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  مقدمة -أوالً
يغطي هذا التقرير وألول مرة أعمال اللجنة الفرعية املوسعة ملنع التعذيب وغريه من               -١

 ٢٥املؤلفة من   ) اللجنة املوسعة ( )١(أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة      ضروب املعاملة   
 وهو ما جيعلها أكرب جلنة فرعية يف هيئات معاهدات حقوق اإلنسان التابعة لألمـم               -عضواً  
 ُمحفِّزاً للجنة الفرعية، حيث شهد التأمل فيما حتقـق مـن            ٢٠١١وقد كان عام    . املتحدة

قواعد التغيري املستقبلي، وواصلت فيه اللجنة الفرعية ممارسة واليتها الـيت           إجنازات، وإرساء   
يزال الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة      وال. تشمل آلية الزيارة واآللية الوقائية الوطنية     

الربوتوكـول  (التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة             
ويتبـع  . جيذب املزيد من الدول لالنضمام إليه، كما يتزايد االهتمام مبجال عمله          ) رياالختيا

هذا التقرير النموذج الذي أرساه التقرير السنوي الرابع للجنة الفرعية، إذ يسلط الضوء على              
التطورات احلديثة، ويدرج بعض األمور ذات األمهية للجنة الفرعية، وحيدد موقفها بـشأن              

  . ئل املوضوعية، وأخرياً يلقي نظرة مستقبلية على العام املقبلعدد من املسا
وتود اللجنة الفرعية أن تؤكد، على النحو املبني يف التقرير، أن الفرص اليت تتيحهـا                 -٢

ميكن اغتنامها إال إذا استلهمت اجلهات صـاحبة املـصلحة يف            زيادة عدد أعضاء اللجنة ال    
اللجنة الفرعية نفسها، واآلليات الوقائية الوطنيـة،        وهي   -منظومة الربوتوكول االختياري    

 على حنو شامل روح الوقاية بأسلوب مركز ومرن -والدول األطراف، واألمم املتحدة ككل      
يف الوقت نفسه، وذلك لتحقيق فائدة ألصحاب املصلحة األكثر اسـتفادةً مـن منظومـة               

املعرضون خلطـر التعـذيب     الربوتوكول االختياري، وهم األشخاص احملرومون من حريتهم        
  . وإساءة املعاملة

  السنة املشمولة باالستعراض  -ثانياً  

  املشاركة يف منظومة الربوتوكول االختياري  -ألف  
، بلغ عدد الـدول األطـراف يف الربوتوكـول          ٢٠١١ديسمرب  /كانون األول  ٣١يف    -٣

ربوتوكول االختياري أو   ، صدَّقت على ال   ٢٠١١يناير  /كانون الثاين ومنذ  . )٢( دولة ٦١االختياري  
 ،)٢٠١١يونيه  /حزيران ٢(، وبنما   )٢٠١١يونيه  /حزيران ١( بلغاريا: انضمت إليه أربع دول، هي    

__________ 

أُنشئت بعد دخول الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة                )١(
ولالطالع على نـص الربوتوكـول      . ٢٠٠٦يونيه  /نفاذ يف حزيران  القاسية أو الالإنسانية أو املهينة حيز ال      

 ٣ الفقـرة (ووفقاً للربوتوكول االختياري    . www2.ohchr.org/english/law/cat-one.htmاالختياري، انظر   
 .، تقدم اللجنة الفرعية تقاريرها السنوية العلنية إىل جلنة مناهضة التعذيب)١٦ من املادة

 . األطراف يف الربوتوكول االختياري، انظر املوقع الشبكي للجنة الفرعيةلالطالع على قائمة الدول )٢(
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باإلضافة إىل ذلـك،    ). ٢٠١١سبتمرب  /أيلول ٢٧(، وتركيا   )٢٠١١يونيه  /حزيران ٢٩(وتونس  
 ٣(اليونـان   : هيوقعت على الربوتوكول االختياري خالل الفترة املشمولة بالتقرير أربع دول،           

       /أيلـول  ٢٦(، والـرأس األخـضر      )٢٠١١يوليـه   /متوز ١(، وفرتويال   )٢٠١١مارس  /آذار
  ). ٢٠١١سبتمرب /أيلول ٢٧(، وموريتانيا )٢٠١١سبتمرب 

ونتيجة لزيادة عدد الدول األطراف يف الربوتوكول االختياري، تغري شكل املشاركة             -٤
  : طراف يف كل منطقة على النحو التايلاإلقليمية نوعاً ما، حيث أصبح عدد األ

    الدول األطراف حبسب املنطقة
  ١١  أفريقيا
  ٦  آسيا

  ١٧  أوروبا الشرقية
  ١٤  جمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

  ١٣  جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى
ختياري دون التـصديق    وأصبح التوزع اإلقليمي للدول املوقعة على الربوتوكول اال         -٥

  : عليه، كما يلي

اليت وقعت على الربوتوكول االختياري دون التصديق عليه، الدول 
  )٢٤اجملموع (حبسب املنطقة 

  

  ٨  أفريقيا
  ٢  آسيا

  ١  أوروبا الشرقية
  ٢  جمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

  ١١  جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى

  املسائل التنظيمية واملتعلقة بالعضوية  -باء  
     /كـانون األول   ٣١إىل  ينـاير   /كانون الثـاين   ١(خالل الفترة املشمولة بالتقرير       -٦

، عقدت اللجنة الفرعية ثالث دورات مدة كل منها أسـبوع واحـد يف              )٢٠١١ديسمرب  
 ٢٤ إىل   ٢٠، ومـن    فرباير/شباط ٢٥ إىل   ٢١مكتب األمم املتحدة جبنيف، يف الفترات من        

  . ٢٠١١نوفمرب /تشرين الثاين ١٨ إىل ١٤، ومن يونيه/حزيران
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ففـي االجتمـاع    . )٣( تغرياً كبرياً يف عضوية اللجنة الفرعية      ٢٠١١وقد شهد عام      -٧
        /تـشرين األول   ٢٨الثالث للدول األطـراف يف الربوتوكـول االختيـاري، املعقـود يف             

املناصب اليت شغرت بانتهاء فترة والية أعـضاء  ، انُتخب مخسة أعضاء لشغل    ٢٠١٠أكتوبر  
 من ١ عالوة على ذلك، وعمالً بالفقرة. ٢٠١٠ديسمرب /كانون األول ٣١اللجنة الفرعية يف   

 عضواً لريتفع عدد أعضاء اللجنة الفرعيـة        ١٥  من الربوتوكول االختياري، انُتخب    ٥ املادة
وتوكـول االختيـاري يف      عضواً، وذلك بعد تصديق العضو اخلمـسني علـى الرب          ٢٥ إىل

وحرصاً على تسليم املناصب وفقاً لألصول املرعية، وعمالً باملمارسة         . ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول
املتبعة، ُخفِّضت فترة والية سبعة أعضاء من أصل األعضاء اإلضافيني البالغ عددهم مخـسة              

 ١تخبني اجلدد يف وتبدأ فترة والية مجيع األعضاء املن. عشر عضواً إىل سنتني عن طريق القرعة   
وعمالً بالنظام الداخلي للجنة الفرعية، أدى األعضاء املنتخبـون         . ٢٠١١يناير  /كانون الثاين 

  . قبل تويل مهامهم٢٠١١فرباير /شباطاجلدد قسماً رمسياً عند افتتاح دورة 
ونظراً إىل زيادة عدد أعضاء اللجنة الفرعية، أُعيد النظر يف نظامها الداخلي لينص علـى                 -٨

انتخاب مكتب موسع يتألف من رئيس وأربعة نواب للرئيس، ويتوىل أعضاؤه مهـامهم لفتـرة               
         / لواليـة تنتـهي يف شـباط       ٢٠١١فربايـر   /ويضم املكتب، الذي انُتخب يف شـباط      . سنتني
، مالكومل إيفانز بصفته رئيساً، وماريو كوريوالنو، وزدينيك هايـك، وسـوزان            ٢٠١٣فرباير  

  . كما تتوىل السيدة حممد مهام مقرر اللجنة الفرعية. مد بصفتهم نواب الرئيسجّبور، وعائشة حم
ولتحقيق أعلى درجات الفعالية والكفاءة والشمول يف أساليب عمل اللجنة املوسعة،             -٩

اتُّفق على أن يضطلع كل عضو يف املكتب مبهمة مستقلة يتوىل املسؤولية األولية عنها حتـت                
 من الربوتوكـول    ١١واستناداً إىل الوالية املدرجة يف املادة       .  معه إشراف الرئيس وبالتعاون  

: الـسيد كوريوالنـو   : االختياري، يضطلع نواب الرئيس األربعة باملسؤوليات األولية التالية       
العالقـات اخلارجيـة،    : الزيارات، السيدة جّبـور   : اآلليات الوقائية الوطنية، السيد هايك    

  .ونيةاالجتهادات القان: حممد السيدة
وأعادت أيضاً اللجنة الفرعية النظر يف توزيع مسؤولياهتا الداخلية، على حنو يعكس              -١٠

إىل حد بعيد اخنراطها املتزايد يف العمل مع الشركاء الوطنيني واإلقليميني، وبشكل يدعم هذا              
اإلقليميني، حيث أصبح دورهم يتمثل     للمنسقني  كما بدأ تنفيذ نظام جديد      . العمل ويشجعه 

 القيام بأنشطة االتصال وتيسري مشاركة اللجنة الفرعية يف العمل داخل املناطق اليت يعىن هبا               يف
لكل من أفريقيا، وآسيا ومنطقة     املنسقون  وقد ُعيِّن يف الدورة الرابعة عشرة       . هؤالء املنسقون 

ن زونغو،  فورتو: أفريقيا: احمليط اهلادئ، وأوروبا، وأمريكا الالتينية، وذلك على النحو التايل        
: مـاري آمـوس، أمريكـا الالتينيـة       : لويل غودارد، أوروبا  : سيا ومنطقة احمليط اهلادئ   آ

وباملثل، أُنشئ نظام جديد لفرق العمل اإلقليمية املعنية باآلليـات          .  رسيا -رودريغز   فيكتور
__________ 

لالطــالع علــى قائمــة األعــضاء ومــدة واليتــهم، انظــر املوقــع الــشبكي للجنــة الفرعيــة  )٣(
)www2.ohchr.org/english/bodies/cat/opcat/index.htm.( 
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الوقائية الوطنية، حيث تضطلع كل فرقة عمل إقليمية باملسؤولية عن األعمـال ذات الـصلة      
ليات الوقائية الوطنية، وذلك حتت إشراف رئيس اللجنة الفرعية ونائب الـرئيس املعـين              باآل

عالوة علـى ذلـك،     .  املذكورين أعاله  املنسقنيباآلليات الوقائية الوطنية، وحتت مسؤولية      
قررت اللجنة الفرعية إنشاء أفرقة عاملة معنية باحلوار الناتج عن الزيارات، وذلـك حتـت               

اللجنة الفرعية املعين بالزيارات، وفريق عامل معين بأمور األمن، وفريق          إشراف نائب رئيس    
وتقدم الفقرة ألف من الفصل الرابع، أدناه، مزيداً من املعلومات          . عامل معين باملسائل الطبية   

