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 تقرير 
الممارسات والخبرات في (: تبادل أفضل CATاتفاقية مناهضة التعذيب ) تطبيق

 منع التعذيب أثناء الحبس االحتياطي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
 WP1426|  2015ديسمرب/كانون األول  15إىل الثالثاء  13من األحد 

حول التحديات الرئيسية اليت  -ها ال إىل مصادر و دون نسب األق - صرحيةمناقشات  لعقد ا  حمايد اإلقليمية فضاء   ةلقاحل هذه لتشك
 ،احللقة ههذ وأقامت. لشرطةا لدىاالحتجاز  أثناء القضاء على التعذيب أمهية تواجه تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب، مع الرتكيز على

 مشاركا   70أكثر من  اللقاءوضم . ويلتون بارك مؤسسة شراكة معبالاتفاقية مناهضة التعذيب مبادرة  حكومة املغرب، اهتفاستضا اليت
مبادرة اتفاقية مناهضة  أصدقاء أعضاء جمموعة همفي نمن الشركاء واخلرباء الرئيسيني، مب ا  احلكومات يف املنطقة، وعدد مسؤويل من

 مصرو  البحرين هي: العمل حلقةيف  عنها نو ممثل شاركاليت ( MENAأفريقيا )مشال منطقة الشرق األوسط و دول  تكانو . التعذيب
اإلمارات العربية و  تونسو  دولة فلسطنيو  اململكة العربية السعوديةو  قطرو  املغربو  موريتانياو  ليبياو  لبنانو  الكويتو  األردنو  العراقو 

مبادرة اتفاقية ، وشاركت فيه 2015يف مارس/آذار  قد عقدته مؤسسة ويلتون بارك كانت ع  على اجتما  العملحلقة واستندت . املتحدة
املغريب  الوطيناجمللس بالتعاون مع  أيضا   االجتماع  أقيمو . بشأن استحداث اسرتاتيجيات جديدة ملكافحة التعذيب، مناهضة التعذيب
 امعة بريستول.جل التابعحقوق اإلنسان  تطبيق ( ومركز CNDH) حلقوق اإلنسان

توصلوا ما و  ممارسات جيدةأهم ما قاموا به من ويلتون بارك، بروتوكول  للنشر مبوجب قابلة وغري صرحية تبادل املشاركون، عرب مناقشات
 املستقبل. يف تعزيز التعاونلالسبل حبثوا أفضل و  ،حتديات وفرص واجهوه منما و  ج مبتكرةو هن إليه من

ية أو الالإنسانية أو املهينة القاس املعاملة أو العقوبة أحكام اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وغريه من ضروب إىل باالستنادو 
(UNCAT)، ملا يلي منربا   اجتماع املائدة املستديرة للخرباء كان: 
 حبث اخليارات املتاحة إلجياد حلول ناجعة ملنع التعذيب أثناء االحتجاز لدى الشرطة؛ •
 التعذيب؛ عمن الرامية إىل ربامجالسياسات و التنفيذ ب ما يتعلقتبادل املمارسات اجليدة والدروس املستفادة في •
 تعزيز احلوار غري الرمسي بني اجلهات الفاعلة الرئيسية يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا. •
ق قد ،بلدينما عدا  ،ومشال أفريقيا الشرق األوسط بلدانجتدر اإلشارة إىل أّن مجيع و  مل بينما  ؛على اتفاقية مناهضة التعذيب تصدَّ
وعلى الرغم من زيادة الوعي بضرورة . (OPCAT) على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب منها ةصدق سوى أربعي

 املشاركني إال أنّ ، ومشال أفريقيا الشرق األوسط بلدانيف مجيع  أو االحتجاز العتقالأثناء املنع التعذيب  لوائحإنشاء قوانني وسياسات و 
لكل بلد  خاصة عملية وواقعية اسرتاتيجيات باستحداث ما يتعلقما في، وال سيّ من اجلهود املزيد بوجوب بذل يف حلقة العمل اعرتفوا

 .على حقوق اإلنسان ا  قائم ا  هنج دعمت الوقت نفسهيف و التقاليد القانونية  تراعي اختالف
من الساعات األوىل  ، ومنهاسوء املعاملة أشكالللتعذيب وغريه من  األشخاص ضفيها خطر تعر   يزيد وال شك أّن هناك حلظات

