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  مقدمة  -أوالً   
روب املعاملة  ضخيتلف التقرير السنوي الرابع للجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من             -١

فقد تلقت  . السابقةالتقارير  عن   )١()اللجنة الفرعية (أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة        
السنوية السابقة، وقررت يف ضـوء تلـك    تقاريرها  على  جداً  فيدة  اللجنة الفرعية تعليقات م   

إمنـا أيـضاً    ولتسجيل أنشطتها فحسب،    املقبلة  تستخدم هذا التقرير والتقارير      التعليقات أال 
أن توفر املالحظات الواردة يف هذا التقريـر مـصدراً          وُيؤَمل  .  األنشطة النظر يف تلك  إلنعام  

الـيت  هج  بالُناملعرفة  إثراء  اللجنة الفرعية وأن تساهم يف      عمل  بمفيداً إلرشاد اجلهات املهتمة     
  .تتبعها اللجنة الفرعية إلجناز واليتها

 .)الفـصل األول  (ينقسم التقرير إىل ستة فروع، من بينها املقدمة         لذلك الغرض،   و  -٢
عن أهم التطورات واألنشطة املـسجلة خـالل الفتـرة          موجزاً وقائعياً   ويقدم الفصل الثاين    

شمولة بالتقرير فيما يتعلق بالربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغـريه مـن          امل
قرأ الفـصل الثـاين     وينبغي أن يُ  . روب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة        ض

ورة املادة املنش مع  باالقتران مع املرفقات، اليت تقدم معلومات وقائعية إضافية وأكثر مشوالً، و          
، حيث ميكن   )/www2.ohchr.org/english/bodies/cat/opcat(يف املوقع الشبكي للجنة الفرعية      

أما الفصل الثالث الذي يعرض جمموعة من الوقائع املتعلقـة          . االطالع على آخر املستجدات   
يف جمال مكافحة التعذيب،    تنشط  إىل جانب هيئات أخرى     يف العمل   باخنراط اللجنة الفرعية    

  .مل للفصل األولفهو مك
نه يشري إىل عدد من التطـورات والقـضايا         إويتسم الفصل الرابع بالتجديد، حيث        -٣

ويتصل بعضها مبـسائل    . املوضوعية اليت استجدت أو أثريت خالل السنة املشمولة بالتقرير        
عملية وتنظيمية، يف حني يتعلق البعض اآلخر بشواغل مشتركة أثـريت خـالل الزيـارات               

ويف عملها إىل جانب اآلليات الوقائية الوطنية،  قامت هبا اللجنة الفرعية ويف إطار        القطرية اليت 
يهدف هذا الفـرع إىل      وال. احللقات الدراسية وسائر أشكال املناقشات اليت شاركت فيها       

يهدف إىل معاجلـة      كما أنه ال   ، شاملةً الهتمام تغطيةً لتغطية خمتلف القضايا املثرية للقلق أو       
بل إن الغرض منه هو لفت النظر إىل القضايا الـيت واجهتـها             . شاملةًمعاجلةً  ملثارة  القضايا ا 

  .فيهاالنظر إنعام اللجنة الفرعية واليت بدأت 
". القضايا املوضـوعية  "يلي ذلك الفصل اخلامس، وهو أيضاً فرع جديد، عنوانه          و  -٤

ة أو قلقها، فإن هذا الفـرع       وبينما يتطرق الفرع السابق إىل قضايا تثري اهتمام اللجنة الفرعي         
__________ 

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

 ٣الفقـرة   (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
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اللجنة الفرعيـة   الذي تتبعه   يعكس النهج   وينقل وجهة نظر اللجنة خبصوص مواضيع خمتارة        
الفصل السادس، وهو الفرع السادس واألخري مـن هـذا          و. إزاء القضايا اليت تتناوهلا   حالياً  

 املقبلة ويسلط   حيث يبني خطة عمل اللجنة الفرعية املقترحة للسنة       فصل استشرايف،   التقرير،  
  . ما لديها من خطط حمّددة وما تواجهه من حتدياتاألضواء على 