  . عن هذه التطورات

  الزيارات اليت أجريت خالل الفترة املشمولة بالتقرير  -جيم  
 ٢٥ إىل   ١٦ففي الفترة مـن     . ٢٠١١الث زيارات يف عام     قامت اللجنة الفرعية بث     -١١
، قامت اللجنة بزيارة أوكرانيا، وهي البلد الثاين الذي تزوره اللجنة الفرعية            ٢٠١١مايو  /أيار

  ). ٢٠٠٨مارس /آذاربعد الزيارة اليت قامت هبا إىل السويد يف (يف أوروبا 
 اللجنة الفرعية بزيـارة إىل   ، قامت ٢٠١١سبتمرب  /أيلول ٣٠ إىل   ١٩ويف الفترة من      -١٢

بعد الزيـارات   (الربازيل، وهي البلد اخلامس يف أمريكا الالتينية الذي تزوره اللجنة الفرعية            
، وبـاراغواي يف    ٢٠٠٨سـبتمرب   /أيلـول  -أغسطس  /آبقامت هبا إىل املكسيك يف       اليت
 -أغـسطس   /آب، وبوليفيـا يف     ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول، وهندوراس يف    ٢٠٠٩مارس  /آذار
  ).٢٠١٠سبتمرب /أيلول
، قامت اللجنة الفرعية بزيارة ٢٠١١ديسمرب / كانون األول١٤ إىل ٥ويف الفترة من   -١٣

بعد زيارهتا إىل موريشيوس    (إىل مايل وهي البلد الرابع الذي تزوره اللجنة الفرعية يف أفريقيا            
           /ن األول يـا يف كـانو    ري، وليب ٢٠٠٨مايو  /، وبنن يف أيار   ٢٠٠٧أكتوبر  /يف تشرين األول  

  ).٢٠١٠ديسمرب 
وميكن االطالع على مزيد من املعلومات املوجزة عن هذه الزيارات، مبا يف ذلـك                -١٤

قوائم األماكن اليت جرت زيارهتا، يف البيانات الصحفية اليت أصدرهتا اللجنة الفرعية بعد كل              
  .زيارة، وهي متاحة على املوقع الشبكي للجنة الفرعية

ار الناتج عن الزيارات، مبا يف ذلك نشر الدول األطراف لتقارير اللجنـة             احلو  -دال  
  الفرعية

ُنشرت التقارير املتعلقة بست زيارات قامت هبا اللجنة الفرعية بناًء على طلب مـن                -١٥
 مـن   ٢، وفقاً للفقرة    )باراغواي، بنن، السويد، املكسيك، ملديف، هندوراس     (الدولة املعنية   

توكول االختياري، مبا يف ذلك زيارة واحدة جرت يف الفتـرة املـشمولة        من الربو  ١٦املادة  
مقدمـة مـن    (وُنشرت أربعة ردود متابعة     ). ٢٠١١يناير  /يف كانون الثاين  (بالتقرير إىل بنن    
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بناًء على طلب الدولة الطـرف، مبـا يف ذلـك بـنن       ) باراغواي وبنن والسويد واملكسيك   
              /ينـاير وتـشرين األول    /يف كـانون الثـاين    (رير  واملكسيك، خالل الفترة املشمولة بـالتق     

  ).٢٠١١أكتوبر 
وجرياً على املمارسة املتبعة، وضعت اللجنة الفرعية منهجيـة ملمارسـتها املتعلقـة               -١٦

ومبوجب هذه املنهجية، ُيطلب من الدول األطراف       . الرمسية حلوارها الناتج عن زياراهتا     بالعناصر
ة أشهر رداً تبني فيه بوضوح اإلجراءات املتخذة لتنفيذ التوصية املدرجة           أن تقدم خالل مهلة ست    

 زارهتا  اً طرف  دولةً ١٣ويف وقت تقدمي هذا التقرير، كانت سبع دول من أصل           . يف تقرير الزيارة  
؛ والسويد  ٢٠٠٨ديسمرب  /موريشيوس يف كانون األول   : اللجنة الفرعية قد قدمت ردودها، هي     

         /؛ وبنن يف كـانون الثـاين      ٢٠١٠مارس  /؛ وباراغواي يف آذار   ٢٠٠٩ يناير/يف كانون الثاين  
؛ واملكـسيك يف تـشرين   ٢٠١١ينـاير  /يف كانون الثـاين   ) رد جزئي (؛ ولبنان   ٢٠١١يناير  
وال تزال الردود الواردة مـن      . ٢٠١١نوفمرب  /؛ وبوليفيا يف تشرين الثاين    ٢٠١١أكتوبر  /األول

يف حني ُنشرت الردود املقدمة من باراغواي وبنن والـسويد          بوليفيا ولبنان وموريشيوس سرية،     
أو توصياهتا  /وقدمت اللجنة الفرعية ردودها و    . واملكسيك بناًء على طلب تلك الدول األطراف      

 أعقبـها  ي إىل باراغوا متابعةبشأن تقارير بنن والسويد وموريشيوس ولبنان، بينما قامت بزيارة 
تقرير زيارة املتابعة ورد املتابعة   وُنشر كل من  .  الدولة الطرف  إعداد تقرير زيارة متابعة أحيل إىل     

وُوجهت أيضاً رسائل   . ٢٠١١يونيه  /مايو وحزيران /بناًء على طلبني قدمتهما باراغواي يف أيار      
تذكري إىل الدول األطراف اليت مل تقدم بعد ردوداً على تقارير الزيارات اليت قامت هبا اللجنـة                 

رة إىل أن املهلة احملددة بستة أشهر لتقدمي الردود مل تنقض خالل الفتـرة              وجتدر اإلشا . الفرعية
وختضع اجلوانب الفنية لعملية املتابعـة      . املشمولة بالتقرير بالنسبة إىل أوكرانيا والربازيل وليربيا      

  .لقاعدة السرية، وال ُتنشر هذه اجلوانب إال مبوافقة الدولة الطرف املعنية

  قة بإنشاء اآلليات الوقائية الوطنيةالتطورات املتعل  -هاء  
 دولة طرفاً من    ٢٨تلقت اللجنة الفرعية إخطاراً رمسياً بتعيني آليات وقائية وطنية من             -١٧

  . للجنة الفرعيةيوترد املعلومات املتعلقة هبذه اآلليات يف املوقع الشبك.  دولة٦١أصل 
أن تعيني آلية وقائية وطنية  إخطارين رمسيني بش٢٠١١وتلقت اللجنة الفرعية يف عام       -١٨

 أن اهليئـات    اإلشارة إىل وجتدر  . من كل من مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وصربيا       
  .املعينة كآليات وقائية وطنية يف السنغال وشيلي ومايل وموريشيوس مل تشرع بعد يف العمل

 آليـة وقائيـة وطنيـة       وبناًء عليه، مل تتلق اللجنة الفرعية حىت اآلن إخطاراً بتعيني           -١٩
ومل تنقض مهلة السنة احملددة إلنشاء آليـة وقائيـة وطنيـة،            . ثالث وثالثني دولة طرفاً    من
 مـن الربوتوكـول االختيـاري، بالنـسبة إىل مخـس دول أطـراف               ١٧للمـادة    وفقاً

باإلضافة إىل ذلك، أصدرت أربع دول أطـراف        ). بلغاريا، بنما، تركيا، تونس    باكستان،(
اإلعـالن املنـصوص عليـه يف       ) اهلرسك، اجلبل األسود، رومانيا، كازاخستان    البوسنة و (

  . من الربوتوكول االختياري اليت تسمح بتأجيل التعيني ملدة سنتني أخريني٢٤ املادة
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 ١٧وعلى ذلك، يبلغ عدد الدول األطراف اليت مل تف بالتزاماهتا مبوجـب املـادة                 -٢٠
غري أنه ينبغي أن ُيالَحـظ  . لجنة الفرعيةل بالغاً لدى ا   مخساً وعشرين دولة، وهو أمر يثري قلقاً      

قـد  ) أرمينيا وأوكرانيا وكرواتيا ونيجرييـا    (أن اللجنة الفرعية تدرك أن أربع دول أطراف         
  .عينت آلية وطنية وقائية، ولكن مل تتلق اللجنة الفرعية بعد إخطاراً رمسياً يف هذا الشأن

 مجيع الدول األطراف اليت مل تعني بعـد آلياهتـا           وواصلت اللجنة الفرعية حوراها مع      -٢١
وشجعت اللجنة الفرعية هذه الدول األطراف على أن حتيطها علماً مبا حتـرزه             . الوقائية الوطنية 

وقد طُلب إىل هذه الدول األطراف أن تقدم معلومات مفصلة عـن            . من تقدم يف هذا الصدد    
ن قبيل الوالية القانونية هلذه اآلليات، وتشكيلها،       م(اآلليات الوطنية الوقائية اليت تقترح إنشاءها       

  .).وحجمها، وخربهتا، واملوارد املالية والبشرية املتاحة هلا، وتواتر زياراهتا، وما إىل ذلك
وأقامت اللجنة الفرعية أيضاً اتصاالت مستمرة مع اآلليات الوطنية الوقائية نفسها،             -٢٢

وعقدت اللجنة الفرعيـة،    . ن الربوتوكول االختياري  م) ب(١١تنفيذاً لواليتها مبوجب املادة     
يف دورهتا الثالثة عشرة اجتماعاً مع اآللية الوقائية الوطنية إلستونيا من أجل تبادل املعلومـات   

كما عقدت اللجنة الفرعية، يف دورهتا الرابعة       . واخلربات ومناقشة جماالت التعاون املستقبلي    
وأخرياً، عقدت اللجنة الفرعية، يف     . الوقائية الوطنية جلورجيا  عشرة، اجتماعاً مماثالً مع اآللية      
مـع اآلليـتني الوقـائيتني      ) بدعم من رابطة منع التعذيب    (دورهتا اخلامسة عشرة، اجتماعاً     

وعقدت اللجنة الفرعية أيضاً خالل هذه الدورة اجتماعاً        . الوطنيتني لكوستاريكا وهندوراس  
.  املتخذة لتمكني اآللية الوقائية الوطنية املعينة من العمل        مع السلطات السنغالية لبحث التدابري    

 آلية وقائية وطنية أحالت تقاريرها الـسنوية        ١٨ اللجنة الفرعية أيضاً أن      من دواعي سرور  و
  .، وقد ُنشرت هذه التقارير على املوقع الشبكي للجنة الفرعية٢٠١١خالل عام 

أعضاء اللجنة الفرعية للـدعوات الـيت       وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، استجاب        -٢٣
 الـوطين   الجتماعات اليت ُعقدت علـى املـستويات      ُوجهت إليهم للمشاركة يف عدد من ا      

واإلقليمي والدويل بشأن إنشاء اآلليات الوقائية الوطنية وتطويرها بشكل خاص، أو بـشأن             
وقد ُنظمت هـذه    . )مبا يف ذلك اآلليات الوقائية الوطنية     (الربوتوكول االختياري بشكل عام     

وخباصة رابطة منع التعذيب، واالحتـاد الـدويل        (بدعم من منظمات اجملتمع املدين      األنشطة  
املسيحي للعمل على إلغاء التعذيب، واملنظمة الدولية إلصالح القـانون اجلنـائي، وفريـق              

ات إقليمية  ، وأيضاً مع اآلليات الوقائية الوطنية، وهيئ      )االتصال املعين بالربوتوكول االختياري   
مثل اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب، وجلنة منع التعذيب يف أفريقيا، وجلنة البلدان             
األمريكية حلقوق اإلنسان، وجملس أوروبا، واملفوضية األوروبيـة، ومكتـب املؤسـسات            
الدميقراطية وحقوق اإلنسان التابع ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، إىل جانـب منظمـات       

