاكتفا  
 ، مجُورية مولدوفا1978آ /أغأ س  21 تاا خ و كا  الماالد:

 ثاللنية األ ع الروما يةع و ةملا  تدود بالفر أيةاإل الي ية والروأية والفر أية ث :المم ات لغ

 :ال الاة دالمهامالفظانة  
 ع2016-2013الفرعية ملنم التعذيب، عضو ثةنة األم  املت،د  

، عضريو وغريه  مرين وريرو  املعاملرية أو العقوبرية الية أريا ية أو املُينريةاللةنة األوروبية ملنم التعذيب 
 ع2017-2013ث

 ، مديرة يح   ا  العقوباامعُد 
 اسلس الو ع للمأاعد  القا و ية، رنيس، وتام  دفا  معتم د

 كلية ااقوق، أأتاك جامع  معاواجامعة مولدوفا اااومية،  

 األنشطة المهناة الرئاساة:  
األمرين  من مريةو  ؛2011-2003، ة يح   ا  العقوباامعُد حياراا الر د ألماكن االيتةاح ث

اللةنريريريرية ؛ و2015-2013؛ واللةنريريريرية الفرعيريريريرية ملنريريريريم التعريريريريذيب، 2012-2011، والتعريريريرياوا   أوروبريريريريا
 ع؛2015-2014 املعاملرية أو العقوبرية الية أريا ية أو املُينريةاألوروبية ملنم التعريذيب وغريه  مرين وريرو  

تريريريدريب و ع؛ 2015-2001، ة ريريرييح   ريريريا  العقوبريريرياامعُريريريد تنأريريريي  بر ريريريامج ة ريريرييح الأريريريةوا ثو 
 بريريريريريا  وخريريريريريربا  ال ريريريريريب الشريريريريريرع ، واألا، و الأريريريريريةالشريريريريرير ة و  يريريريريرية الوقانيريريريريرية الو نيريريريريرية، ومريريريريريو ف أعضريريريريريا  اآلل

التعريريريريريريذيب ثبر ريريريريريريامج األمريريريريريري  املت،ريريريريريريد   جمريريريريريريال منريريريريريريم  والقضريريريريريريا   ،واملريريريريريريدعني العريريريريريريامني ،الريريريريريريدفا   يوتريريريريريريام
 ة ريريرياأمعلريريري  اإل ريريريار التن يمريريري  ملؤأأريريرية /التعدييا  ريريريياغة التشريريريريعااو ع؛ 2015-2005 اإل ريريريان ،
التعريذيب ثبر ريامج األمري  ملنريم وقا وا اإلجرا اا اةنانية  نان قا وا اةالالو نية، و  اآللية الوقانيةو امل ا  

وةجريريريريريرا  ع؛ 2014-2009التعريريريريريذيب،  بشريريريريريياأ لريريريريريس ومشريريريريريرو   وحار  العريريريريريدل،و املت،ريريريريريد  اإل ريريريريريان ، 
بر ريريريامج األمريريري  املت،ريريريد   لريريريد   العدالريريرية اةنانيريريرية ويقريريريوق اإل أريريرياا  اً خبريريريه ب ريريريفته ، تقييمريريرياا وحبريريريوث

من مريرية األمريرين والتعريرياوا و اليو يأريرييف، و ، وماتريريب األمريري  املت،ريريد  املعريريع باملبريريدراا واةرميريريةاإل ريريان ، 
 ة ريرياأمو وحار  الداخليريرية، و وحار  العريريدل، و   مولريريدوفا، حتريرياد األوروا ، ووفريريد اال، وجملريريس أوروبريرياأوروبريريا  

 عو  2015-2005ثةدار  الأةوا، و ، فراج املشرو خدمة اإلو امل ا ، 

 المؤذالت الملماة:  
ع، 2001ماجأريريريريريريته   القريريريريريريا وا ثو ع، 2006: دكتريريريريريريورا    القريريريريريريا وا ثجامعريريريريريرية مولريريريريريريدوفا اااوميريريريريريرية

دوراا تدريبية متب  ة: ءهي،اا ر ريد معاهريداا األمري  املت،ريد ء، و ع؛ 2000 ُاد  جامعية ثو 
يقريريريوق للتريريريدريب علريريري  ءالرب ريريريامج الريريريدو  و ع؛2008جنيريريريف، اربدمريريرية الدوليريريرية اقريريريوق اإل أريريرياا ث
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ريريريري  علريريريري  املوّكريريريريا   اإلجريريريريرا اا ع؛ 2008ث ةكويتريريريريا  مركريريريري ء، مو رتيريريريريال، اإل أريريريرياا وءالريريريريدفا  املركل
ع؛ وءالتعلريريريي    الأريريريةواء، بريريريهغن، 2007تمريريريم املنفريريريتح ثاة انيريريريةء، اململاريريرية املت،ريريريد ، معُريريريد اس