م  إذاو . حبسهم احتياطيا    ممارسة امكانية  ،من االعتقال واالحتجاز املراحل األوىل تلك خاللناسبة امل الوقائية ضماناتالمل تقدَّ
وعدم احتجاز  ،سجالتمن سالمة ال التأكداألساسية يف هذا الصدد  الوقائيةوتشمل الضمانات . دون رادعميكن أن تتم التعذيب 

كان مب املعتقل أو احملتجز خطار أفراد أسرةإ، و االستعانة مبحاميف  همكفالة حقاألشخاص إال يف أماكن معروفة وخمصصة رمسيا  لذلك، و 
أّي يشكل  وال، هذه الضمانات األساسية بسهولةوميكن تطبيق مجيع . تسجيال  صوتيا  أو مرئيا   تسجيل عمليات االستجوابو  ،هوجود
 ، إذ إهنا ال تستلزم ضخ مبالغ مالية كبرية، وإن كانت رمبا تستوجب إدخال تغيريات على بعض املمارساتبلد على أيّ  ماليا   عبئا   منها

عدد من  عن لقةاحلاملشاركون يف  حتدَّثو . املقابالت( إجراء سألة أساليب االستجواب )أيملخاص  اهتمام وقد أ ويل . رطيةالش   واملواقف
 .فيما يلي نستعرضهاو  ،والتوصيات بعض املمارسات اجليدة جدا   أيضا   لكنهم تبادلوايف املنطقة،  اهلامة التحديات

 التحديات 
 التشريعية
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 أن ومن املهم أيضا  . ه جرمية يف حد ذاتهبأنالتعذيب يف القانون الوطين  تعريفمن الواضح أّن اخلطوة األوىل ملكافحة التعذيب هي ضمان  .1
 .قانونية إجراءات طريق التعذيب يف أيّ  ت نتزع عناستخدام األدلة اليت  عدم جوازعلى  تشريعاتال نصت

استمرار التعذيب  أنّ  رىنظرة ت وإمناللقضاء على التعذيب وسوء املعاملة،  وحدها لى الشرطةع تركزاختزالية  تنا نظرةنظر  تكون من املهم أاّل  .2
 جرميةأّي  فك خيوطاعرتاف من أجل لحصول على ل ىت عط  األمهية الكبرية اليت ومن األمثلة على ذلك . العدل ككل منظومةيف  عامة   مشكلة  

 ها.رمَّتاإلدارة القضائية ب هي مسألة تشملو  – لتعذيبمارسة امل ا  فز اح يعطيالذي قد  مراأل -

 السياسية 
 مع التعذيب. عدم التسامح مطلقا   تؤكد على ةواضح ةسياسي اتبيان ال يصدر كبار املسؤولني احلكوميني األحيان أغلبيف  .3
التعذيب يف حد  خداموال بّد من وضع حّد هلذا األمر، ذلك أّن است. ستثنائية" لتربير التعذيباالظروف ال" كثريا  ما تستخدم الدول ذريعة .4

مثة أدلة واضحة على أّن التعذيب يؤدي إىل و . الثقة بني املواطنني والدولة هدمالسياسية واألخالقية، وي تهاشرعي تفقدالدولة  ذاته يعين أنّ 
 املعلومات. إخفاءاحلصول على اعرتافات كاذبة و  من بينهانتائج عكسية، 

ال و  تهكراممحاية  األساسي يف  اإلنسان حق على يطغىال ميكن ألّي ظرف أن بأنه  ا  أكرب املسؤولني احلكوميني علن يصرحولذلك من املهم أن  .5
 .مقبولة   التعذيب ممارسة   جيعلأن 

 اجملتمعية 
 وسائل اإلعالم.ب تأثرال شديدة وهيتغيري، الإحداث يف  ا  حامسدورا   تلعب الرأي العام مواقف إّن  .6
ومن األمثلة لتعذيب، ممارسة ا إىل تؤدي  قداليت  ؤذيةامل دوافعتثري نوعا  من الو  ا  وسائل اإلعالم ضغوطأن تسبب ميكن يف كثري من األحيان  .7