  :ومشلت األنشطة املذكورة ما يلي. دولية مثل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان
اجتماع مائدة مستديرة رفيع املستوى بـشأن       : ٢٠١١يناير  /كانون الثاين   )أ(  

  أوضاع االحتجاز يف االحتاد األورويب، عقدته املفوضية األوروبية يف بروكسل؛
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بشأن الربوتوكول االختياري عقـدها يف      حلقة عمل   : ٢٠١١مارس  /آذار  )ب(  
  عمان، األردن، املكتب اإلقليمي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان للشرق األوسط؛

املؤمتر الدويل املتعلق بتعزيـز الزيـارات إىل أمـاكن          : ٢٠١١مارس  /آذار  )ج(  
 تعزيز التعاون، عقدته يف واشنطن كلية واشـنطن للقـانون التابعـة للجامعـة             : االحتجاز

  األمريكية، ورابطة منع التعذيب؛
حلقة دراسية بشأن تنفيذ الربوتوكول االختيـاري       : ٢٠١١أبريل  /نيسان  )د(  

واآللية الوقائية الوطنية، عقدهتا يف بوركينا فاسو رابطة منع التعذيب باالشتراك مع االحتـاد              
  الدويل املسيحي للعمل على إلغاء التعذيب؛

 املشاورات مع السلطات الوطنيـة وممثلـي        سلسلة من : ٢٠١١مايو  /أيار  )ه(  
  اجملتمع املدين، عقدهتا يف الربازيل رابطة منع التعذيب؛

مؤمتر أمناء املظامل اإلقليمي املعين بدور أمناء املظامل        : ٢٠١١يونيه  /حزيران  )و(  
يف مكافحة التمييز ومنع التعذيب، عقده يف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية الـسابقة أمـني              

امل يف البلد باالشتراك مع مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان التابع ملنظمـة             املظ
  األمن والتعاون يف أوروبا؛

حوار وطين بشأن تنفيذ الربوتوكول االختياري التفاقية       : ٢٠١١يوليه  /متوز  )ز(  
  مناهضة التعذيب، عقدته يف ملديف رابطة منع التعذيب باالشتراك مع اللجنة الفرعية؛

حلقة دراسية بشأن األداء الفعال لآللية الوقائية الوطنية        : ٢٠١١يوليه  /متوز  )ح(  
  السنغالية، عقدهتا يف داكار جلنة منع التعذيب يف أفريقيا؛

مؤمتر إقليمي رفيع املستوى بشأن دور املؤسـسات        : ٢٠١١سبتمرب  /أيلول  )ط(  
 يف الرباط رابطة منـع التعـذيب        الوطنية حلقوق اإلنسان يف منع التعذيب يف أفريقيا، عقدته        

  واجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يف املغرب؛
املؤمتر املتعلق بالربوتوكول االختيـاري التفاقيـة       : ٢٠١١سبتمرب  /أيلول  )ي(  

  مناهضة التعذيب وأمناء املظامل، عقده املعهد الدويل ألمناء املظامل يف بولندا؛
تب املؤسسات الدميقراطية حلقوق    اجتماع جانيب ملك  : ٢٠١١سبتمرب  /أيلول  )ك(  

اإلنسان، التابع ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، بشأن إنشاء آليـات وقائيـة وطنيـة يف                
  قريغيزستان وكازاخستان، عقدته يف بولندا املنظمة الدولية إلصالح القانون اجلنائي؛

اآلليـات  املؤمتر املعين مبنع التعذيب وتنفيذ      : ٢٠١١أكتوبر  /تشرين األول   )ل(  
  الوقائية الوطنية، عقدته يف األرجنتني رابطة منع التعذيب؛

املنتدى العاملي املعين بالربوتوكول االختياري     : ٢٠١١نوفمرب  /تشرين الثاين   )م(  
  التفاقية مناهضة التعذيب، عقدته يف جنيف رابطة منع التعذيب؛
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ت التنفيـذ   حلقة دراسية بشأن حتديد آليـا     : ٢٠١١نوفمرب  /تشرين الثاين   )ن(  
الوطنية من أجل منع التعذيب وإساءة املعاملة، عقدهتا يف أديس أبابـا جامعتـا بريـستول                

  وبريتوريا واللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب؛
حلقة دراسية بشأن إنشاء اآلليـة الوقائيـة        : ٢٠١١نوفمرب  /تشرين الثاين   )س(  

  السامية حلقوق اإلنسان؛الوطنية لكمبوديا، عقدته يف بنوم بنه املفوضية 
املشاورات اإلقليمية يف البلدان األمريكيـة،      : ٢٠١١نوفمرب  /تشرين الثاين   )ع(  

التعاون بني األمم املتحدة واآلليات اإلقليمية حلقوق اإلنسان ورابطة منع التعذيب، عقـدهتا             
  نسان؛واشنطن املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وجلنة البلدان األمريكية حلقوق اإل يف

املشاورة اإلقليمية ألوروبا بـشأن حتـسني   : ٢٠١١ديسمرب /كانون األول   )ف(  
التعاون بني األمم املتحدة واآلليات اإلقليمية حلقوق اإلنسان املعنية مبنع التعذيب، ال سـيما              
  .تعذيب األشخاص احملرومني من حريتهم، عقدهتا يف جنيف املفوضية السامية حلقوق اإلنسان

ر املشروع األورويب لآلليات الوقائية الوطنية التابع جمللس أوروبا واالحتـاد           ويف إطا   -٢٤
األورويب، الذي تساهم فيه رابطة منع التعذيب كشريك منفِّذ، شاركت اللجنة الفرعيـة يف              

حلقة بشأن األمن والكرامة يف أمـاكن       ) أ: (أربع حلقات عمل مواضيعية، على النحو التايل      
حلقة بشأن ُسُبل مجـع     ) ب(؛  ٢٠١١مارس  /آذارقدت يف فرنسا يف     احلرمان من احلرية، عُ   

إساءة املعاملة يف أماكن احلرمان من احلرية، والتحقق والتثبت من        ) مبخاطر(املعلومات املتعلقة   
حلقـة بـشأن محايـة      ) ج(؛  ٢٠١١يونيه  /حزيرانهذه املعلومات، ُعقدت يف إستونيا يف       
 يف أماكن احلرمان من احلرية، ُعقدت يف أذربيجان يف   األشخاص املنتمني إىل فئة ضعيفة معينة     

كـانون  حلقة بشأن املسائل الطبية، ُعقدت يف بولندا يف         ) د(؛  ٢٠١١أكتوبر  /تشرين األول 
؛ وقامت اللجنة الفرعية كذلك بزيارتني ميدانيتني، وتبادلت اخلربات         ٢٠١١ديسمرب  /األول

؛ ٢٠١١يوليـه   /متـوز  -يونيـه   /حزيرانا يف   اآللية الوقائية الوطنية أللباني   ) أ: (مع كل من  
وشـاركت اللجنـة    . ٢٠١١أكتوبر  /تشرين األول اآللية الوقائية الوطنية ألرمينيا يف       )ب(

تشرين الفرعية أيضاً يف مشاورات بشأن اآللية الوقائية الوطنية ألوكرانيا جرت يف كييف يف              
اريع اآلليات الوقائية الوطنية ، ويف االجتماع السنوي الثالث لرؤساء مش٢٠١١أكتوبر /األول

  .٢٠١١ديسمرب /كانون األولالذي ُعقد يف سلوفينيا يف وجهات االتصال 
وتود اللجنة الفرعية أن تغتنم هذه الفرصة للتوجه بالـشكر إىل اجلهـات املنِظمـة         -٢٥

  .لألحداث املذكورة على دعوهتا إياها للمشاركة فيها
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 من الربوتوكـول    ٢٦ املُنشأ مبوجب املادة     الصندوق اخلاص لفائدة  التربعات    -واو  
  االختياري

، تلقى الصندوق اخلـاص املُنـشأ مبوجـب         ٢٠١١ديسمرب  /كانون األول  ٣١يف    -٢٦
 دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة      ٢٩ ٧٠٤,٩٨الربوتوكول االختياري تربعات قدرها     

الراً من إسبانيا؛    دو ٨٢ ٢٦٦,٣٠ دوالر من ملديف؛ و    ٥ ٠٠٠من اجلمهورية التشيكية؛ و   
ويـبني اجلـدول    .  من اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية       ٨٥٥ ٢٦٣,١٦و

  .أدناه التربعات املتاحة حالياً

  ٢٠١١-٢٠٠٨التربعات اليت تلقاها الصندوق يف الفترة     
 تاريخ تلقي التربعات )بدوالرات الواليات املتحدة(املبلغ  اجلهة املاحنة

 ٢٠٠٨مايو / أيار٢٧ ٠٠٠٫٠٠ ٥ ملديف

 ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٦ ٠٠٠٫٠٠ ١٠ اجلمهورية التشيكية

 ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٢٧ ٢٧١٫٥٢ ١٠ اجلمهورية التشيكية

 ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٢ ٤٣٣٫٤٦ ٩ اجلمهورية التشيكية

 ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٦ ٩٠٦٫٧٤ ٢٥ إسبانيا

 ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٠ ٥٨٥٫٨٠ ٢٩ إسبانيا

 ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٢٩ ٧٧٣٫٧٦ ٢٦ إسبانيا

ــدة  ــة املتح اململك
لربيطانيا العظمـى   

 وآيرلندا الشمالية

 ٢٠١١يونيه / حزيران٢٠ ٢٦٣٫١٦ ٨٥٥

  .وتود اللجنة الفرعية أن ُتعرب عن امتناهنا هلذه الدول ملا قدمته من تربعات سخية  -٢٧
 من الربوتوكول االختياري، يتمثـل الغـرض مـن          ٢٦ من املادة    ١اً للفقرة   ووفق  -٢٨

الصندوق اخلاص يف املساعدة يف متويل تنفيذ التوصيات اليت تقدمها اللجنة الفرعية، فضالً عن          
وتؤمن اللجنة الفرعية بأن الصندوق اخلاص لديـه        . الربامج التعليمية لآلليات الوقائية الوطنية    

هله ليكون أداة قيمة يف تعزيز منع التعذيب، ولذلك يسر اللجنة أن تنـّوه              من القدرات ما يؤ   
وتتوىل املفوضية السامية حلقوق    . بوضع خطة خالل الفترة املشمولة بالتقرير لتفعيل الصندوق       

حيث تعمل جلنة اِملنح التابعة للمفوضية كهيئة استـشارية         (اإلنسان إدارة الصندوق اخلاص     
عمالً بالقواعد واألنظمة املالية لألمم املتحدة وبالسياسات       )  اإلنسان للمفوضة السامية حلقوق  

ومن املقرر تنقيح اخلطة املؤقتـة خـالل        . واإلجراءات ذات الصلة الصادرة من األمني العام      
ويسّر اللجنة الفرعية أن تعلن أن إدارة الصندوق اخلاص ستتشاور معها علـى             . ٢٠١٢ عام

للجنة الفرعية، على أساس سنوي، األولويات املواضيعية للدعوة        ُتحدِّد ا ) ١: (األساس التايل 
السنوية لتقدمي الطلبات، رمبا حبسب البلد، وهبدف متويل تنفيذ التوصيات الواردة يف تقـارير             
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ُيحاط مكتب اللجنة الفرعية علماً أوالً بأول بالطلبات الـواردة  ) ٢(زيارات اللجنة الفرعية،    
 استشارة أعضاء اللجنة الفرعية بشأن املسائل الناشئة عن الطلبات، مع           وباِملنح املقدَّمة؛ وجيوز  