فبينما يغطي . ظ أنه قد تقرر تغيري الفترة اليت يغطيها التقرير السنوي        الَحويف اخلتام، يُ    -٥
 من املتوقـع أن  ،٢٠١٠ ديسمرب/أبريل إىل كانون األول/هذا التقرير الفترة املمتدة من نيسان    

يقصد هبذا التغـيري التبـسيط       وال. رير السنوية املقبلة السنة التقوميية املشمولة هبا      تغطي التقا 
يف أن تعكس دورة اإلبالغ توسيع عضوية اللجنـة         أيضاً  فحسب، بل إن الغرض منه يتمثل       

  .٢٠١١ يناير/ كانون الثاين١الفرعية اعتباراً من 

  السنة املشمولة باالستعراض  -ثانياً   

  يف منظومة الربوتوكول االختيارياملشاركة   -ألف   
، بلغ عدد الدول األطـراف يف الربوتوكـول    ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٣١يف    -٦

، صدقت سبع دول علـى الربوتوكـول        ٢٠١٠ أبريل/ومنذ نيسان . )٢( دولة ٥٧االختياري  
          ؛ بوركينـا فاسـو     )٢٠١٠ مـايو / أيار ١٩ (غاالختياري أو انضمت إليه، وهي لكسمرب     

                  ؛ غــابون )٢٠١٠ يوليــه/ متــوز٢٠(و غــ؛ إكــوادور وتو)٢٠١٠ يوليــه/ متــوز٧(
؛ )٢٠١٠ سـبتمرب / أيلول ٢٣(؛ مجهورية الكونغو الدميقراطية     )٢٠١٠ سبتمرب/ أيلول ٢٢(

إضافة إىل ذلك، وقعت ثالث دول على الربوتوكـول         ). ٢٠١٠ سبتمرب/ أيلول ٢٨(هولندا  
) ٢٠١٠ سـبتمرب / أيلول ٢٢(شمولة بالتقرير، وهي بلغاريا وبنما      االختياري خالل الفترة امل   

  ).٢٠١٠ سبتمرب/ أيلول٢٧(وزامبيا 
رتفاع عدد الدول األطراف يف الربوتوكول االختيـاري، تغـري شـكل            الونتيجة    -٧

  :املشاركة اإلقليمية نوعاً ما، حيث أصبح عدد األطراف يف كل منطقة على النحو التايل
  ب املنطقةالدول األطراف حبس

  ١٠  أفريقيا
  ٦  آسيا

  ١٦  أوروبا الشرقية
  ١٣  التينية ومنطقة البحر الكارييبجمموعة دول أمريكا ال

  ١٢  روبا الغربية ودول أخرىجمموعة دول أو
__________ 

 .ترد يف املرفق األول قائمة بأمساء الدول األطراف يف الربوتوكول االختياري )٢(
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تصدق بعد علـى الربوتوكـول       وقد أصبح التوزيع اإلقليمي للدول املوقعة اليت مل         -٨
  :االختياري كما يلي

لى الربوتوكول االختياري لكنها مل تصدق عليـه، حبـسب          الدول اليت وقعت ع   
  )٢١اجملموع (املنطقة 
  ٨  أفريقيا
  ١  آسيا

  ١  أوروبا الشرقية
  ١  لالتينية ومنطقة البحر الكارييبجمموعة دول أمريكا ا

  ١٠  جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى
 

 

 

 

 

  

  

  

  املسائل التنظيمية واملتعلقة بالعضوية  -باء   
     / كـانون األول ٣١ - ٢٠١٠ أبريـل / نيـسان ١(الفترة املشمولة بالتقرير    خالل    -٩

 يف مكتـب    واحد منهما أسبوع     كلّ ة، عقدت اللجنة الفرعية دورتني مد     )٢٠١٠ديسمرب  