سوء حاالت وقد تستغل وسائل اإلعالم أيضا  . جلرمية من اجلرائم مشتبه به إلعالن التوصل إىل ضغطالضع الشرطة حتت على ذلك أهنا قد ت
ومقاومة الشرطة  بني أفرادالتضامن  زيادة إىل ذلك ميكن أن يؤديو . اجلمهورعن الشرطة  تعزل ثقافة   مما يولِّدسلوك الشرطة كنوع من الدعاية، 

 التعذيب داخل صفوف الشرطة. مرتكيب عن فصاحاإل
وجهة النظر اليت ترى أّن التعذيب "شرٌّ ال بّد منه" من أجل احلفاظ على أمن  الثقافة الشعبية ووسائل اإلعالم دعموت من الشائع أن تتبىن .8

 اإلرهاب. الناس وسالمتهم، وخاصة  يف سياق عمليات مكافحة
 الشخص أقارب خطارق يف إاحلأو  أثناء احلبس االحتياطياألساسية، مثل احلق يف االستعانة مبحام  أبسط حقوقهاجلمهور غالبا  ما جيهل  .9

 .وجوده كانمب

 الثقافية 
 املتنوعة. ا ثروة من التقاليد السياسية والثقافية واالجتماعيةهلي عد  الشرق األوسط ومشال أفريقيا منطقة  شاسعة   .10
إذ . رأى بعض املشاركني أّن هناك ضرورة لزيادة تدارس ومناقشة سبل استغالل القيم اإلسالمية من أجل منع التعذيب وتعزيز حقوق اإلنسان .11

وقد يؤدي ذلك . ةالديني النصوص سرياتف إىل إمنا تستندو حقوق اإلنسان، تتوافق مع ال  يف أجزاء من العامل العريب العقوبات اجلنائيةإّن بعض 
 البعض اآلخر من ورأى. القانونية ملساءلةا الوقوع حتت طائلةإىل خطر استغالل النسبية الثقافية لتربير ممارسة التعذيب أو حلماية مرتكبيه من 

 حقوق اإلنسان./التعذيبمنع سالم و تعارض بني اإل افرتاض وجود هناك مبالغة يف  أنّ نيشاركامل
يكون فيها االعتماد  ة اليتيرطش  الثقافة ال وهيبلدان املنطقة: من  كثري  التحقيقات يف  إجراء يف جمال عمل الشرطة و  "اتتنتشر "ثقافة االعرتاف .12

ل حل املتنوعة ساليباألورأى املشاركون أّن غياب التدريب واخلربة يف تطبيق . ةنائياجل اتلتحقيقاإلجراء األداة الرئيسية  هو على االعرتافات
 .اتعرتافاالالتعذيب أو سوء املعاملة من أجل انتزاع  ممارسة ىلدفع إنظما  ت اجلرائم قد أفرز

 العملية 
 عمليةال طرقال غيابب مرتبطا   من عدمه لشرطةا لدىاالحتجاز  أثناءالتعذيب أو سوء املعاملة  ميكن أن يكون حدوث تاالاحل بعض يف .13

 معايري رمسية.بأّي  مرتبطا   يكون الو  ،معينةاالت حل لالستجابة بديلةال
 بيد أّن هناك خطوات عملية كثرية ميكن اختاذها بتكلفة زهيدة.. وقد أثريت خماوف بشأن تكاليف تقدمي استجابات عملية جديدة .14

 املتعلقة بالرصد واملساءلة 
 لضمانات األساسية.باها لتزامال يوجد رصد مستقل ألماكن االحتجاز للتأكد من ا إذال تزال املساءلة مشكلة  كبرية  يف املنطقة،  .15
مجع إحصاءات صعوبة أيضا  يف  مثةو . يف معظم الواليات القضائية قليال  زاعم التعذيب مب املتعلقةال يزال عدد التحقيقات واحملاكمات اجلنائية  .16

 لي.رمي واضح للتعذيب يف القانون احملجت يكون هناكال  عندمامبهمة غالبا  ما تكون اإلحصاءات ، و يف هذا الصدد دقيقة

 س بل المضي ق دما   
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 غرس ثقافة احرتام حقوق اإلنسان
فقط بني صفوف العاملني يف  قوق اإلنسان ليسحب الوعي زيادةلذلك جيب  ،اجملتمع وقيمه جزءا  من الشرطة وإنفاذ القانون يشكل موظفو .17