إمكانية عقد اجتماع مع رئيس اللجنة الفرعية إذا نشأت أية مـسائل إضـافية وحبـسب                
إخطـار  : وقد حدَّدت اللجنة الفرعية األولويات املواضيعية التالية للجولة احلاليـة         . االقتضاء

أو املهنيـة   /غة ميكنهم فهمها؛ حتسني األنـشطة الترفيهيـة و        احملتجزين حبقوقهم األساسية بل   
لألحداث احملتجزين؛ تقدمي برامج التدريب األساسـي للعـاملني يف أمـاكن االحتجـاز              

؛ تنفيذ أية توصية أخرى حمددة ُمدرجة يف تقارير الزيارات          )التركيز على الرعاية الصحية    مع(
 العام تفاصيل كاملـة للخطـة يف تقريـره          وقد أعلن األمني  . متثل حاجة ُملحة أو ضرورية    

). A/65/381 (اجلمعية العامة وجملس حقوق اإلنسان بشأن عمليات الـصندوق اخلـاص           إىل
وحيدو اللجنة الفرعية األمل يف أن يشجع تنفيذ اخلطة املذكورة أعاله على تقدمي املزيد مـن                

  .التربعات للصندوق اخلاص

  ات األخرى يف جمال منع التعذيباالخنراط يف العمل مع اهليئ  -ثالثاً  

  التعاون الدويل  -ألف  

  التعاون مع اهليئات األخرى التابعة لألمم املتحدة  -١  
 اللجنـة   هذه عمالً بأحكام الربوتوكول االختياري، قدَّم رئيس اللجنة الفرعية تقرير          -٢٩

. ٢٠١١ايو م/أيار ١٠السنوي الرابع إىل جلنة مناهضة التعذيب خالل جلسة عامة ُعقدت يف 
باإلضافة إىل ذلك، اغتنمت اللجنة الفرعية وجلنة مناهضة التعذيب فرصة تزامن دورتيهما يف             

 لالجتماع ملناقشة طائفة من القضايا ذات االهتمام املشترك، مثل          ٢٠١١نوفمرب  /تشرين الثاين 
هينة؛ وحمور  مفهوم التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو امل            

؛ ومنهجية تبادل املعلومات بـني هيـئيت        ٢٠١٢التركيز االستراتيجي للجنة الفرعية يف عام       
  .املعاهدات؛ وأحكام الربوتوكول االختياري املتعلقة باهليئتني فيما يتعلق باملنهجية املطّبقة

، قدم رئـيس    ٢٠١١مارس  /آذار ٢٨ املؤرخ   ٦٥/٢٠٥ووفقاً لقرار اجلمعية العامة       -٣٠
 إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الـسادسة        (CAT/C/46/2)اللجنة الفرعية تقريرها السنوي الرابع      

 وقد أتاحت هذه املناسبة أيضاً. ٢٠١١أكتوبر  /تشرين األول والستني املعقودة يف نيويورك يف      
الفرصة لتبادل املعلومات مع رئيس جلنة مناهضة التعذيب ومع املقرر اخلاص املعـين مبـسألة    

لتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، الذي حتـدَّث        ا
  .أيضاً إىل اجلمعية العامة يف تلك الدورة

وواصلت اللجنة الفرعية مشاركتها النشطة يف االجتماعات املشتركة بني اللجـان             -٣١
    /كانون الثـاين   ١٤ إىل   ١٢ الفترة من    الفريق العامل املشترك بني اللجان املعين باملتابعة يف       (
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 ٢٧، واالجتماع الثاين عشر املشترك بني اللجان املعقود يف جنيف يف الفترة من              ٢٠١١يناير  
ويف اجتماعات رؤساء هيئات معاهدات حقـوق اإلنـسان         ) ٢٠١١يونيه  /حزيران ٢٩إىل  

ويف هـذا   ). ٢٠١١يـه   يول/متوز ١ إىل   يونيه/حزيران ٣٠املعقودة يف جنيف يف الفترة من       (
اإلطار، صدر بيان مشترك عن رؤساء هيئات معاهدات األمم املتحدة يف الذكرى اخلامـسة              

وسامهت اللجنة الفرعية أيضاً يف االجتماع املشترك       . والعشرين لصدور إعالن احلق يف التنمية     
ملفوضة السامية  واستجابةً للنداء املوجَّه من ا    . مع أعضاء الواليات املكلَّفني بإجراءات خاصة     

حلقوق اإلنسان من أجل تعزيز نظام هيئات املعاهدات، ومتابعةً الجتماعات سابقة للخـرباء             
ُخصصت للنظر يف عمل هيئات املعاهدات، شاركت اللجنة الفرعية يف مشاورة تقنية غـري              

           /أيـار رمسية للدول األطراف لتعزيز هيئات املعاهدات، ُعقدت يف سـيون، بسويـسرا، يف            
تـشرين  ، وشاركت أيضاً يف اجتماع آخـر ُعقـد يف دبلـن، بآيرلنـدا، يف         ٢٠١١مايو  
اللجنة الفرعية كذلك يف عدة أنشطة للمفوضـية الـسامية      حضرت  و. ٢٠١١نوفمرب  /الثاين

دور منع االنتهاكات يف تعزيـز حقـوق        "حلقوق اإلنسان، مثل حلقة العمل الدولية بشأن        
  .٢٠١١مايو /أيارت يف جنيف يف اليت ُعقد" اإلنسان ومحايتها

وواصلت اللجنة الفرعية تعاوهنا مع املقرر اخلاص املعين مبسألة التعـذيب، وذلـك،           -٣٢
مثالً، مبشاركتها يف املشاورة اإلقليمية ملتابعة الزيارات القطرية يف إطار والية املقرر اخلـاص،    

  .٢٠١١يونيه /حزيراناملعقودة يف سانتياغو، شيلي، يف 
 مبناسـبة  ٢٠١١يونيه /حزيران ٢٦علنت اللجنة الفرعية تأييدها للبيان الصادر يف     وأ  -٣٣

اليوم الدويل ملساندة ضحايا التعذيب، إىل جانب جلنة مناهضة التعذيب، واملقرر اخلاص املعين           
  .مبسألة التعذيب، وجملس أمناء صندوق التربعات لضحايا التعذيب

 مفوَّض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني،       وواصلت اللجنة الفرعية تعاوهنا مع      -٣٤
  .ومنظمة الصحة العاملية، ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية

  التعاون مع املنظمات الدولية األخرى ذات الصلة  -٢  
يف إطار التعاون اجلاري، عقدت اللجنة الفرعية واللجنة الدولية للـصليب األمحـر               -٣٥

، كما عقدت جلسة عمل غري رمسية، يف جنيف،         ٢٠١١فرباير  /شباط يف دورة    اجتماعاً عاماً 
، بشأن ورقة السياسات اليت أعدهتا اللجنة الدوليـة للـصليب           ٢٠١١يونيه  /حزيران ١١يف  

األمحر عن التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة الـيت يلقاهـا              
  .ماألشخاص احملرومون من حريته

  التعاون اإلقليمي  -باء  
واصلت اللجنة الفرعية، من خالل جهات الوصل التابعة هلا واملسؤولة عن االتصال              -٣٦

والتنسيق مع اهليئات اإلقليمية، تعاوهنا مع الشركاء اآلخرين ذوي الـصلة يف جمـال منـع                
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يكية حلقـوق   التعذيب، مثل اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب، وجلنة البلدان األمر         
اإلنسان، وجملس أوروبا، واملفوضية األوروبية، ومكتب املؤسسات الدميقراطيـة وحقـوق           

، اجتمع أعـضاء    ٢٠١١يوليه  /متوز ٦ويف  . اإلنسان التابع ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا      
مكتب اللجنة الفرعية مع جلنة منع التعذيب التابعة جمللس أوروبا، حيث ناقشوا ُسُبل تعزيـز               

  .التعاون بني اهليئتني

  اجملتمع املدين  -جيم  
واصلت اللجنة الفرعية االستفادة من الدعم األساسي املقدَّم من اجلهات الفاِعلة يف              -٣٧

الذي حضر دورة اللجنة    ( )٤(اجملتمع املدين، ومن فريق االتصال املعين بالربوتوكول االختياري       
ال سـيما جـامعيت     (املؤسسات األكادميية   ، ومن   )٢٠١١فرباير  /شباطالفرعية املعقودة يف    

بريستول وبريتوريا، وجامعة والية أريزونا، علماً بأن هذه األخرية شـاركت مـن خـالل       
، وذلـك   )مركزها للقانون والشؤون العاملية بكلية ساندرا داي أو كونور للعلوم القانونيـة           

  .فرعيةللترويج للربوتوكول االختياري والتصديق عليه، وألنشطة اللجنة ال

املسائل اجلديرة بالِذكر الناشئة عن األعمال اليت اضطلعت هبا اللجنـة      -رابعاً  
  الفرعية خالل الفترة موضوع االستعراض

  تطوير ممارسات عمل اللجنة الفرعية  -ألف  
أشارت اللجنة الفرعية يف تقاريرها السنوية الـسابقة إىل أن حمدوديـة عـضويتها                -٣٨

ولذلك يسر اللجنة أن    . ر مجيع جوانب واليتها إىل احلد الذي ترغبه       ومواردها متنعها من تطوي   
تعلن أن مبقدورها اآلن، بفضل توسيع عضويتها، القيام مبجموعة أوسع من األنشطة بعمـق              

  .أكثر مما كان ممكناً قبل ذلك
وعلى النحو الوارد يف اجلزء باء من الفصل الثاين، وسعياً إىل تعزيز كفـاءة اللجنـة                  -٣٩
وفعاليتها، ركَّز مكتب اللجنة الفرعية عملياته الداخلية على مجيع جوانب واليته املدرجة  عيةالفر

ويضطلع اآلن نواب رئيس اللجنة الفرعية األربعـة،        .  من الربوتوكول االختياري   ١١يف املادة   
حتت إشراف الرئيس واجللسة العامة، باملسؤولية األولية عن جماالت نشاط معينة علـى النحـو               

: الزيـارات، الـسيدة جبـور     : اآلليات الوقائية الوطنية، السيد هايك    : السيد كوريوالنو : لتايلا
وُيؤَمل أن يـساعد ذلـك يف تعزيـز         . االجتهادات القانونية : العالقات اخلارجية، السيدة حممد   

  .لياالتصال اخلارجي بتوفري حماورين رئيسيني مع تبسيط اختاذ القرار واملساءلة على الصعيد الداخ
__________ 

 .لالطالع على قائمة األعضاء، انظر املوقع الشبكي للجنة الفرعية )٤(
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وباإلضافة إىل التغري يف أسلوب عمل املكتب، أنشأت اللجنة الفرعية أفرقـة عمـل        -٤٠
وقامت . إقليمية لتيسري مزيد من املشاركة اهلادفة واملنظمة يف أعمال اآلليات الوقائية الوطنية           

اللجنة الفرعية، ألغراض عملها الداخلي، بتقسيم الدول األطراف إىل أربعة أقاليم واسـعة،             
ويترأس كل فريق من    . أفريقيا، وأمريكا الالتينية، وآسيا ومنطقة احمليط اهلادئ، وأوروبا       : هي