Af r ican St at es; 10

Asian St at es; 6

East ern European 

St at es; 16

Lat in American and 

Caribbean St at es; 13

West ern European and 

Ot her St at es; 12

African States; 
8

Asian States; 1

Eastern 
European 
States; 1

Latin American 
and Caribbean 

States; 1

Western 
European and 

Other States; 10
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 ١٩ إىل   ١٥يونيه مث يف الفترة مـن       / حزيران ٢٥ إىل   ٢١األمم املتحدة جبنيف، يف الفترة من       
  .٢٠١٠نوفمرب /تشرين الثاين

 تشرين  ٢٨مث يف    .)٣(٢٠١٠  تسجل عضوية اللجنة الفرعية أي تغيري خالل عام        ملو  -١٠
خب، يف االجتماع الثالث للـدول األطـراف يف الربوتوكـول           ، انتُ ٢٠١٠ أكتوبر/األول

 مخسة أعضاء لشغل املناصب الشاغرة ألعضاء اللجنة الفرعية املنتهية فترة واليتهم       ،االختياري
 مـن  ٥ من املادة ١عالوة على ذلك، وعمالً بالفقرة  . ٢٠١٠ ديسمرب/ كانون األول  ٣١يف  

 عضواً،  ٢٥رفع عدد أعضاء اللجنة الفرعية إىل        عضواً ليُ  ١٥خب  الربوتوكول االختياري، انتُ  
. ٢٠٠٩ سـبتمرب /وذلك بعد تصديق العضو اخلمسني على الربوتوكول االختياري يف أيلول         

فضت فتـرة   ية، وعمالً باملمارسة املتبعة، خُ    وحرصاً على تسليم املناصب وفقاً لألصول املرع      
 عضواً، إىل سـنتني عـن     ١٥والية سبعة أعضاء من أصل األعضاء اإلضافيني البالغ عددهم          

 كـانون  ١وتبـدأ فتـرة واليـة مجيـع األعـضاء املنتخـبني اجلـدد يف          . طريق القرعة 
اجلدد املنتخبون  ضاء  ، وعمالً بالنظام الداخلي للجنة الفرعية، سيؤدي األع       ٢٠١١ يناير/الثاين

  . عهداً رمسياً قبل استالم مهامهم٢٠١١ فرباير/لدى افتتاح الدورة املقرر عقدها يف شباط
وينص النظام الداخلي للجنة الفرعية، بصيغته احلالية، على انتخاب مكتب للجنـة              -١١

ـ   . سنتنيلفترة   مهامهم   ؤهيتألف من رئيس ونائيب رئيس، ويتوىل أعضا       ذي ويضم املكتب، ال
 -، السيد رودريغـس     ٢٠١١ فرباير/ لوالية تنتهي يف شباط    ٢٠٠٩ فرباير/خب يف شباط  انُت

وهانس درامنسكي بيترسني، بـصفتهما  كوريوالنو ريسكيا، بصفته رئيساً، والسيدين ماريو     
، تقرر يف الدورة الثانية عـشرة  مستقبالًويف ضوء توسيع عضوية اللجنة الفرعية  . نائيب رئيس 

  .ء املكتب إىل مخسة أعضاء اعتباراً من الدورة الثالثة عشرة للجنة الفرعيةرفع عدد أعضا
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، أعادت اللجنة الفرعية النظر يف توزيع املسؤوليات             -١٢

مع الـشركاء الـوطنيني     يف العمل   املتزايد  اخنراطها  الداخلية على حنو يعكس بدرجة كبرية       
صـل كـل مـن الـسيد     ا، و٢٠١٠ وخالل عام. ويشجعه العمل  هذاواإلقليميني ويدعم   

أداء دورمها كجهيت وصل للجنـة الفرعيـة         ٢٠١٠خالل عام   كوريوالنو والسيد جينيس    
أيضاً قرار بوضع نظام جديـد جلهـات الوصـل          واتُّخذ  . خبصوص اآلليات الوقائية الوطنية   

ال وتيسري اخنراط اللجنـة     ويتمثل دور هذه اجلهات يف االضطالع بأنشطة االتص       . اإلقليمية
بتركيبتها وستتوىل اللجنة الفرعية    . الفرعية يف العمل داخل املناطق اليت ُتعىن هبا تلك اجلهات         