 .أيضا   اجلمهور لكن بنيو  جمال إنفاذ القانون
سبيل املثال، على  ،وسائل اإلعالم عرب - للجمهور محالت إعالمية وتقدمي يف املدارس واجلامعات اعترب املشاركون أّن تقدمي برامج توعية .18

ملنع التعذيب وسوء املعاملة أثناء  ا  أساسي ا  صر عن ميثل حقوقهم معرفة نيلمواطنل على حنو يتيح –ا االجتماعي وغريمه تواصلال ووسائط
 .لشرطةا لدىاالعتقال واالحتجاز 

 الشرطة جزءا  من اجملتمع، ال كيانا  منفصال  عنهأن تكون  
فالشرطة موجودة . ا  منفصال  عنهكيانال  اجملتمع،  ةدمموجودة  خلمن اجملتمع و  جزءا   االشرطة نفسه تعترب أنيقتضي تغيري ثقافة الشرطة إّن  .19

، فردا  من اجلمهورأو  أو متهما   ا  أو شاهد جمنيا  عليهكان   مع الشرطة، سواء   املواطن لذا ينبغي أن تكون تفاعالت. حلماية اجملتمع من األذى
بشكل  ة دولقوض ثقة اجلمهور يف الشرطة ويف مؤسسات اليوجود التعذيب وسوء املعاملة  غري أن . نةأنيطمالو  امحرت اال تفاعالت يسودها

 .عام
عدم مع  على حنو سليمعملهم  أداء فراد الشرطةح ألتيت  وإمنا أداة ،الشرطة على رقاب"  سيفك"حقوق اإلنسان  تستخدممن املهم أاّل  .20

رب  . قوقهمحب املساس دليل  ميقدتالقضاة  يطلب منهمأن  أفراد الشرطة على حتسني نوعية األدلة )من خالل مثال  فعلى سبيل املثال، عندما جي 
االعتماد  تقليل ب غية مراجعة ممارسات االستجواب لذا ينبغي. مهنية  أكثر  يصريون فإهنمقانونية(  بطريقة االعرتافات م حصلوا علىعلى أهن

 على االعرتافات.
ومن املتطلبات األساسية . خدمة للمجتمع تقدمالشرطة  أنّ  مفهومسية لرفع مكانة عمل الشرطة يف ترويج رئيتتمثل إحدى اخلطوات ال .21

، مبا يف ذلك من حيث ختدمها الشرطةاجملتمعات احمللية اليت  ها لشىتليمتثو  يتهاافشف للتأكد منمراجعة إجراءات التوظيف  لتحقيق ذلك
 اجلنس.نوع و  العرقية اخللفية 

 قدقد يكون من الضروري أيضا  مراجعة سياسات الرتقية حبيث ال تكون الرتقيات مرتبطة فقط بعدد أحكام اإلدانة اليت تصدر، ألّن ذلك  .22
 .كانت  وسيلة   رائم بأيّ اجل "حل" توجب يسمح بوجود ثقافة

وسيلة لتعزيز وذلك كمع الشرطة،  يف تعامالهتمن و املواطن اليت يتمتع هبا قوقباحلتوعية وتثقيف اجلمهور  ضرورةعلى  د املشاركون أيضا  شدو  .23
 .لدى أفراد الشرطة جيايباإلسلوك ال

 االستثمار يف التدريب 
 الشرطة.لدى أفراد نقص املهارات املهنية لضا  ر  يف جزء منها ع   ت عترب لتعذيبا دافع ملمارسةال تعطي"ثقافة االعرتافات" اليت إّن  .24
قطاع الشرطة و  جهازمن أجل ضمان زيادة مهنية  االحتجازو لضباط الشرطة  املناسبالتدريب  توفري سلَّط املشاركون الضوء على أمهيةلذا  .25

 .املخالفني ضمان مساءلة وكذلكالسجون 
مثل املهارات املهنية املتعلقة بإجراء التحقيقات  واملعارف هاراتامل بعض ودعا املشاركون إىل زيادة االستثمار يف تدريب أفراد الشرطة على .26

وطلب املشاركون مزيدا  . ات الشرطةمعايري حقوق اإلنسان يف ممارسدمج  ية، وكيفةاجلنائي اتلتحقيقلاجلوانب العلمية والتقنية و واملقابالت، 
مجع  2017و 2016خالل عامّي  مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب تنوي ،ويف هذا الصدد. من املعلومات عن أدوات التدريب احلالية