ع؛ وءالدور  التدريبية الدولية   جمال محاية يقوق اإل أااء، وارأريو، ةنرية 2005جملس أوروبا ث
 عو2001هلأنا    بولو يا ث

 :التم    حمنالنرعاة للفنة الأنشطة ائاساة أررى ل  المفال ذق الصلة بفال ة   
البريريديا املتعلريري  بتقريريرير ياومريرية مجُوريريرية مولريريدوفا، ةنريرية مناهضريرية التعريريذيب   األمريري   ريريياغة التقريريرير 

؛ و ريياغة بريرامج بشرييا يقريوق اإل أرياا ومنريم التعريذيب وتقيريي  تنفيريذها ثدراأرية 2003املت،د ، 
أأاأريريريريية بشريريريرييا منريريريريم التعريريريريذيب ومااف،تريريريريه   مولريريريريدوفا، ويقريريريريوق الأريريريريةنا ، ويقريريريريوق األيريريريريداث 

يريريرية الو نيريريرية امايريريرية يقريريريوق اإل أريريرياا، وتعلريريريي  يقريريريوق اإل أريريرياا   احملتةريريري ين لريريريد  الشريريرير ة، واآلل
ع؛ ومراقبريريرية 2015-2006املريريريدار  واةامعريريرياا، وعمريريريا اللةنريريرية احملليريريرية ملراقبريريرية أمريريرياكن االيتةريريرياح 

ع؛ و ريريريريياغة أياأريريريرية املأريريريرياعد  القا و يريريريرية ثاسلريريريريس الريريريريو ع 2008 شريريريريا  أما ريريريرية م ريريريريا  ال فريريريريا ث
ذ اأريرتاتيةية ة رييح ق ريا  القضريا ، اسلريس ع؛ ور د تنفيري2015-2008للمأاعد  القا و ية، 

مريريؤلراً  360املعريريع بإ ريرييح هي،ريرياا ة فريرياك القريريا وا؛ واملشريرياركة ب ريريفة خبريريه ومريريدر    أك ريرير مريرين 
  عو2015-2001ويلقة عما   جمال القضا  اة ان  ويقوق اإل أاا ث

 :تم   ال حمنالنرعاة للفنة الالمفال ذق الصلة بفال ة اائمة بءحدث المنشفاات ل    
Methodology of documenting and reporting current country situation on torture and ill 

treatment, IRP, 2014; Personal security in prisons, 2012; Research on retainment in the 

Republic of Moldova, 2011; Baseline Study on Preventing and combating Torture in 

Moldova, UNDP 2010; Monitoring report of Respect of the rights of the persons under 

pretrial arrest, 2010; Guide for Local Committees of monitoring Places of Detention, 

UNDP 2010; Complaints Committee. Guide for detainees and prison administration, 2007. 



CAT/OP/SP/14 

23 GE.16-14845 

 (كازارستا ) سااسام ا اف ااات   
 كاحاخأتاا  ،من قة أملايت - 1947كا وا األول/ديأمرب   15 تاا خ و كا  الماالد:

 والروأية والااحاخية ثب يقةع  الي يةاإل المم :ات لغ

 :ال الاة دالمهامالفظانة  
الريدفا  عرين  قضريايا  خبريه و  - التابعة لرنيس مجُوريرية كاحاخأريتااةنة يقوق اإل أاا   عضو 

 2012ومنريريذ عريريا  ، 1998-1997الدأريريتوري واةنريريان  ثالقريريا وا  مريرين خريرييل يقريريوق اإل أريرياا
خارجيرية   اإل أاأل اقريوق اإل أرياا   وحار البعد املعنية بعضو   اري،ة االأتشارية و  ؛عاآلايىت 

لةنريرية العضريريو   و أ شريري ة هي،ريرياا ة فريرياك القريريا وا؛  بشريرييا مناقشريرياا   ييريريث  ريريار كاحاخأريريتاا، 
امت ريريال مجُوريريرية كاحاخأريريتاا و  تبابيريرية اال قريريوق اإل أريرياامعريريع حب -ااحاخأريريتاا لاملرك يريرية  يريريةاال تباب