املوسعة، يف دورهتا الثالثة عشرة، تعيني جهات الوصل لكل من أفريقيـا وآسـيا وأوروبـا                
  .وأمريكا الالتينية

__________ 

 ".ألف"انظر املرفق الثالث، الفرع  )٣(
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   خالل الفترة املشمولة بالتقريرالزيارات اليت قامت هبا اللجنة الفرعية  -جيم   
أُّدي ، ومجيع هـذه الزيـارات       ٢٠١٠قامت اللجنة الفرعية بأربع زيارات يف عام          -١٣

، ٢٠١٠يونيـه   / حزيران ٣مايو إىل   / أيار ٢٤ففي الفترة من    . املشمولة بالتقرير خالل الفترة   
ها اللجنة الفرعية إىل بلـد  قامت اللجنة الفرعية بزيارة إىل لبنان، وهي الزيارة الثالثة اليت تؤدي        

 ٢٠٠٧ديـسمرب   /عقب الزيارة اليت قامت هبا إىل كل من ملديف يف كانون األول           (يف آسيا   
، ولبنان هو البلد األول يف املنطقة العربية الذي         )٢٠٠٩ديسمرب  /وكمبوديا يف كانون األول   
حيد حالياً الذي صـّدق  علماً أن لبنان هو البلد العريب األول والو(تلقى زيارة اللجنة الفرعية    
  ).على الربوتوكول االختياري

، قامت اللجنة الفرعية    ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٨أغسطس إىل   / آب ٣٠ويف الفترة من      -١٤
بزيارة إىل دولة بوليفيا املتعددة القوميات، وهي البلد الرابع يف أمريكا الالتينية الذي تلقـى               

     / أيلـول  -أغـسطس   / املكـسيك يف آب    عقب زيارهتا إىل كل من    (زيارة اللجنة الفرعية    
  ).٢٠٠٩سبتمرب /، وهندوراس يف أيلول٢٠٠٩مارس /، وباراغواي يف آذار٢٠٠٨سبتمرب 

، قامت اللجنة الفرعية بزيارة ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٣ إىل ٦ويف الفترة من   -١٥
بعد زيارهتا إىل كل     ( البلد األفريقي الثالث الذي تلقى زيارة اللجنة الفرعية        يإىل ليبرييا، وه  

  ).٢٠٠٨مايو / وبنن يف أيار٢٠٠٧أكتوبر /من موريشيوس يف تشرين األول
      ، أدت ٢٠١٠إضافة إىل هذه الزيارات الثالث، اليت أُعلن عنـها يف بدايـة عـام                 -١٦

 ١٥ إىل   ١٣اللجنة الفرعية للمرة األوىل زيـارة متابعـة إىل بـاراغواي يف الفتـرة مـن                 
  . ٢٠١٠سبتمرب /أيلول
وترد يف املرفق الرابع معلومات موجزة إضافية عن مجيع هذه الزيارات، يف حني ترد                -١٧

تفاصيل إضافية، مبا يشمل قوائم بأمساء األماكن اليت زارهتا اللجنة، يف البيانات الصحفية اليت              
 أصدرهتا اللجنة الفرعية خبصوص كل زيارة، واليت ميكن االطالع عليها عرب املوقع الـشبكي             

  .(www2.ohchr.org/english/bodies/cat/opcat/index.htm)للجنة الفرعية 

أنشطة املتابعة، مبا يف ذلك نشر التقارير الصادرة عن اللجنة الفرعية من ِقبـل                -دال   
  الدول األطراف

ُنشرت التقارير املتعلقة خبمس زيارات قامت هبا اللجنة الفرعية بناًء على طلب مـن                 -١٨
، وفقـاً ألحكـام     )باراغواي والسويد واملكسيك وملديف وهندوراس    (املعنية   الدولة الطرف 