هذه األفرقة العاملة منّسق إقليمي يساعده فريق معين باآللية الوقائية الوطنية يتألف من أعضاء              
توليفة ويتألف كل فريق معين باآللية الوقائية الوطنية من         . يتولون املسؤولية عن بلدان حمددة    

ويف إطار  . من أعضاء اللجنة الفرعية من داخل اإلقليم، باإلضافة إىل أعضاء من أقاليم أخرى            
إحلاق األعضاء هبذه األفرقة املعنية باآلليات الوقائية الوطنية، أُويل أيضاً اعتبار لنوع اجلـنس،              

إضافةً إىل ذلك، ُيعبِّر عدد األعضاء يف كل .  حيثما أمكنشتركةاملعمل الواخلربة، وأيضاً للغة  
وتأمل . فريق عن عدد الدول يف اإلقليم احملدَّد، وعن واقع العضوية يف اللجنة الفرعية وإتاحتها         

اللجنة الفرعية أن يؤدي هذا التغري إىل جعل عملها مع اآلليات الوقائية الوطنية بناًء وفعـاالً                
شكل فردي يف كل دورة من دورات اللجنة الفرعيـة،        وسوف جتتمع األفرقة ب   . بدرجة أكرب 

مع النظر بشكل مفصَّل يف الوضع املتعلق باآلليات الوقائية الوطنية يف األقاليم اليت يتبعها كل               
  .فريق، وإفادة اجللسة العامة بناًء على ذلك

ـ                -٤١ ا وكان ُيتوقع بشكل عام أن تؤدي الزيادة يف عدد أعضاء اللجنة الفرعية إىل قيامه
مبزيد من الزيارات، باعتبار ذلك املربر املنصوص عليه يف الربوتوكول االختياري لزيادة عدد             

غري أنه نظراً إىل أن القيود املالية جعلت ذلك أمراً غري ممكن خالل فترة التقريـر،                . أعضائها
ة الفرعية  ونظراً إىل احلاجة إىل ضمان ممارسة مجيع األعضاء لوالية الزيارات املنوطة هبا اللجن            
. ٢٠١١يف أقرب وقت ممكن، فقد تقرر زيادة عدد األعضاء املشاركني يف كل زيارة يف عام      

وقد ثبت عدم قيمة ذلك كوسيلة لالستفادة من أعضاء اللجنة الفرعية املوسعة، بل شـكّل               
ذلك حتديات تنظيمية ولوجستية فعلية للجنة الفرعية، وألمانتها، وللمفوضية السامية حلقوق           

ومبا أن املوارد املتاحة ال تسمح على األرجـح بزيـادة عـدد             . نسان، وللدول األطراف  اإل
الزيارات العادية على النحو املتصور حالياً، تسعى اللجنة الفرعية إىل حتديد طـرق مبتكـرة               

وعلى ذلك، قررت اللجنة الفرعية أن تسعى إىل القيام بزيارات تركز على            . إلجراء الزيارات 
لواليتها الوقائية، مع اجلمع بني هذه الزيارات، حبيث ميكن القيام بالزيـارات            جوانب خمتلفة   

العادية، وبزيارات املتابعة، وإقامة اتصال أويل بالدول األطراف اجلديدة، واالخنراط يف العمل            
واعتمدت اللجنة الفرعية أيضاً منهجية تتعلق باحلوار الناشئ عن         . مع اآلليات الوقائية الوطنية   

وتنسيق أنـشطتها املتعلقـة     اجناز  هتا، كما شكلت أفرقة عاملة تضطلع باملسؤولية عن         زيارا
ومن شأن هذه اآللية أن تساعد أيضاً أعضاء اللجنة الفرعية على           . بالبلدان اليت زارهتا بالفعل   

ويف إطار هذه املنهجية، قررت اللجنة الفرعية أيضاً أن تنظر يف . متابعة الوضع يف بلدان خمتلفة
  .جيه دعوات ملمثلي الدول األطراف لالجتماع معها يف حال وجود رد معلّقتو
ويف حماولة لتطوير االجتهادات القانونية وتقدمي التوجيه، وضعت اللجنـة الفرعيـة              -٤٢

أسلوب عمل يتيح هلا، استناداً إىل الزيارات والتقارير واملراسالت، أن حتدد املـسائل الـيت               
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 على أمهية التثقيف    ٢٠١١ه الغاية، انصب التركيز خالل عام       ولبلوغ هذ . توضيحتستدعي ال 
مـن  و. بني الفساد ومنع التعـذيب    ترابط  يف جمال حقوق اإلنسان يف منع التعذيب، وعلى ال        

ترغب اللجنة الفرعية يف التركيز عليها يف هذا الصدد، هـي الـصحة             اليت  خرى  األسائل  امل
من خالل تطبيق إجراءات الرقابة القـضائية       النفسية واالحتجاز، ومنع التعذيب يف السجون       

بني املساعدة القانونية ونظام الدفاع العام ومنع       ترابط  ومعايري اإلجراءات القانونية الواجبة، وال    
باإلضافة إىل ذلك، أطلقت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان برناجماً إحياًء للذكرى           . التعذيب

، وهي مناسبة رأهتا اللجنة الفرعية      ٢٠١١ية يف عام    اخلامسة والعشرين إلعالن احلق يف التنم     
  . بني احلق يف التنمية ومنع التعذيبترابط مناسبة لتسليط الضوء على ال

وأدت الزيادة يف عدد أعضاء اللجنة الفرعية إىل إضافة دينامية جديدة للجنة الفرعية،            -٤٣
وبينما . واقع العملي من قبل   كما مهدت الطريق أمام اللجنة لتعمل بطرق مل تكن ممكنة يف ال           

تأمل اللجنة الفرعية يف مواصلة التقدم والوفاء بواليتها بصورة أقوى، فإهنا تود أن تالحظ أن               
القيود الزمنية واللوجستية واملالية تشكل أكرب حتٍد أمام رسم طرق مبتكرة تتيح للجنة الفرعية              

  . اء واليتهااالستفادة من مجيع أعضائها بأفضل صورة ممكنة من أجل أد
ويتبني من املستويات احلالية للموارد أن الدول األطراف يف الربوتوكول االختياري،             -٤٤

ويـثري  .  سنة ٢٠ دولة، لن تستقبل زيارة كاملة إال مرة واحدة كل           ٦١البالغ عددها حالياً    
ـ               ن أبـرز   ذلك قلقاً بالغاً للجنة الفرعية، إذ إن القيام بالزيارات إىل الدول األطراف واحد م

وتشري هذه التحديات أيـضاً إىل    . وأجدى السبل اليت متكّن اللجنة من القيام بواليتها الوقائية        
أن اللجنة الفرعية ال ميكنها االخنراط يف العمل، بأكثر الطرق فعالية، مع اآلليـات الوقائيـة                

  . الوطنية اليت تعترب شركاء أساسيني يف منع التعذيب
أيضاً أن تشدد على أن القيود املالية تنم عن أن أمانـة اللجنـة         وتود اللجنة الفرعية      -٤٥

الفرعية، اليت هلا تأثري مباشر على نوعية العمل الذي تؤديه اللجنة الفرعية، تعاين يف الوقـت                
ومل يواكب التوسع الكبري يف حجم اللجنة الفرعية       . احلاضر من نقص شديد يف عدد موظفيها      

. ع مماثل يف األمانة اليت مل يتسع حجمها إال بشكل طفيف          ويف عبء العمل الذي تؤديه توس     
ويعين ذلك أن قاعدة الدعم الذي تقدمه األمانة للجنة الفرعية أقل مما كان يف املاضي وسيبقى   

. كذلك، رغم االجتاه االبتكاري للجنة الفرعية يف رسم طرق جديدة لتعزيز كفاءة أدائهـا             
طراف على النظر يف دعم األمانة عن طريق إعارهتـا  ولذلك، تشجع اللجنة الفرعية الدول األ    

  .موظفني على النحو الذي قام به بعض الدول األطراف يف املاضي

  إنشاء أفرقة عاملة  -باء  
 قررت اللجنة الفرعية ضرورة إنشاء فريق عامل معين بأمور األمـن،        ٢٠١١يف عام     -٤٦

وقد صدر هذا القـرار هبـدف       . حتت إشراف نائب الرئيس املعين بالزيارات، السيد هايك       
التصدي للمسائل الناشئة عن اخلربة امليدانية فيما يتعلق بترتيبات األمن، مبـا يف ذلـك دور                
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ضباط األمن، واستند إىل احلاجة املسلّم هبا إىل تعزيز التعاون والتنسيق مع ضباط أمن األمـم           
زيادة الوعي باحلاجة   املتحدة، بغية تشجيع فرض ضوابط من جانب أعضاء اللجنة الفرعية و          

  . إىل هنج حملي وثقايف حمدد فيما يتعلق بقواعد الزي الرمسي
وباملثل، أخذاً يف االعتبار ضرورة وضع معايري متخصصة للرعاية الـصحية يف أمـاكن                -٤٧

االحتجاز، قررت اللجنة الفرعية إنشاء فريق عام معين باملسائل الطبيـة، يتـألف أساسـاً مـن                 
. ية الطبية على أن ُيتوسع بعد ذلك ليشمل أعضاًء ذوي خلفيات مهنية أخرى            ذوي اخللف  أعضائها

العامـة   وقررت اللجنة الفرعية أيضاً أن تسند إىل الفريق العامل مهمة تنظيم نقـاش يف اجللـسة               
  .٢٠١٢املسائل املتعلقة بزيارة املرضى النفسيني واألشخاص ذوي اإلعاقة خالل عام  بشأن

   عن الزياراتاملسائل الناشئة  -جيم  
حددت اللجنة الفرعية خالل السنة موضوع االستعراض، يف إطار زياراهتا، عدداً من        -٤٨

وللمساعدة يف النظر يف هذه املسائل،  . املسائل اليت ترغب يف تسليط الضوء عليها والنظر فيها        
 علـى   أعدت اللجنة الفرعية عدداً من الوثائق اليت يرد فيما يلي موجز هلا وميكن االطـالع              

وترحب اللجنة الفرعية بإسهامات من ميكنـهم     . نصوصها الكاملة يف الرابط الشبكي املدرج     
  .مساعدهتا يف العملية اجلارية املتعلقة بالنظر يف هذه املواضيع

واعترافاً من اللجنة الفرعية بأن زياراهتا ركزت على أماكن االحتجـاز التقليديـة،               -٤٩
ما جنم عنه من اتساع نطاق اخلـربة املتاحـة هلـا اآلن،             توسيع حجم اللجنة الفرعية و     ومع
اللجنة الفرعية إىل زيادة أنشطتها املتعلقة بزيارة أماكن االحتجاز غري التقليدية خـالل     سعت
وعمالً . ، مبا يف ذلك زيارة مرافق احتجاز املهاجرين ومراكز إعادة التأهيل الطيب           ٢٠١١عام  

  .٢٠١٢ا االجتاه يف عام بواليتها، تأمل اللجنة يف مواصلة هذ
وقد كشفت زيادة عدد أعضاء اللجنة الفرعية، وما جنم عن ذلك من زيادة حجـم                 -٥٠

الوفود القائمة بالزيارات، عن عدد من الصعوبات اللوجستية فيما يتعلق بتخطيط الزيـارات             
ويف سياق  . قومثة شاغل أيضاً يتعلق بعدم قضاء الوفود وقتاً كافياً يف بعض املراف           . والقيام هبا 