  القريريريريا وا،  دكتريريريريور؛ و واألمريريري  املت،ريريريريد    أوروبريريريريا من مريريريرية األمريريرين والتعريريريرياوا ةحا الدوليريريريرية  الت اما ريريريال
 و1994عا   ذمن -التعذيب  ومنميقوق اإل أاا   جمال الدو  القا وا  أأتاكو 

 المؤذالت الملماة:  
،  ُاد  مبرتبة 1969-1965ع كلية اللنية اإل الي ية   معُد أملايت للنياا األجنبية   الفرت  1

 .الشر 
ع كليريريريريرية ااقريريريريريوق   جامعريريريريرية كاحاخأريريريريريتاا اااوميريريريريرية، الريريريريريي حتمريريريريريا اأريريريريري  أريريريريريهغ  كريريريريريهو ،   2

 . ُاد  مبرتبة الشر ، 1973-1966 الفرت 

 الرئاساة:األنشطة المهناة   
 -، كاحاخأريريريتاا كوكشريريرييتوتقريريري  وتقريريري  أقريريريد    ماتريريريب االدعريريريا    مدينريريرية  و ينأريريري    من قريريرية  

قضريريريايا مناهضريريرية التعريريريذيب وأريريريو   -و وأأريريريتاك القريريريا وا الريريريدو  ويقريريريوق اإل أريريرياا 1971-1973
؛ وعميريد كليرية 2000-1973 -املعاملة، وعميد كلية ااقوق   جامعرية كاحاخأريتاا اااوميرية 

اك ثيلقريري  تاوريريراا بشريرييا يقريريوق اإل أريرياا، مبريريا يشريريما املشريرياكا املتعلقريرية مبناهضريرية ااقريريوق، وأأريريت
الو نيريريرية األوروبيريريرية اآلأريريرييوية، الريريريي حتمريريريا اأريريري   ياريريريوال باللنيريريرية اإل الي يريريريةع   اةامعريريرية  -التعريريريذيب 
 و2005-2002، غوميليو 

 :التم    حمنالنرعاة للفنة الأنشطة ائاساة أررى ل  المفال ذق الصلة بفال ة   
كريريريريا وا   -عضريريريريو   ةنريريريرية األمريريريري  املت،ريريريريد  املعنيريريريرية حبقريريريريوق اإل أريريريرياا ثكريريريريا وا ال األ/ينريريريرياير  -1

 ع؛ 2012األول/ديأمرب 
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ةمُوريريرية كاحاخأريريتاا اال ريريرتاكية الأريريوفياتية، املعنيريرية بييريريداث  عضريريو   ةنريرية اسلريريس األعلريري   -2
عروريريريريوا لأريريريريو  للريريريريدفا  عريريريرين الشريريريريبا  الريريريريذين  ريريريرياركوا   امل ريريريرياهراا، وت 1986كريريريريا وا األول/ديأريريريريمرب 

 ع؛1990املعاملة ث

 ءBolashakءخبريريريه   مشريريرياريم القريريريوا ني واملعاهريريريداا لريريريد  الفريريريري  القريريريا وأل االأتشريريرياري  -3
التعريريذيب و ران  اةريرييقريريوق وريري،ايا  املتعلقريرية بالريريدفا  عريرينووحار  العريريدل، بشريرييا حتأريريني التشريريريعاا 

 عو2016-2008وأو  املعاملة ث

 :التم    حمنالنرعاة للفنة الة بفال ة المفال ذق الصلاائمة بءحدث المنشفاات ل  
1. Freedom from Torture and ill-treatment. - In the book: Sarsembayev M.A. Going in the 

UNO. UN Human Rights Committee: Feelings, Impressions, Analysis. Monograph. - 

Astana (Kazakhstan): Bolashak Consulting Group, 2014. – Pp. 94-119.  

2. On Countering Torture. - In the book: Criminal law (the Kazakhstan law, international 

law) – Almaty (Kazakhstan): Science, 1998. – Pp. 251-252, 255.  

3. Introduction to «Jurisprudence» Specialty (on the work of investigator, prosecutor, 

judge). - Almaty (Kazakhstan): Daneker, 2002. – 154 pages.  

4. About the Convention against Torture. - In the book: Sarsembayev M.A. International 

law. Textbook. - Almaty (Kazakhstan): Zhety Zhargy. – 2009. – Pp. 127-128, 137.  