 من الربوتوكول االختياري، مبا يف ذلك زيارتان أدهتما اللجنة الفرعيـة            ١٦ من املادة    ٢الفقرة  
شرت ردود املتابعة   وُن). ٢٠١٠مايو  /أيار(املكسيك وباراغواي   : التقريرهبذا  يف الفترة املشمولة    

بناًء على طلب من الدولة الطرف، علماً أن الـردود          ) السويد وباراغواي من   كل   املقدمة من (
    ). ٢٠١٠يونيـه   /حزيـران (املقدمة من باراغواي قد وردت خالل الفترة املشمولة بـالتقرير           
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وخالل الفترة املشمولة بالتقرير أيضاً، ُنشرت ثالثة تقارير زيارات وتقرير متابعة، وهـو مـا               
ة يف زيادة الزخم الذي يدفع باملمارسة املتمثلة يف الترخيص بنشر التقـارير،             ساهم بدرجة كبري  

  .الذي يشكّل يف نظر اللجنة تطوراً إجيابياً
وعمالً باملمارسة املاضية، أنشأت اللجنة الفرعية إجراء متابعة لتقارير الزيارات الـيت              -١٩

، خالل مهلة أقصاها ستة أشهر،      ويف هذا الصدد، ُيطلب إىل الدول األطراف أن تقدم        . هباتقوم  
رداً يتضمن شرحاً مفّصالً ملختلف اإلجراءات املتخذة لوضع التوصيات الواردة يف تقرير الزيارة             

     ووقت تقدمي هذا التقرير، وردت ردود متابعة من ثالث دول أطـراف مـن             . موضع التنفيذ 
؛ ٢٠٠٨ديـسمرب   /ن األول موريشيوس، يف كـانو   :  دولة طرفاً زارهتا اللجنة الفرعية     ١١أصل  

وبينما ظلت الردود   . ٢٠١٠مارس  /؛ باراغواي، يف آذار   ٢٠٠٩يناير  /السويد، يف كانون الثاين   
، مت نشر ردود املتابعة املقدمة من كل من الـسويد وبـاراغواي،             املقدمة من موريشيوس سريةً   

 من مالحظـات    وقدمت اللجنة الفرعية ما لديها    . وذلك بناًء على طلب من الدولتني الطرفني      
متابعة وتوصيات خبصوص ردود موريشيوس والسويد، يف حني قامـت بزيـارة متابعـة إىل               

وُوجهت أيـضاً رسـائل     . باراغواي أعقبها إعداد تقرير زيارة متابعة أُحيل إىل الدولة الطرف         
 تذكري إىل الدول األطراف اليت مل تقدم بعد ردود متابعة على تقارير الزيارات اليت قامت هبـا                

وجتدر اإلشارة إىل أن املهلة احملددة بستة أشهر لتقدمي ردود املتابعة مل تـنقض              . اللجنة الفرعية 
وختضع اجلوانب الفنية   . خالل الفترة املشمولة بالتقرير بالنسبة إىل كل من لبنان وبوليفيا وليبرييا          

  . املتعلق باملتابعةُترّخص بنشر ردهاعدا أن الدولة الطرف قد لعملية املتابعة لقاعدة السرية، 

  اآلليات الوقائية الوطنيةالتطورات املتعلقة بإنشاء   -هاء   
 دولة طرفـاً مـن      ٢٧تلقت اللجنة الفرعية إخطاراً رمسياً بتعيني آلية وقائية وطنية من             -٢٠

الوطنية اليت عّينتها الدول األطراف يف املوقع       باآلليات الوقائية   وترد املعلومات املتعلقة    . ٥٧أصل  
  .(http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/opcat/mechanisms.htm)الشبكي للجنة الفرعية 

 ستة إخطارات رمسية تتعلق بتعيني آلية وقائية        ٢٠١٠وتلقت اللجنة الفرعية يف عام        -٢١
ة يتعلق باللجن إخطار  (؛ أملانيا   )يتعلق بتعيني أمني املظامل يف غرينالند     إخطار  (الدامنرك  : وطنية