صياغة اللجنة الفرعية لطرق متكّنها من معاجلة هذا األمر، ينبغي أن يؤخذ يف االعتبار وجود               
، مما جيعل مـن     )تتعلق مثالً باستخدام املترمجني الشفويني ووسائل املواصالت      (بعض القيود   

ود الكـبرية  ومع ذلك، من املمكن تقسيم أفرقة الوف . الصعوبة مبكان املوازنة بني هذه املسائل     
  .حبيث تزور أماكن احتجاز أكثر مما كان ممكناً يف املاضي

  الصحة النفسية واالحتجاز  -١  
عادة ما حيتل األشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية نفسية وإعاقات ذهنية، يف               -٥١

ويعاين هؤالء من تفشي التمييز والتحيز . العديد من البلدان، أدىن مستويات السلم االجتماعي      
. دهم ومن احلرمان من حقوق اإلنسان األساسية املكفولة هلم ومـن انتـهاك كرامتـهم              ض
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 ٢٠٠٦اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، اليت اعتمدهتا األمم املتحـدة يف عـام              ومتثل
حتوالً مفاهيمياً يف املواقف املتخذة إزاء األشخاص ذوي اإلعاقة، حيث مل يعد ينظر إلـيهم               

يثريون الشفقة وحباجة إىل العالج واحلماية والعطف، وإمنـا باعتبـارهم       باعتبارهم أشخاصاً   
وسـوف تركـز    . أشخاصاً يستحقون مجيع حقوق اإلنسان على قدم املساواة مع اآلخرين         

  .أنشطة اللجنة الفرعية بصورة متزايدة يف املستقبل على رصد مؤسسات الصحة النفسية
 توجيهية وقائمـة باملـسائل الرئيـسية        وهلذا الغرض وضعت اللجنة الفرعية مبادئ       -٥٢

اجلديرة باالستطالع، مثل األحوال املعيشية للمرضى، والرعاية الـصحية العامـة املقدمـة             
أو /للمرضى النفسيني، ونطاق العالج النفسي، وسبل تقييد حركـة املرضـى املهتـاجني و             

قسري يف املستشفيات املتسمني بالعنف، والضمانات القانونية واألخالقية يف سياق اإلدخال ال       
النفسية، ومسك الدفاتر، وسرية املعلومات الطبية واملوافقة املستنرية، وتوافر العاملني املؤهلني           
مثل األطباء النفسيني، واملمرضات النفسيات وأخصائيي العالج املهين، وإمكانيات تـدريب           

.  على موافقـة   العاملني، ومشاركة املرضى يف البحوث، والتعقيم واإلجهاض دون احلصول        
واقُترحت طرق للمالحظة وملقابلة املرضى والعاملني، أعقبتها قائمة مفصلة باألسـئلة الـيت             

وينبغي إيالء اهتمام خاص لطرق العالج البالية، مثل اإلفراط يف          . ينبغي توجيهها أثناء الزيارة   
التقييد البدين،  العالج بالصدمات الكهربائية واإلفراط يف جرعات العقاقري النفسية، والعزل و         

كعقوبة أو توصف نتيجة عدم وجود سبل       ) بذريعة العالج (وهي الطرق اليت تستخدم أحياناً      
عالجية حديثة مثل العالج النفسي، وخدمات الطب النفسي االجتماعي يف اجملتمع، وبرامج            

  .إعادة التأهيل االجتماعي
من حقوق اإلنسان واإلمهال ويتمثل الغرض الرئيسي للرصد يف منع التمييز واحلرمان        -٥٣

لبلـد،  الـيت ينتـهجها ا    ويشمل هذا النشاط رصد سياسة الصحة النفسية        . وإساءة املعاملة 
وختصيص املوارد، أي ما إذا كان هناك حتول من أيديولوجية العزل البالية ووضع املرضى يف               

كيز على رفع   وينبغي أيضاً التر  . مؤسسات ضخمة إىل تقدمي قدر أكرب من اخلدمات اجملتمعية        
مستوى الوعي العام يف اجملتمع حبقوق واحتياجات األشخاص ذوي املشاكل الصحية النفسية، 

  . بغية التغلب على القوالب النمطية ومشاعر اخلوف والتحيز إزاء املصابني بإعاقة نفسية

ية منع التعذيب يف السجون بتطبيق إجراءات الرقابة القضائية ومعايري اإلجراءات القانون              
  الواجبة

سـجون  ويف  يزداد احتمال التعرض للتعذيب وإساءة املعاملة يف أماكن االحتجاز،            -٥٤
، بسبب االعتقاد اخلاطئ بأن اإلجراءات القانونية الواجبة تنتهي يف           حتديداً البالغني واألحداث 

حلظة صدور احلكم على الشخص وأهنا ال تشمل اجلوانب املتعلقة بأحوال السجن ونظامـه              
ونظراً إىل أن حدوث التعذيب يرتبط ارتباطاً وثيقاً باإلطار القانوين الذي           .  صدور احلكم  بعد

ينظم أماكن االحتجاز، باإلضافة إىل االستجابة للشكاوى ورصد أماكن االحتجاز، فمـن            
املهم أن تتخذ الدول إجراءات قضائية مناسبة وشاملة لإلشـراف علـى إدارة الـسجون               

  .احتياطياًاحتجازاً بالرتالء املدانني أو احملتجزين ومراقبتها فيما يتعلق 
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عوامل ثقافية خمتلفة، مثل فكـرة أن       تكون هناك   ويف حالة السجون بشكل حمدد،        -٥٥
ردود فعل وسائط اإلعالم    ، إىل جانب    "ميثلون خطراً "أو  " رج اجملتمع خا" مهنزالء السجون   

 األشخاص الـذين يقـضون عقوبـة     وتسهم يف إمهال أو استضعافإزاء انعدام األمن العام 
  .السجن أو احملتجزين رهن احملاكمة

ومن منظور قانوين، تنعكس أوجه القصور يف تقدمي احلماية املناسبة للسجناء يف عدم           -٥٦
التحديد الواضح للحقوق األساسية اليت ينبغي للسجناء التمتع هبا، كقاعدة عامة، ولو يف فترة      

جاز، أن بعض حقوق احملتجـزين،      اعتباراً من بداية االحت   وجيب أن يكون واضحاً،     . سجنهم
باإلضافة إىل ذلك، جيب حتديد وضمان احلقوق اليت يتعني على          . ، هي اليت ُتعلق أو ُتقيد     فقط

  .سلطات السجون تقدميها
 إىل تيسري وزيـادة     - سواء التنظيمي أم اإلجرائي      -ويؤدي غياب اإلطار القانوين       -٥٧

لعقاب، وإىل حدوث مزيد من انتهاكات حقوق اإلنسان، وإىل تالشي          إمكانية اإلفالت من ا   
وتشمل هذه الضمانات وجود هيئات إجرائيـة       . الضمانات الالزمة إلعمال حقوق السجناء    

غـري أن   ". القوانني ال غبار عليها ولكنـها ال ُتطبـق        "وهناك قول شائع بأن     . واختاذ تدابري 
ضاً بأوجه قصور يف املعايري اليت ينبغي أن تكفـل   املشكلة ليست عملية فحسب وإمنا تتعلق أي      

والواقع أن احملتجزين . وجود اهليئات اإلجرائية وسبل العالج الالزمة إلعمال حقوق احملتجزين  
  ".حقوق بال ضمانات"هلم 
وتود اللجنة الفرعية أن تشري إىل عزمها تناول مسألة اإلجراءات القانونية الواجبـة               -٥٨

لقضائي يف أماكن االحتجاز اليت ال تدخل يف إطار نظام العدالة اجلنائية، وإجراءات اإلشراف ا
  .مثل أماكن احتجاز املرضى النفسيني وغريهم

  احلق يف التنمية ويف عدم التعرض للتعذيب  -٣  
ينص إعالن األمم املتحدة بشأن احلق يف التنمية، الذي اعتمدتـه اجلمعيـة العامـة          -٥٩
  :)٥(، على أن احلق يف التنمية١٩٨٦ديسمرب /ألول كانون ا٤ عاماً يف ٢٥ منذ

حق من حقوق اإلنسان غري قابل للتصرف ومبوجبه حيق لكل إنسان وجلميع              
الشعوب املشاركة واإلسهام يف حتقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافيـة وسياسـية            

  . تاماًوالتمتع هبذه التنمية اليت ميكن فيها إعمال مجيع احلريات األساسية إعماالً
وهذا احلق معترف به    .  سنة على إعالن احلق يف التنمية      ٢٥ويوافق هذا العام مرور       -٦٠

يف عدد من الصكوك الدولية، منها ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان،              
 والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية          

وهو حق واسع النطاق بالضرورة، ويشمل تعزيز ومحايـة احلقـوق           . واالجتماعية والثقافية 
  .واحلريات األساسية

__________ 

 .١، املادة )A/Res/41/128(عالن األمم املتحدة بشأن احلق يف التنمية إ )٥(
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ويضع اإلعالن يف االعتبار، يف ديباجته، مقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة املتصلة              -٦١
احتـرام  ومن البـديهي أن     . )٦(..."دون متييز   ... وتشجيع احترام حقوق اإلنسان     تعزيز  "  ب

 ميارس فيه التعذيب أو إساءة املعاملـة        وسطحقوق اإلنسان ال ميكن تعزيزه أو تشجيعه يف         
  . احملرومني من حريتهم، أو ُيتغاضى فيه عن هذا التعذيب حبق
منع التعذيب جزءاً من التفسري املتكامل واملتوازن       جمال  وميثل عمل اللجنة الفرعية يف        -٦٢

ومن املتفق عليه   . ؤدي دوراً حمورياً يف املساعدة على زيادة الوعي       للحق يف التنمية، كما أنه ي     
وتعّبر عـن فهـم موسـع       جمرد تطلعات أو أهداف اقتصادية، بل       "أن التنمية ال ُتختزل يف      

ولذلك فإن الدميقراطية والتنميـة وحقـوق       . )٧("على الصعيدين الوطين والدويل   ...  وشامل
تشارك اللجنة الفرعية بنشاط الدول األطراف وآلياهتا       و. اإلنسان مترابطة ويشد بعضها بعضاً    

الوقائية الوطنية املنشأة مبوجب الربوتوكول االختياري يف األنشطة ذات الطابع املتعدد األوجه            
وتسترشد اللجنة الفرعية، يف أدائها لواليتها، مبيثاق ومبادئ األمم         . للتنمية وحقوق اإلنسان  

ة املتعلقة باألشخاص احملرومني من حريتهم، وباملبادئ املدرجة        املتحدة، ومبعايري األمم املتحد   
وال يقتصر عمل اللجنة على التعاون الفعـال مـع الـسلطات            . يف الربوتوكول االختياري  

  .احلكومية وإمنا جتري أيضاً حبوثاً بشأن طائفة من املسائل املهمة املتعلقة باالحتجاز
لوقائية الوطنية واللجنة الفرعية، من خالل النظام       وتساهم اجلهود اليت تبذهلا اآلليات ا       -٦٣

الوطين والدويل املعتمد املتعلق بالزيارات العادية اليت تقوم هبا اآلليات واللجنة الفرعية ألماكن             
االحتجاز، يف حتقيق هديف منع التعذيب والتنمية، وذلك من خالل بناء القـدرات، وتقـدمي    

وتقـدم  . التشريعية واإلدارية والقضائية، وتدابري أخـرى     التدريب والتثقيف، واختاذ التدابري     
  .اآلليات واللجنة الفرعية الدعم للنظم املستدمية املستندة إىل الشفافية واملساءلة وسيادة القانون