5.HowMoreEffectivelyCombatTorture,PromoteWomen’sRights:theAnswerstothese

questions were sought at the Geneva Seminar. - Human Being and the Law (Republican 

weekly legal newspaper.) - Astana (Kazakhstan). - 2012. - №32.- 27 December. - P. 2.  

6. Critical look at Human Rights and Freedoms (including prevention of torture). - In the 

compendium: Actual problems of modern international law: Materials of XI annual 

international scientific - practical conference dedicated to the memory of Professor I.P. 

Blischenko: – Moscow:RussianPeoples’FriendshipUniversity,2014.- Pp. 408-414. 
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 (اجنتاناأل)  اا ا دولفا س غف اس  
 [أبا ية]األ ا: باإل

  بوينس آير ، 1960ي يراا/يو يه  17 تاا خ و كا  الماالد:
 أبا يةاإل المم :ات لغ

 المساا المهن :  
بريوينس قا عرية ، الأريل ة القضريانية ملللدفا  عن الفقرا  واملتنييبني عن احملاكمرية 4أمينة املاتب رق  

 ع1998ةىل عا   1995ثمن عا   آير 
ثمريرين  بريريوينس آيريرير قا عريرية الأريريل ة القضريريانية ملأمينريرية عامريرية لريريديواا أمريريني امل ريريا    أريرياا ةأريرييدرو، 

 ع1999ةىل عا   1998عا  

 :ال الاة دالمهامالفظانة  
لأريريرياا ةأريريرييدرو،  التابعريريرية للريريريدانر  القضريريريانية 3احملامريريرية الشريريريفوية اةنانيريريرية رقريريري  أمريريريا  تاميريريرية منتدبريريرية 

 بوينس آير قا عة الأل ة القضانية مل

 المؤذالت الملماة:  
   ااقوق من جامعة بوينس آير   تامية يا لة عل  باالوريو 

 :األنشطة المهناة الرئاساة  
 ةنانيةوتامية الدفا  العا    احملاكماا الشفوية ا

 :التم    حمنالنرعاة للفنة الأنشطة ائاساة أررى ل  المفال ذق الصلة بفال ة   
 بوينس آير والر د املأتمر ألماكن االيتةاح   مقا عة 

 :التم    حمنالنرعاة للفنة الالمفال ذق الصلة بفال ة اائمة بءحدث المنشفاات ل    
La cárcel como camino inverso a la resocialización.- Informe anual de la Comisión 

Provincial por la memoria.- Comité contra la tortura.- Año 2011.  



CAT/OP/SP/14 

GE.16-14845 26 

 (نافرال) كان  ع د اهلل  
 [فر أية]األ ا: بال

 كولباغا/دارغول 1976كا وا ال األ/يناير   1 تاا خ و كا  الماالد:
 فر أيةال المم :ات لغ

 المساا المهن :  
 ءle CROISADEء ياملن مرية العامليرية ملناهضرية التعريذيب، مرين خرييل من مريمأريؤول عرين تنأريي   ريباة 

لت ريريريدي  علريريري  اتفاقيريريرية مناهضريريرية ةىل االريريريدعو  و أريريريقت أ شريريري ة  و   هريريريذ  الشريريريباةوعضريريريالريريريي هريريري  
 عرينالريدفا  راب رية من مرياا أو لم مبُمة منأ  ، 2012 /ديأمربولكا وا األمنذ  و  التعذيبو
،  ريّاا إل أرياا   الأريةواعرين يالرية يقريوق ا تقريريراً ، و شريرا الدميقرا يريةعرين  أاا و يقوق اإل
 الأريةوا   النيةريرو ةوريفا  ال ريابم اإل أرياأل علري اومرية ةىل ااوشيقرية لريدعو  الراب رية  بالنأريبة ةىل
 شريريرا  أريريقت و  ،يريريةالدميقرا عريرين  أريرياا و يقريريوق اإل عريرينالريريدفا  راب ريرية من مريرياا ل اً منأريريقوب ريريفي 

، والتقريرير البريديا 2016اللةنرية األفريقيرية اقريوق اإل أرياا   عريا   تو ريياا تنفيريذب التقرير املتعل 
ت،ريريالف من مريرياا استمريريم لمنأريري  وأ ريريا العُريريد الريريدو  اربريريا  بريريااقوق املد يريرية والأياأريريية ث بشريرييا
 عو االأتعراض الدوري الشاما فيما خيع عمليةالنيةر   املدأل 

 :المؤذالت الملماة  
:  ريريُاد  املشريرياركة   الرب ريريامج الريريريدو  للتريريدريب   جمريريال يقريريوق اإل أريريرياا، 2015ي يراا/يو يريريه 