وجتدر املالحظة أن اآلليـة     . وإسبانيا وسويسرا ومايل وموريشيوس   ) املشتركة بني املقاطعات  
  . الوقائية الوطنية اليت ُعينت رمسياً يف كل من أورغواي وشيلي مل تشرع بعد يف العمل

 ٣٠وبناًء عليه، مل تتلق اللجنة الفرعية حىت اآلن إخطاراً بتعيني آلية وقائية وطنية من                 -٢٢
ومل تنقض مهلة السنة احملددة إلنشاء آلية وقائية وطنية، على حنو ما تنص عليـه               . لة طرفاً دو

إكـوادور وبوركينـا    (دول أطراف   سبع   من الربوتوكول االختياري، بالنسبة إىل       ١٧املادة  
وعـالوة علـى    ). فاسو وتوغو ومجهورية الكونغو الدميقراطية وغابون ولكسمربغ وهولندا       

اإلعالن املنصوص  ) اجلبل األسود ورومانيا وكازاخستان   (دول أطراف   ذلك، أصدرت ثالث    
  . من الربوتوكول االختياري اليت تسمح بتأجيل التعيني ملدة سنتني أخريني٢٤عليه يف املادة 
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 عـشرين  ١٧إذن، يبلغ عدد الدول األطراف اليت مل تِف بالتزاماهتا مبوجب املـادة               -٢٣
غري أنه ينبغي املالحظة    . الغ بالنسبة إىل اللجنة الفرعية    دولة، وهي مسألة تشكل مصدر قلق ب      

أرمينيا ومجهورية مقـدونيا اليوغوسـالفية      (أن ثالث دول أطراف     ترى  أن اللجنة الفرعية    
قد عّينت آلية وقائية وطنية، لكن اللجنة الفرعية مل تتلق بعد إخطاراً رمسياً             ) السابقة ونيجرييا 
  .يف هذا الشأن

ة الفرعية حوارها مع مجيع الدول األطراف اليت مل تعّين بعـد آليـة              وواصلت اللجن   -٢٤
وقد . وقائية وطنية، وشجعتها على أن حتيط اللجنة الفرعية مبا حترزه من تقدم يف هذا الصدد              

طُلب إىل هذه الدول األطراف أن تقدم معلومات مفّصلة عن اآلليات الوقائية الوطنية الـيت               
الية القانونية هلذه اآلليات وتشكيلها وحجمها وخربهتا واملوارد        من قبيل الو  (تقترح إنشاءها   

وقد قدمت سبع دول أطراف معلومات خطية عن        ). املالية والبشرية املتاحة هلا وتواتر زياراهتا     
  .)٤(مجيع هذه املسائل أو بعضها

 وأقامت اللجنة الفرعية أيضاً اتصاالت مع اآلليات الوقائية الوطنية نفسها وأبقـت             -٢٥
. من الربوتوكول االختيـاري   ) ب(١١على تلك االتصاالت، تنفيذاً لواليتها مبوجب املادة        

وعقدت اللجنة الفرعية، يف دورهتا احلادية عشرة، اجتماعاً مع اآللية الوقائية الوطنية األلبانية             
وعقـدت اللجنـة    . من أجل تبادل املعلومات واخلربات ومناقشة جماالت التعاون املستقبلي        

عية، يف دورهتا الثانية عشرة، اجتماعات مماثلة مع اآللية الوقائية الوطنية يف كل من أملانيا               الفر
 آليات وقائيـة وطنيـة      ١٠وتالحظ اللجنة الفرعية بسرور أيضاً أن       . وسويسرا واملكسيك 

، وهي تقارير قد مت نشرها على املوقع الـشبكي         ٢٠١٠أحالت تقاريرها السنوية خالل عام      
  .ة الفرعيةالتابع للجن

وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، استجاب أعضاء اللجنة الفرعية لدعوات للمشاركة            -٢٦
يف عدد من االجتماعات اليت ُعقدت على املستوى الوطين واإلقليمي والدويل فيمـا يتعلـق               

وقد ُنظمت هذه االجتماعات بدعم من منظمات       . بإنشاء اآلليات الوقائية الوطنية وتطويرها    
وخباصة رابطة منع التعذيب، ومركز التأهيل والبحوث لـضحايا التعـذيب،           (تمع املدين   اجمل