  املسائل املوضوعية  -خامساً  
تود اللجنة الفرعية أن حتدد يف هذا الفصل وجهة نظرها احلالية بشأن عـدد مـن                  -٦٤

  .ات األمهية لواليتهااملسائل ذ

  أمهية التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف منع التعذيب  -ألف  
من املعلوم أن الدول األطراف يف الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب             -٦٥

) الربوتوكول االختياري(وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 
قية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية              ويف اتفا 

يقع عليها التزام مبنع أعمال التعذيب وإساءة املعاملـة الـيت يرتكبـها             ) االتفاقية(املهينة   أو
  .املسؤولون احلكوميون أو األفراد

__________ 

 . من الديباجة١املرجع نفسه، الفقرة  )٦(

 .٢٠١١يوليه / متوز١بيان مشترك لرؤساء هيئات معاهدات حقوق اإلنسان،  )٧(
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أكـرب  "ب ينبغي أن يشمل     وترى اللجنة الفرعية ملنع التعذيب أن االلتزام مبنع التعذي          -٦٦
قدر ممكن من األمور اليت من شأهنا أن تسهم يف حالة معينة يف تقليل احتمال أو خطر وقوع                  

  .)٨("التعذيب أو سوء املعاملة
ومن املهم التشديد على أن أي هنج وقائي ينبغي أن يركز على األسباب اجلذريـة                 -٦٧

ية قائمة غري حصرية باألسباب اجلذرية      ونعرض يف الفقرات التال   . النتهاكات حقوق اإلنسان  
  :للتعذيب وإساءة املعاملة على مستويات خمتلفة

على املستوى الكلي، تشمل األسباب، مثالً، تسامح اجملتمع مع العنف وقبوله             )أ(  
لسياسات اليت تفـرض عقوبـات     إضفاء اجملتمع الشرعية على ا    الرتاعات؛  " لتسوية"له كوسيلة   

أشكال املخالفات؛ عدم وجود إرادة سياسية للقضاء على ممارسـة          جسيمة على أي شكل من      
 مثـل   -التعذيب؛ وجود هيكل هرمي لعالقات القوة تتعرض يف إطاره فئات معينة من الناس              

املتهمني بارتكاب خمالفات للقانون العام أو خمالفات سياسية أو أعمال إرهاب، واملهـاجرين،             
اد األقليات اإلثينة والدينيـة واجلنـسية، واحملـرومني      والنساء، واألشخاص ذوي اإلعاقة، وأفر    

الـشيطنة  و للتحقري واالسـتخفاف واإلمهـال       -اقتصادياً، واملراهقني، واألطفال، واملسنني     
  ؛ واالفتقار إىل الوعي وإىل تبين حقوق اإلنسان بني عامة السكان؛ من اإلنسانية والتجريد
ذرية إنكـار الدولـة ممارسـة    على املستوى املتوسط، تشمل األسباب اجل    )ب(  

التعذيب مع إفالت ممارسي التعذيب وإساءة املعاملة من العقاب بل يكافؤون يف كثري مـن               
أو االقتصادية؛ عدم اإلبالغ عن أفعـال التعـذيب         /احلاالت من جانب السلطة السياسية و     

 األطر  وإساءة املعاملة وعدم محاية ضحايا التعذيب وعدم وجود سبل انتصاف؛ عدم تكييف           
القانونية احمللية مع املعايري الدولية اليت حتظر التعذيب وتقدم ضـمانات للمحـرومني مـن               
حريتهم، باالقتران يف كثري من األحيان مع عدم تطبيق اللوائح يف احلاالت اليت حيدث فيهـا                
التعذيب؛ عدم كفاية التدريب املقدم يف جمال حقوق اإلنسان ألعضاء اجلهـاز القـضائي،              

ي السجون، ومسؤويل إنفاذ القانون، ومقدمي الرعايـة الـصحية، واألخـصائيني            وموظف
  االجتماعيني، واملدرسني، وما إىل ذلك؛ والروابط بني التعذيب والفساد؛ 

على املستوى اجلزئي، أي أماكن احلرمان من احلرية باملعىن األمشل، تشمل             )ج(  
إىل الوضع الالإنـساين؛    وانتهاء  التدهور  بابتداء  األسباب حالة اهلياكل األساسية واخلدمات،      

االكتظاظ؛ تدين ظروف عمل ومعيشة املوظفني العاملني يف هذه األماكن؛ امليل إىل استغالل             
  .ةاخلارجياملراقبة السلطة بشكل تعسفي؛ تفشي الفساد؛ واالفتقار إىل 

لـى أن   وينص إعالن األمم املتحدة للتثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان ع            -٦٨
يشمل مجيع األنـشطة التثقيفيـة والتدريبيـة        "التثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان       

واإلعالمية وأنشطة التوعية والتعلم الرامية إىل تعزيز االحترام واملراعاة العامليني جلميع حقوق            
__________ 

)٨( CAT/OP/12/6 ٣، الفقرة. 
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ف تزويد األشخاص باملعـار   "وينص اإلعالن أيضاً على أن      . )٩("اإلنسان واحلريات األساسية  
واملهارات والفهم وتطوير مواقفهم وسلوكهم، لتمكينهم من اإلسهام يف بناء وتعزيز ثقافـة             

  .)١٠("عاملية حلقوق اإلنسان، يسهم يف أمور منها منع انتهاك وامتهان حقوق اإلنسان
ويعد التثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان آلية أساسية ملنع التعذيب وإساءة              -٦٩

  .نطويان عليه من قدرة على املساعدة يف التصدي ألسباهبما اجلذرية املتعددةاملعاملة، ملا ي
مـا قبـل    (واجلدير بالذكر أن تدريس حقوق اإلنسان يف مجيع مستويات التعليم             -٧٠

ال غىن عنه لبناء ثقافة احترام حقوق اإلنسان بدايةً        ) املدرسة، واالبتدائي، والثانوي، واجلامعي   
الت احلياة اليومية، مما ُيهيئ مناخاً يؤدي إىل منع انتهاكات حقـوق            من املهد ويف مجيع جما    

اإلنسان، مبا فيها التعذيب وإساءة املعاملة، ويعزز األساليب غري القائمة على العنف يف إدارة              
الرتاعات، ويشجع املساواة، وعدم التمييز، واإلدماج، واحترام التنوع، والتضامن، واالعتراف   

  .عةبقيمة كل فرد ومجا
ويستلزم التدريب املتخصص يف جماالت القانون والرعاية الصحية وعلـم الـنفس              -٧١

واخلدمة االجتماعية وعلم اإلنسان والسياسات العامة واالتصال االجتماعي والتثقيـف، يف           
مجلة أمور، احلصول على درجة جامعية تتضمن مكوناً شامالً يف جمـال حقـوق اإلنـسان              

وجيب أن ُيلحق التعليم    . ع انتهاكات حقوق اإلنسان، مبا فيها التعذيب      باعتباره آلية فعالة ملن   
  .اجلامعي بالتعليم املستمر والدورات التنشيطية والتدريب أثناء اخلدمة يف جمال حقوق اإلنسان

وجيب إيالء اهتمام خاص للتدريب املقدم لضباط الشرطة واجليش والـسجون يف               -٧٢
ى جوانب، منها دورهم يف محاية حقـوق اإلنـسان،          جمال حقوق اإلنسان، حبيث يركز عل     

واألطر التنظيمية الدولية وطرق تطبيقها بصورة عملية يف العمليـات اليوميـة، واحلقـوق              
  .والضمانات املكفولة لألشخاص احملرومني من حريتهم

وحيظى بنفس القدر من األمهية التدريب املقدم للمهنيني القانونيني املشاركني يف إقامة              -٧٣
، وللقـضاة   )النيابة العامة، واحملامون العامون، والقضاة، وحمامو الدفاع العـام        (العدالة اجلنائية   

  .الدستوريني، ومقدمي الرعاية الصحية وغريهم من املهنيني ذوي اخلربة يف الطب الشرعي
ومن األمهية مبكان تعزيز حمافل التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان اليت تقـام خـارج         -٧٤

لتعليم الرمسي، وكذلك تعزيز مبادرات التثقيف الشعيب اليت ميتد نطاقهـا إىل فئـات              نظام ا 
  .سكانية متنوعة

وجيب أن يغطي التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان األشخاص احملرومني من حريتـهم           -٧٥
  .أو املقيدة حريتهم، باإلضافة إىل أسرهم

__________ 

نسان، الذي اعتمـده جملـس       من إعالن األمم املتحدة للتثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإل          ١-٢املادة   )٩(
 ).A/HCR/16/L.1(حقوق اإلنسان يف دورته السادسة عشرة 

 .املرجع نفسه )١٠(
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ال حقـوق اإلنـسان، وعلـى       شامل على التثقيف والتدريب يف جم     الولضمان التركيز     -٧٦
الالحق كأداة متزايدة التأثري يف منع انتهاكات حقوق اإلنسان بشكل عام ومنع التعـذيب        دورمها

  :وإساءة املعاملة بشكل خاص، نرى أن من املهم أخذ املبادئ التوجيهية التالية يف االعتبار
سـاليب  حتقيق االتساق بني برامج الدراسة، وحمتوى الدورات، ومـواد وأ         )أ(  

  التعلم؛/التدريس، وطرق التقييم، والبيئة اليت جتري فيها عملية التدريس
  مراعاة املرونة يف برامج الدراسة حبيث تليب احتياجات مجيع الدارسني؛  )ب(  
حتقيق التوازن بني اجلوانب املادية والنفسية والروحية والـشعورية لعمليـة             )ج(  
  التثقيف؛
ت ونقدي ومالئم لسياقات خمتلفة، جيمع بـني        اختاذ هنج متعدد التخصصا     )د(  

فيما يتعلق بنوع اجلنس، واألصل العرقي، والسن، والقدرة،        (النظرية والتطبيق، ويقبل التنوع     
  ؛)والوضع االجتماعي االقتصادي، وامليل اجلنسي، واجلنسية، والدين، وما إىل ذلك

ق باجلهات الفاعلة   اختاذ هنج تارخيي إزاء حقوق اإلنسان، يربط هذه احلقو          )ه(  
  املختلفة املشاركة؛

تضافر اجلهود بني املؤسسات التعليميـة، ومنظمـات اجملتمـع املـدين،              )و(  
  .والوكاالت احلكومية، واآلليات الدولية من أجل تعزيز حقوق اإلنسان

   بني املساعدة القانونية ونظام الدفاع العام ومنع التعذيبالترابط  -باء  
 ضمانة مهمة ملنع التعذيب زستعانة مبحامٍ منذ الوهلة األوىل لالحتجاويعد احلق يف اال  -٧٧

ويتجاوز هذا احلق جمرد . وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة     
والواقع أن حضور حمامٍ يف قسم الـشرطة        . تقدمي املساعدة القانونية جملرد إعداد الدفاع التقين      

 الشرطة عن ممارسة التعذيب أو غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية             يردع فحسب  ال
أو الالإنسانية أو املهينة، وإمنا ميثل أيضاً عامالً أساسياً ملمارسة احلقوق املكفولة للمحـرومني          

  .من حريتهم، مبا فيها الوصول إىل آليات تقدمي الشكوى
االستعانة مبحامٍ وجـود منـوذج للمـساعدة    ويستلزم حتقيق احلماية الفعالة للحق يف       -٧٨