 ةكويتا    مو رتيال بانداو  ادر  عن مرك 
تانولوجيريريريريريا   الت بيقيريريريرية  الدراأريريريرياا اةامعيريريريريريةدبلريريريريريو  القبريريريريول   : 2001تشريريريريرين األول/أكتريريريريريوبر 

أريريعد ديلريريب   امعريرية العلريريو  والتانولوجيريريا ةالقت ريرياد واإلدار  ليريرية اباوةدار  األعمريريال  املعلومريرياا
 واة انرب البليد 

 :ال الاة دالمهامالفظانة  
 منأ  راب ة من ماا الدفا  عن يقوق اإل أاا وعن الدميقرا ية

 :األنشطة المهناة الرئاساة  
العاديريريريرية  العامريريريرية اواةمعيريريريريااالجتماعريريريرياا العاديريريريرية واالأريريريريت نانية  تريريريريرأ  ة؛ عقريريريريد و راب ريريريريأ شريريريري ة التنأريريريريي  
 وةيالتُريريريريريريا ةىل ويريريريريريريد شريريريريريريااو  التلقريريريريريري  و و للراب ريريريريريرية الريريريريريريو ع االأريريريريريريت نانية واسلريريريريريريس العامريريريريريرية اواةمعيريريريريريا

ريريري يرتقريريريار و شريريرير   ريريريياغة أريريريي نباإلوريريريافة ةىل تالشريريريااو و  راب ريريرية من مريريرياا الريريريدفا  عريريرين يقريريريوق   منأل
 واإل أاا وعن الدميقرا ية
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 :التم    حمنالنرعاة للفنة الفال ة أنشطة ائاساة أررى ل  المفال ذق الصلة ب  
أريريريالة استمريريريم املريريريدأل خريريرييل اةولريريرية األوىل مريريرين االأريريريتعراض الريريريدوري قريريريرر ال ريريرياأل املعريريريع مباملكنريريريت 

الشريريرياما اربريريريا  بريريريالنيةرو وكنريريريت منأريريري  الريريريدعو  ةىل الت ريريريدي  علريريري  اتفاقيريريرية مناهضريريرية التعريريريذيب، 
بريريااقوق املد يريرية والأياأريريية، ارريرياد   الربوتوكريريول االختيريرياري ال ريرياأل املل،ريري  بالعُريريد الريريدو  اربريريا و 

و التفاقيريريرية الدوليريريرية امايريريرية مجيريريريم األ ريريريبا  مريريرين االختفريريريا  القأريريريري، واةىل ةلنيريريريا  عقوبريريرية اإلعريريريدا 
راب ريرية من مريرياا  منأريري وأريريالت و ريرياركت    ريريياغة التقريريرير األو  للبلريريد بشريرييا التعريريذيبو وأ ريريا 

 ة غريريريه ياوميريريرية، ومنأريريري   من مريريري 46الريريريي تضريريري   ،الدميقرا يريريريةعريريرين  أريريرياا و يقريريريوق اإل عريريرينالريريريدفا  
 فيما خيع االأتعراض الدوري الشاماو النيةر  حتالف من ماا استمم املدأل 

 :التم    حمنالنرعاة للفنة الالمفال ذق الصلة بفال ة اائمة بءحدث المنشفاات ل    
------ 
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 (النل ان) دجف  كاا داد باغادوا  لفباس  
  1951ي يراا/يو يه  5 تاا خ و كا  الماالد:

  الي يةاإل المم :ات لغ

 :ال الاة دالمهامالفظانة  
كريريريريا وا   31ثتنتُريريريري  مريريريريد  واليتُريريريريا    ةنريريريرية األمريريريري  املت،ريريريريد  الفرعيريريريرية ملنريريريريم التعريريريريذيبخبريريريريه  عضريريريريو   
 ع2016األول/ديأمرب 

 حميلة   راب ة الفلبني لل ب النفأ 
 أأتاك  ال ب النفأ    جامعة الفلبني 

 لشباة املوا نني ليأتةابة النفأية واالجتماعيةمنأقة 
 مدير  تنفيذية، مرك  بالياااليباي ليأتةابة النفأية واالجتماعية

 :المؤذالت الملماة  
 رينيأُوأبيتاله، كوبنُاغن، الدا ر مأتشف  ال ب النفأ  البيولوج ،   1985
 لفلبني بيبة مقيمة، قأ  عل  النفس، املأتشف  العا    ا 1978-1980
 نشهبروك لموريريامأتشف  مي، بتدريب   ال  1976-1977
 دكتورا    ال ب، جامعة الفلبني 1972-1976
 باالوريو    العلو    املريلة الت،ضهية لل ب، جامعة الفلبني 1967-1972