 .خطتها االسرتاتيجية اجلديدة، وذلك يف إطار عرب بوابتها اإللكرتونية ،وكذلك عرض املمارسات اجليدة ،أدوات التدريب احلالية ونشرها
والعمل التدريب يف  هادجم إمنا ينبغي، و عدم تدريسها على أهنا كذلكجيب و  مسألة تكميليةعدم اعتبار حقوق اإلنسان جمرد  جيبولكن  .27

 .حقوق اإلنسان مع ةتوافقموممارساهتم  أساليبهم وا هباعلجي الطريقة اليت ميكن أنم تعل   هلم على حنو يتيح اليومي ألفراد الشرطة
تقليل االعتماد على  حىت ميكن من املهم أيضا  الرتكيز على اجلوانب العلمية والتقنية املتعلقة بإجراء التحقيقات وحتليل األدلة اجلنائية .28

 االعرتافات.

 الرتكيز على اجلوانب العملية والتقنية 
انتزاع من أجل عدم فعالية استخدام التعذيب  إثبات يؤديلذا ميكن أن و . باألداء العملي والتوجه حنو حتقيق النتائجتتسم الشرطة عموما   .29

هنج قائم على حقوق دمج  أيضا   أن يتيحالتعذيب وسوء املعاملة  ملمارسةالعملية  العواقب ومن شأن إظهار. السلوك يف تغيري إىل االعرتافات
 .لشرطةألفراد ا قدَّمامل تدريبالاإلنسان يف 

االحتجاز  أثناءدولة ملكافحة التعذيب أّي ال يتجزأ من خطة  االعتبارات العملية مثل حتسني ظروف االحتجاز جزءا  جيب أن تكون بعض  .30
 .لشرطةا لدى

ضمان  ومن األمثلة على ذلكميكن أن تلعب التكنولوجيا دورا  هاما  يف منع التعذيب ومحاية احملتجزين وضباط إنفاذ القانون على السواء،  .31
على  للشرطة ألنه يتيحالتسجيل الصويت أو املرئي إىل محاية الشرطة وكذلك املتهمني، إذ يؤدي . صوتيا  أو مرئيا  الشرطة  استجوابات تسجيل

مزيد من احلصول على ا  وطلب املشاركون أيض. التعذيب أو سوء املعاملة انت زع حتت وطأةاالعرتاف  مزاعم بأنّ  أيّ  دحضأن ت سبيل املثال
 الشفوية.ف  األدلة وسيلة هامة حل أيضا   عترب التسجيل الصويت واملرئيوي  . اليت ميكن ارتداؤهاكامريات الاملعلومات عن استخدام 

قيمة االعرتافات يف  من كما أنه يقلل –إلثباته عند حدوثه  وكذلكالتعذيب  أمرا  ضروريا  ملنعاالستثمار يف تدريس علوم األدلة اجلنائية ي عد  .32

http://www.cti2024.org/


Page 4 of 5 

 

 .إمكانية وجود أدلة علمية ظل
أثناء ص اشخاألتعذيب  صعبإذ ي –أيضا  سوء املعاملة على حاالت  إمناو  التعذيب حاالت على يقتصر تطبيق الضمانات جيب أاّل  .33

 .ب جرمية التعذيباارتك يسهل فيها اليت بيئةال أهيتتقد إذالهلم ف يف حالة أما، معاملتهم بشكل الئق
من أجل حتديد وذلك  – بلدمعدل انتشار التعذيب يف كل  مستقلة لتوفري بيانات عن حبوثإجراء قدرة على ال رصدهيئات ال نحمت   أن جيب .34

 إىل أدىن حّد ممكن. هاتقليلوالعمل على  ،يزيد فيها خطر تعر ض األشخاص لسوء املعاملة اليت اللحظات

 تعزيز االستقاللية واملساءلة 
ستقل امل إذ ي عترب الرصد. الشرطة وإنفاذ القانون أجهزة الثقة يفتعزيز عمليات الرصد والتحقيق املستقلة أمرا  حامسا  لضمان املساءلة و متثل  .35