القانونية، أياً كان هذا النموذج، لضمان أن يؤدي احملامون مهامهم بشكل مستقل وحر وسليم              
يتـيح   وإلعمال احلق يف االستعانة مبحامٍ، ينبغي وجود إطار قـانوين، ممـا           . من الناحية التقنية  

حمـامون   قدمه مـسؤولون عموميـون أو      سواء   -العام أو للدفاع املعني من احملكمة        للدفاع
 التمتع باالستقاللية الوظيفية واملالية مبا يضمن تقدمي املساعدة القانونية اجملانية جلميع            -متطوعون  

. احملتجزين احملتاجني إليها بداية من حلظة اعتقاهلم، يف الوقت املناسب وبطريقة فعالة وشـاملة             
نظيمي يضمن التكافؤ الفعال يف وسائل الدفاع بني        باإلضافة إىل ذلك، ال غىن عن وجود إطار ت        

  .وبني النيابة العامة وقوة الشرطة) سواء أكان الدولة أم دفاعاً متطوعاً أم خمتلطاً(الدفاع العام 
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 تأثرياً مباشراً على نظـام الـدفاع العـام،      وباملوظفنيوتؤثر القيود املتعلقة بامليزانية       -٧٩
ل زائد ال يتوافق مع الدفاع الفعال عن مصاحل األشخاص          يتولد عن هذه القيود عبء عم      إذ

وقد لوحظ ذلك مراراً يف البلدان اليت زارهتا اللجنة الفرعية، وأثنـاء            . احملرومني من حريتهم  
مقابالت عديدة مع احملتجزين واملسؤولني من منظمات حكومية خمتلفة ومن اجملتمع املـدين،             

  .لتحقق منها أثناء هذه الزياراتومن خالل املعلومات اليت جرى مجعها وا
للحـصول  وينبغي حملامي الدفاع زيارة موكليهم يف أماكن االحتجاز بشكل دوري             -٨٠

املعلومات املتعلقة حبالة قضاياهم وإلجراء مقابالت مغلقـة معهـم ملعرفـة أوضـاع              على  
. تجزينوجيب أن يؤدي حمامو الدفاع دوراً نشطاً يف محاية حقوق احمل          . احتجازهم ومعاملتهم 
  . يف تنفيذ أوامر اإلحضار باإلضافة إىل القضاة وأعضاء النيابةفاحملامي طرف رئيسي

ويعزف الكثري من ضحايا التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية               -٨١
هذا و. الالإنسانية أو املهينة عن اإلبالغ عما تعرضوا له من إساءة معاملة خوفاً من االنتقام              أو
يضع احملامني يف موقف صعب، إذ ال ميكنهم الشروع يف أي إجـراء قـانوين دون                عزوف  ال

ويف هذا الصدد، ُيوصى بإعداد قاعدة بيانات وطنية لالدعاءات وأحـداث          . موافقة موكليهم 
التعذيب وإساءة املعاملة، مبا يف ذلك املعلومات اجملهولة املصدر والسرية اليت يـتم احلـصول          

ومن شأن مثل هذا السجل أن يكون مـصدراً للمعلومـات         . )١١(رار املهنة عليها يف إطار أس   
املفيدة اليت ميكنها أن حتدد األوضاع اليت تستلزم اختاذ إجراء عاجل، واليت ميكنها أيـضاً أن                

تاح أيضاً لآلليـات الوقائيـة الوطنيـة        وينبغي أن ي  . عتماد تدابري وقائية  تساعد يف اختاذ وا   
رى املخولة سلطة منع التعذيب وإساءة املعاملة والتعامل مع الشكاوى          وللهيئات املماثلة األخ  

  .املتصلة هبما، الوصول إىل السجل الوطين لالدعاءات وألحداث التعذيب وإساءة املعاملة
وينبغي أن تكون العالقة بني حمامي الدفاع العام واآللية الوقائية الوطنية عالقة تكامل               -٨٢

هتني، املعنيتني من الناحية املؤسسية مبنع التعذيب وإساءة املعاملـة،          وينبغي لكلتا اجل  . وتنسيق
متابعة خمتلف التوصيات، وتبادل برامج العمل، وختطيط أعماهلما بشأن املسائل املـشتركة،            

  .سيما لتجنب أعمال االنتقام عقب زيارات املتابعة وال

  استشراف املستقبل  -سادساً  

   اللجنة الفرعيةالنهج اجلديد إلجناز والية  -ألف  
على حنو ما ذكر آنفاً يف اجلزء ألف من الفصل الرابع، يعكف أعـضاء اللجنـة                  - ٨٣

الفرعية، بعد توسيع نطاقها، على وضع أساليب عمل جديدة تعزز قدرة اللجنة الفرعيـة              

__________ 

 .، الذي يشجع الدول على النظر يف إعداد سجالت٦٦/١٥٠ من قرار اجلمعية العامة ٨انظر أيضاً الفقرة  )١١(
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وتشمل طرق العمل هذه نظماً مبسطة لتقدمي املشورة واملساعدة للدول          . على أداء واليتها  
ق بإنشاء اآلليات الوقائية الوطنية واملشاركة يف العمل معها؛ ووضع املزيـد مـن              فيما يتعل 

اإلجراءات الرمسية للدخول يف حوار مع الدول بشأن الزيارات؛ وتطوير االجتهاد القانوين            
وتدرك اللجنة الفرعيـة أن     . للجنة الفرعية واالتصال هبيئات وطنية وإقليمية ودولية أخرى       

وعة مؤخراً قد حتتاج ملزيد من التحسني يف ضوء اخلربة املكتسبة، بغية            أساليب العمل املوض  
  .حتسني فعاليتها

نوعاً من التغيري، فقد سعت     اقتضى  حتسني قدرهتا   تسلم بأن   اللجنة الفرعية   مع أن   و  -٨٤
وسعت اللجنة الفرعية أيضاً . إىل ضمان استناد هذا التغيري إىل إجنازاهتا السابقة على حنو إجيايب  

 االستفادة من هذه احلاجة يف تعزيز مشاركتها ونشاطها واستجابتها للحاجة الوقائية، مع             إىل
وتعترف اللجنة الفرعية، يف الوقت نفسه، بأن تنوع . استثمار حصيلة خرباهتا وجتارهبا املتزايدة    

اآلراء والُنهج ميكن أن يشكل حتديات، وأن النهج املنسق الـذي يـستند إىل املمارسـات                
ية لألمم املتحدة واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان ال غىن عنه لكي تـؤدي اللجنـة               املؤسس

وتدرك اللجنة الفرعية أيضاً أن عملها جيب أن يكون ذا فائدة عملية            . الفرعية واليتها احملددة  
  .لتلبية احتياجات نظم خمتلفة، وأن يتم ذلك بطريقة تتناسب مع خصائص هذه النظم

الفرعية أن تطوير واليتها الوقائية يف سياق األمم املتحدة واملفوضـية           وتعتقد اللجنة     -٨٥
السامية حلقوق اإلنسان يتيح هلا االستفادة من جمموعة واسعة من اخلربات، وستواصل اللجنة             

أن جّيـداً   وتدرك اللجنة الفرعيـة     . الفرعية السعي لالستفادة من هذه امليزة إىل أقصى حد        
 أعمال املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وعلى قدرهتا على تـوفري           حمدودية املوارد تؤثر على   

وستواصل اللجنة الفرعية العمل الوثيق مع    . اعتمادات كافية للجنة الفرعية على النحو املنشود      
إىل أقصى  املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف العام املقبل من أجل استطالع سبل االستفادة             

ا، وتعتقد اللجنة الفرعية أن ذلك ميكن أن يتحقق على أفضل حنـو             من املوارد املتاحة هل   حّد  
  .بتحسني قدرهتا على ممارسة املرونة العملية يف إطار مواردها املتاحة

  ٢٠١٢خطة العمل لعام   -باء  
 العمل مع اآلليات الوقائيـة الوطنيـة        يف النهج اجلديد    بتوخيتأمل اللجنة الفرعية،      -٨٦

ومن شـأن االسـتراتيجية     . حتقق تأثرياً أكرب يف أداء واليتها بكفاءة      وأنشطة املتابعة، يف أن     
اجلديدة أن تساعد يف إنشاء جمموعة منهجية من األنشطة املتعلقة باآلليات الوقائية الوطنيـة              

وسوف ُيـستفاد   . وفرص للمشاركة مع هذه اآلليات لضمان احلوار الوقائي املستمر والبّناء         
.  االتصال بالدول األطراف اجلديدة يف أقرب وقـت ممكـن          أيضاً من هذه العملية لضمان    

ويتزايد اقتناع اللجنة الفرعية بأن إقامة عالقات مع الدول األطراف فور دخوهلـا منظومـة               
  . ذاهتا أداة وقائية فعالةيف حّدالربوتوكول االختياري ميكن أن تكون 
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ثها يف مرحلـة عملـها      وحددت اللجنة الفرعية طائفة من املسائل اليت ترغب يف حب           -٨٧
التعذيب يف سياق السجون؛ العالقة بني      : وهي تشمل مسائل موضوعية بشأن ما يلي      . التالية

وتـشمل املـسائل    . العدالة التقليدية للشعوب األصلية؛ ومنع تعذيب واحتجاز املهـاجرين        
ديد سبل  تنسيق سبل العمل مع اهليئات األخرى؛ حت      : التنظيمية واإلجرائية املقرر حبثها ما يلي     

 من االتفاقية يف حال عدم تعاون الدول، والظروف اليت يكون فيهـا هـذا               ١٦إنفاذ املادة   
اإلجراء مناسباً؛ استطالع إمكانية إقامة عالقات مع اهليئات اإلقليمية حلقوق اإلنسان؛ ووضع         

  .معايري متكّن الدول من الوصول إىل الصندوق اخلاص
          /شرة للجنة الفرعية املعقـودة يف تـشرين الثـاين         وقد تقرر يف الدورة اخلامسة ع       -٨٨

 بـست زيـارات قطريـة إىل        ٢٠١٢ أن تقوم اللجنة الفرعية خالل عـام         ٢٠١١نوفمرب  
ويف إطـار   . األرجنتني، ومجهورية مولدوفا، والسنغال، والغابون، وقريغيزستان، وهنـدوراس       

اس، ستتناول اللجنة الفرعية أساسـاً      الزيارات املقررة إىل مجهورية مولدوفا والسنغال وهندور      
  .املسائل املتصلة باآلليات الوقائية الوطنية، على النحو املنصوص عليه يف الربوتوكول االختياري

 اللجنة الفرعيـة املـشاركة يف علميـة         لويف سياق حتديد بلدان الزيارات، ستواص       -٨٩
ملثلى من اللجنة الفرعية املوسـعة،       ُتراعى فيها عوامل خمتلفة، منها حتقيق االستفادة ا        عقالنية

. وحتقيق أكفأ استفادة من املوارد املالية املتاحة، وضمان التغطية املناسبة للـدول األطـراف             
 ما جرى يف املاضي، تويل اللجنة الفرعية اعتباراً مناسباً لتاريخ        غرارباإلضافة إىل ذلك، وعلى     

 والتـوزع اجلغـرايف للـدول وحجمهـا         التصديق، وتاريخ إنشاء اآلليات الوقائية الوطنية،     
  .العاجلة املبلغ عنها/وتعقيداهتا، والرصد الوقائي على املستوى اإلقليمي واملسائل احملددة

        