 األنشطة المهناة الرئاساة:  
 الأريي ر  علري أنة   جمال ت مي   36املرو  النفأيني؛ وياالا أنة   ةدار   39خرب  ملد  

 عمريريا وتن ريريي  يلقريرياا، وتقريريدل املشريريور  مااال ريريد  يريرياالا اإلجُريرياد، واأريريتبي  املعلومريرياا 
 35ُريا؛ والنرياجني منل رياحل و  ُا اإل أريااالريي يأريببالاريوارث لاوارث ال بيعية و ل احل املت دين ل

الدراأاا العليا   كلية ال ب ومدرأة ال ،ة ة   جمال تدريس ال ي  اةامعيني و ي  أن
األم  املت،د  للأااا بشيا  ريياغة وشريان   ندوق و من مة ال ،ة العاملية  العامة؛ وخبه  لد 

الأياأة العامة والربامج واملباد  التوجيُية املتعلقة بالشؤوا اةنأا ية وال ري،ة واأتعراوريُا علري  
والت ريدي  ال ري،ة تعمريي  مراعريا  املن ريور اةنأرياأل   جمريا الريي تتنرياول  املأتويني الريو ع والريدو 

 للعنف ود املرأ و



CAT/OP/SP/14 

29 GE.16-14845 

 :التم    حمنالنرعاة للفنة الأنشطة ائاساة أررى ل  المفال ذق الصلة بفال ة   
تريريدريب مريريو ف  اةريريي  والشريرير ة واةُريرياح القضريريان    جمريريال يقريريوق اإل أريرياا والأريريي  والريريدعو ، 

  ال ريريب الشريريرع  ومدربريرية وخبريريه   بو والعمريريا كمأتشريريار والت ريريدي للعنريريف وريريد النأريريا  وللتعريريذي
 ريرياهد  علريري  يريرياالا عنريريف وريريد  أريريا و والتريريدريس وووريريم املنريرياهج الدراأريريية بشريرييا يقريريوق اإل أريرياا 

والريدوراا التدريبيرية الدوليرية واحملليرية  وخرب    التدريب اإل أاأل املتعلري  بريإجرا  ومراقبرية عمليرياا التفتريي 
ويقريريريوق اإل أريرياا والشريريريؤوا اةنأريريريا ية وال ريريري،ة، والعنريريريف اةنأريريري ،  املتعلقريرية بقضريريريايا ال ريريريوار  ال ريريري،ية

والعيج من ال دمااو وةدار  املشاريم ويشد األموال من أجا املشاريم الدوليرية واحملليرية القانمرية علري  
 استمم احملل  واملتعلقة بإعاد  التيهيا النفأ  واالجتماع و

 :التم    حمنالنرعاة للفنة الالمفال ذق الصلة بفال ة اائمة بءحدث المنشفاات ل    
Enhancing Mental Health and Psychosocial Support Capacities in Emergencies and 

Disasters in Mindanao – A Manual for Trainers. University of the Philippines / Department 

of Health, November 2009. 

Medico-Legal and Health Services for Victims of Sexual Violence: A Situational Analysis 

in the Philippines in Gender-Based Violence in the Western Pacific Region: A Hidden 

Epidemic?(specialissueonwomen’shealth).Geneva:WorldHealthOrganization,2006. 
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 ) رباا( ا دااغا   اترولاتشكفست  
 ، بلنيراد،  ربيا1983كا وا ال األ/يناير   26 تاا خ و كا  الماالد:

 والفر أية  الي يةاإل المم :ات لغ

 ساا المهن :الم  
؛ اةريريرينح ببلنيريريريراد خبريريريه متعريريرياوا   تامريريرية :2015أيلول/أريريريبتمرب  25-2007مريريريار  آكار/ 15
ة لريرياق ريريا  العدالعامريرية للأياأريرية   ا مأتشريريار :2014 يأريرياا/أبريا  1-2013 ريريبا /فرباير  25
؛ تعريدد املريا ني لريدع  ق ريا  العدالرية    ريربيااملال ريندوق االأريت،ماأل فيما خيريع وحار  العدل،   
 اةنحوقاو    تامة  يىت اآلا : 2015أيلول/أبتمرب  25