كن ما مي سرعأبتحديد االنتهاكات لانتهاكات، و  أيّ  حدوث نعملبالغ األمهية  ا  مارسات الشرطة، أمر مل وكذلكألماكن االعتقال واالحتجاز، 
وميكن أن يكون للرصد دور حموري أيضا  يف حتديد التوصيات الالزمة إلجراء تغيريات يف . االنتهاكات تلكها، وطلب التعويض عن حدوثبعد 

 .مع املعايري الدولية تتماشى حبيثالقوانني والسياسات واملمارسات 
وليس  ية األحكام،حماكم مدنية عادية لضمان استقالل أمامضد ضباط الشرطة وإنفاذ القانون  املرفوعة قضائيةالدعاوى ال مجيع ت نظرأن جيب  .36

 .هالشرطة أو غري تابعة ل كم خاصةا حم يف
 أنّ  السجونمن  كثرييف  فعلى سبيل املثال، جند . ن يف مرافق االحتجاز مستقلني عن منظومة االحتجازو ينبغي أن يكون األطباء العامل .37

وقد يؤدي ذلك إىل . نو موظفي السجسائر  اليت يعمل حتت إشرافهاالوزارات لنفس  يعملون حتت اإلشراف املباشرحيني يني الصخصائاأل
 التعرض ا خوفا  من املخاطرة حبياهتم املهنية أو منهباملشتبه  شعور األطباء بعدم القدرة على اإلبالغ عن حاالت التعذيب أو سوء املعاملة

 . ألعمال انتقامية
 عندو للمركز  مفحوص طبية لدى وصوهلل حتجازاال اكزمر  إىل وننقلي   الذين املشاركون إخضاع املتهمني ]احملبوسني احتياطيا [ أو املدانني اقرتح .38

 الذي يقدمدور الطبيب عن  وجيب توضيح دور الطبيب للمحتجز، ذلك أّن دور الطبيب الشرعي خيتلف كثريا  . إىل آخر مركز هم مننقل
 .العالج

ينبغي تزويد . الشرطة ممارسات يف تحقيقبال خموَّلة ومفوَّضة شرطة لل هيئات مستقلة ال تتبع  إنشاء لدول يف بعض اتتمثل املمارسات اجليدة ل .39
 .التدريب املناسبةبرامج باملهارات و  أيضا  هذه اهليئات 

 إشراك النظام القضائي والقانوين 
انت زعت عن ىل أدلة إالقضاء  يستند حنيانتشار التعذيب وسوء املعاملة  يتعززإذ . الشرطة وحدها عاتق التعذيب ال تقع على إّن مسؤولية منع .40

أن  جيبلذا . االعرتافات يف إجراءات احملكمة التقييم السليم للوسيلة اليت ح صل هبا علىعدم  يف حالةالتعذيب أو سوء املعاملة، أو  طريق
 للوسيلة اليت التقييم السليم  ضرورة ، وكذلكقضائية إجراءات املنتز عة عن طريق التعذيب يف أيّ دلة األعلى عدم قبول قواعد اإلجراءات تنص 

 . عموما  مكافحة اإلفالت من العقاب ومنع التعذيب  يتسىن حىتاألدلة،  تلك هبا على مت احلصول

  أوليفيا مرفي 
 2016مارس/آذار ويلتون بارك | 

 مؤسسة ويلتون بارك.و  بادرة اتفاقية مناهضة التعذيباألمانة العامة مل هو مثرة جهد مشرتك بني هذا التقرير
وتعربِّ تلك التقارير عن تفسريات . مؤمتر والتقارير الصادرة عن مؤسسة ويلتون بارك هي عبارة عن ملخصات موج زة للنقاط والنتائج الرئيسية أليّ 

 .قررامل آراءال متثل بالضرورة و ويلتون بارك لسياسة مؤسسية  فإهنا ال تشكل أيَّ  يهعلو  - لوقائع املؤمتر الشخصية املقررين
 :رتوينوإذا كنت ترغب يف قراءة تقارير أخرى ملؤسسة ويلتون بارك، أو املشاركة يف أّي من مؤمتراهتا املقبلة، يرجى االطالع على موقعنا اإللك

www.wiltonpark.org.uk 
يف نشرتنا اإلخبارية اإللكرتونية:  االشرتاكيرجى  ،املؤمترات حولات ستجدآخر املعرفة ملو 
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  www.cti2024.orgل على معلومات عن مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب، يرجى زيارة املوقع التايل: وللحصو 
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