ومن اآلليات الوقائيـة الوطنيـة واهليئـات        ) وفريق االتصال املعين بالربوتوكول االختياري    
اإلقليمية مثل اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب، وجلنة البلدان األمريكيـة حلقـوق          

س أوروبا، واالحتاد األورويب، ومكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان       اإلنسان، وجمل 
التابع ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، إىل جانب منظمات دولية مثل مفوضية األمم املتحدة              
السامية حلقوق اإلنسان، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وجلنة التنسيق الدولية للمؤسـسات   

  :ومشلت األنشطة املذكورة ما يلي.  اإلنسانالوطنية حلقوق

__________ 

 .ات املتعلقة هبذه املسائل يف املوقع الشبكي التابع للجنة الفرعيةميكن االطالع على املعلوم )٤(
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حلقة دراسية إقليمية ُعقدت يف داكار بالسنغال حول : ٢٠١٠أبريل /نيسان  )أ(  
الربوتوكول االختياري يف أفريقيا، ونظمتها رابطة منع التعذيب ومنظمـة العفـو الدوليـة              

  بالتعاون مع اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب؛
نظمـه  واآللية الوقائية الوطنية اإلسـبانية،      قدمته  عرض  : ٢٠١٠يو  ما/أيار  )ب(  

  مكتب أمني املظامل يف إسبانيا؛
مؤمتر حول تعزيز مؤسسة أمني املظامل كآليـة وقائيـة          : ٢٠١٠مايو  /أيار  )ج(  

وطنية يف أذربيجان، نظمه مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان التابع ملنظمة األمن            
  وروبا؛والتعاون يف أ

جمموعة أنشطة هتدف إىل تشجيع تنفيـذ الربوتوكـول         : ٢٠١٠مايو  /أيار  )د(  
  االختياري يف الربازيل، نظمتها رابطة منع التعذيب؛

حلقة دراسية حول اآلليـة الوقائيـة الوطنيـة يف          : ٢٠١٠يونيه  /حزيران  )ه(  
إلنسان، ومفوضية  أوروغواي، نظمتها رابطة منع التعذيب، وجلنة البلدان األمريكية حلقوق ا         

  األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان؛
حلقتا عمل حول اآللية الوقائية الوطنية يف كل من         : ٢٠١٠سبتمرب  /أيلول  )و(  

  غواتيماال وهندوراس، نظمهما مركز التأهيل والبحوث لضحايا التعذيب؛
 حلقة عمل حول إنشاء آلية وقائية وطنية يف       : ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين األول   )ز(  

  ليبرييا، نظمها مركز التأهيل والبحوث لضحايا التعذيب؛
طاولة مستديرة إقليمية حول إنشاء اآلليات      : ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين األول   )ح(  

 حتديات التنفيذ ودور املؤسسات الوطنيـة       -الوقائية الوطنية مبوجب الربوتوكول االختياري      
  حدة اإلمنائي؛حلقوق اإلنسان، نظمها يف كرواتيا برنامج األمم املت

حلقة دراسية حول دور املؤسسات الوطنية      : ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين األول   )ط(  
  ل؛وحلقوق اإلنسان ومنع التعذيب يف شرق أفريقيا، نظمتها يف كينيا جامعة بريست

حلقة عمل حول اآلليات الوقائيـة احملليـة،        : ٢٠١٠نوفمرب  /تشرين الثاين   )ي(  
  . التعذيبا والبحوث لضحاينظمها يف األرجنتني مركز التأهيل

االحتـاد  / جمللس أوروبـا   لآلليات الوقائية الوطنية التابع   ويف إطار املشروع األورويب       -٢٧
األورويب، والذي يضم رابطة منع التعذيب بصفتها شريكاً منفذاً، شاركت اللجنة الفرعية يف             