 :ال الاة دالمهامالفظانة  
 اةنحوقاو    تامة 

 :المؤذالت الملماة  
، وماجأريته مرين  09.03املعريدل  دور  تدريبية   القريا وا الريدو ، -كلية ااقوق، جامعة بلنيراد 

، وي ريلت علري   ريُاد  امتيرياح مرين جامعرية عيمرية ارجريت برييعل  -  يتسجامعة كلية ااقوق، 
دكتريريورا  دراأريرياا الأريرينة ال ال ريرية مريرين  مدينريرية  يريريتس كيفضريريا  الريريب ماجأريريته لتلريري  الأريرينةو وألمريريت

  رويريريةاأل علريري  ووريريمعملريري   تأكملريريو عع، 10يعل  عيمريرية ثبريري لقريرياا الدراأريرييةوااثاالمت،ا ريرياا 
 وقيمة أخيقيةءو كمفُو   ءأياد  القا وا الي حتما عنواا

 األنشطة المهناة الرئاساة:  
  مأتشريريرياراً  كنريريتو بلنيريريرادو   تامريرية اةريرينح، أريرياعة    24علريري  مريريد   مفتويريرية دانريرير أ ريريا قريرياض   

تعريدد املريريا ني املال ريندوق االأريريت،ماأل فيمريريا خيريع وحار  العريدل، ة   لرياالعدق ريريا  العامرية للأياأرية ا
الفريرح ال نريان  بشرييا   بروكأريا لتفرياوض ل  ريربيا   فري  كنت عضواً و  ولدع  ق ا  العدالة    ربيا

وكنريريريت أيضريريرياً تاوريريراً   العديريريريد مريريرين و جمريريريال خريريريربيت كمفريرياوض ، وكريريرياا قضريريريا  األيريريداث23للف ريريا 
لو نيريريرية والدوليريرية بشريرييا جريريريران  الاراهيريرية، ومنريريم التعريريريذيب، ومناهضريرية التمييريريري ، االقريرياا الدراأريريية ا

 واالجتار بالبشر، واةرمية املن َّمة، وقضا  األيداثو

 :التم    حمنالنرعاة للفنة الأنشطة ائاساة أررى ل  المفال ذق الصلة بفال ة   
الأريرياري، وأكتريريب مقريريااًل عريرين ياليريرياً، أ ريريار    مشريريرو  حبريريث   جمريريال يقريريوق اإل أريرياا والقريريا وا 

 منم التعذيب وجران  الاراهيةو
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 :التم    حمنالنرعاة للفنة الالمفال ذق الصلة بفال ة اائمة بءحدث المنشفاات ل    
يقريوق اإل أرياا وأريياد  اً منشورايت األخه   رياملة وال تتعلري  مبنريم التعريذيب فقري ، بريا ة ريا تتنرياول أيضري

 ا ال وجود لأريياد  القريا وا ويأريت،يا حتقيقُرياو وآخرير منشريورايت هري :القا وا ودولة القا وا، الي بدو 

“Historicalandcontemporarydevelopmentofthemainteachingsoflegalityinlegaltheory”,

“Transformationof the legalstateand theruleof law”,“Teachingsof the twomajorworld

systems of lawonlegalityandtheirunification”,“Fortheruleoflaw,themostimportantof

allisthePrincipleofLegality”و 
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 )ا رص(  اكا لادسباتروس   
 بافو ، قرب  -، آجيو  فوتيو  1939آكار/مار   15 تاا خ و كا  الماالد:

 والفر أية  الي يةاإل المم :ات لغ

 :ال الاة دالمهامالفظانة  
 و ركا  ع مياايليد بيرتو  مأتشار قا وأل   قرب  ثماتب احملاما   -تا  ممار   

عضريريريريو   اللةنريريريرية الفرعيريريريرية ملنريريريريم التعريريريريذيب وغريريريريه  مريريريرين وريريريريرو  املعاملريريريرية أو العقوبريريريرية أو القاأريريريريية أو 
 و2010/أكتوبر تشرين األول 28و وا تبب   اللةنة الفرعية ملنم التعذيب   الية أا ية أو املُينة

 رنيس املن مة غه اااومية ءةنة قرب  ملنم التعذيب وأي  اا من أ اال أو  املعاملةء
  يابوليس، قرب أأتاك يقوق اإل أاا   كلية ااقوق  امعة 

 األنشطة المهناة الرئاساة:  
و رينيا ، ع رينيل قاوريياً 1971و و  عريا  مريار  احملامريا     قريرب  1971ةىل عا   1967من عا  

 1979عندما أ بح وحيراً للعدل، وابتداً  مرين أيار/مريايو  1978كل  املن ب يىت آكار/مار  
، عيَّنريريه رنريرييس اةمُوريريرية 1980و  تشريريرين ال ريرياأل/ وفمرب   ريرينيا أيضريرياً من ريريب مأتشريريار الريريرنيسو

 مأتشاراً خا اً للشؤوا القا و ية و ؤوا يقوق اإل أااو
ماأريري  ييريريث  ريرينيا من ريريب أريريفه معتمريريد لقريريرب  لريريد  ، ا ضريري  ةىل الأريريل  الدبلو 1981و  عريريا  

فر أريريريا وةي اليريريريا والنمأريريريا، مريريريم اعتمريريرياداا أخريريرير    الوقريريريت كاتريريريه لريريريد  ةأريريريبا يا والربتنيريريريال وأويأريريريرا 
ومال ة وألبا يا وألوفينيا وكرواتيا وألوفاكيا وليبتنشتاين وأاا مارينوو و نيا أيضاً من ريب املم ريا 

املت،ريريد  ثفيينريرياع ولريريد  من مريرية األمريرين والتعريريرياوا    الريريدان  لقريريرب  لريريد  جملريريس أوروبريريا ولريريد  األمريري 
أوروبريريريرياو وتقلريريريريريد أيضريريريريرياً من ريريريريريب مريريريريريدير ا ريريريريريي  الأياأريريريريرياا ومن ريريريريريب األمريريريريريني الريريريريريدان  بالنيابريريريريرية   وحار  

 تامياً ومأتشاراً قا و ياً    يقوأياو مياايليد ، يعما الأيد 1999اربارجيةو ومنذ  يأاا/أبريا 

 :المؤذالت الملماة  
ع ووا ا عمله مرين 1963-1958القا وا والعلو  الأياأية واالقت ادية   جامعة أشينا ث در 

 - 1أجريريريريريا الت،ضريريريريريه للريريريريريدكتورا    القريريريريريا وا الدأريريريريريتوري والعلريريريريريو  الأياأريريريريريية   جامعريريريريرية بريريريريرياريس 
 وع ي ا عل   ُاد  الدراأاا املعمَّقة، ودكتورا  اةامعة1967-1965ث الأوربواو

 :التم    حمنالنرعاة للفنة الأنشطة ائاساة أررى ل  المفال ذق الصلة بفال ة   
املشريرياركة و/أو ل يريريا قريريرب    ةريرياا واجتماعريرياا وحاريريرية  تلفريرية بشريرييا يقريريوق اإل أريرياا   جملريريس 
أوروبا ومن مة األمن والتعاوا   أوروبا واألمري  املت،ريد و وكرياا عضريواً   فريري   ريوا  الريوحير املعريع 

 إل أاا و ار    مؤلر البندقية بشيا حتقي  الدميقرا ية بواأ ة القا واوحبقوق ا
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 ار ، ب فته مم ا قرب  الدان  لد  جملس أوروبا،   األعمال الت،ضهية ليتفاقية ]األوروبية[ 
ملنم التعذيب واملعاملة أو العقوبة الية أا ية أو املُينةو وكاا مرين بريني األعضريا  املنتببريني األوانريا 

و وأعيريريريد ا تبابريريريه لواليريريرياا متتاليريريرية وخريريريد  1987 ةنريريرية منريريريم التعريريريذيب عنريريريدما أ شريريري،ت   عريريريا   
و وب ريفته رنرييس ةنرية قريرب  ملنريم التعريذيب،   ري  عريد  2011اللةنة يىت كا وا األول/ديأريمرب 

يلقريريرياا دراأريريريية وتاوريريريراا ويلقريريرياا عمريريريا بشريريرييا آليريريرياا منريريريم التعريريريذيب   قريريريرب ، ومواوريريرييم 
 اوأخر  تتعل  حبقوق اإل أا

 :التم    حمنالنرعاة للفنة الالمفال ذق الصلة بفال ة اائمة بءحدث المنشفاات ل    
ترييليف منشريريوراا ومقريرياالا متنوعرية بشريرييا الن ريريا  القريريا وأل ويقريوق اإل أريرياا   قريريرب ، وال أريرييما 

شرييا مقاالا بشيا االتفاقية األوروبية ملنم التعذيب واملعاملة أو العقوبة الية أا ية أو املُينرية، وب
 هي،اا دولية أخر  معنية حبقوق اإل أااو
    