الوقائية الوطنية يف منع    حلقة حول دور اآلليات     ) أ: (حلقات العمل املواضيعية الثالث التالية    
التعذيب وغريه من ضروب املعاملة السيئة يف مؤسسات العـالج النفـسي ودور الرعايـة               

حلقة حول احلقوق املتصلة مبنع التعذيب ) ب(؛  ٢٠١٠مارس  /آذاراالجتماعية يف إيطاليا، يف     
 يف  ،أرمينياحلقة حول اإلعداد للقيام بزيارات إىل       ) ج(؛  ٢٠١٠يونيه  /حزيرانيف ألبانيا، يف    
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كما شاركت اللجنة الفرعية يف ثالث زيارات ميدانية وتبادل         . ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين األول 
اآلليـة  ) ب(؛  ٢٠١٠مايو  /أياراللجنة الوقائية الوطنية البولندية، يف      ) أ(للخربات، وذلك مع    

الوطنيـة  ؛ اآللية الوقائيـة     ٢٠١٠يوليه  /متوز -يونيه  /حزيرانالوقائية الوطنية اجلورجية، يف     
  .٢٠١٠نوفمرب /تشرين الثايناإلسبانية، يف 

وتود اللجنة الفرعية أن تغتنم هذه الفرصة للتوجه بالـشكر إىل اجلهـات املنظمـة         -٢٨
  .لألحداث املذكورة على دعوهتا إياها للمشاركة فيها

 مـن الربوتوكـول     ٢٦التربعات إىل الصندوق اخلاص املنشأ مبوجب املـادة           -واو   
  االختياري

، تلقى الصندوق اخلـاص املنـشأ مبوجـب         ٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول  ٣١يف    -٢٩
 دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة      ٢٠ ٢٧١,٥٢الربوتوكول االختياري تربعات قدرها     

.  دوالراً من إسـبانيا    ٨٢ ٢٦٦,٣٠من ملديف؛   دوالر   ٥ ٠٠٠من اجلمهورية التشيكية؛    
  .ة حالياًويبّين اجلدول أدناه التربعات املتاح

  ٢٠١٠-٢٠٠٨التربعات اليت تلقاها الصندوق يف الفترة 
  تاريخ تلقي التربعات  )بدوالرات الواليات املتحدة(املبلغ   اجلهة املاحنة

  اجلمهورية التشيكية
  اجلمهورية التشيكية

  ملديف
  إسبانيا
  إسبانيا
  إسبانيا

١٠ ٠٠٠,٠٠  
١٠ ٢٧١,٥٢  
٥ ٠٠٠,٠٠  
٢٥ ٩٠٦,٧٤  
٢٩ ٥٨٥,٨٠  
٢٦ ٧٧٣,٧٦  

  ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٦
  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣٠
  ٢٠٠٨مايو / أيار٢٧
  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٦
  ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٠
  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٢٩

ويف هناية الفترة احلالية املشمولة هبذا التقرير، تعهدت اململكـة املتحـدة لربيطانيـا                -٣٠
  . الشمالية بدعم الصندوق اخلاص املنشأ مبوجب الربوتوكول االختياريالعظمى وآيرلندا 

  .وتود اللجنة الفرعية أن تعرب عن امتناهنا هلذه الدول ملا قدمته من تربعات سخية  -٣١
 من الربوتوكول االختياري، يتمثل الغـرض مـن         ٢٦ من املادة    ١وحسب الفقرة     -٣٢

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

القدرات ما يؤهله ليكون أداة قيمة يف تعزيز منع التعذيب، ولذلك يسّر اللجنة أن تالحظ أنه                
 وعلى اختاذ ما يلزم من إجراءات خالل فترة اإلبـالغ  مت االتفاق على خطة لتفعيل الصندوق     

وهذه اخلطة هي خطة مؤقتة ستتوىل إدارهتا مفوضية األمم املتحدة الـسامية حلقـوق    . املقبلة
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اإلنسان وستنظر يف الطلبات املتعلقة بالتوصيات الواردة يف تقارير الزيارات الـيت تنـشرها              
وسيتم . ها حتددها اللجنة الفرعية يف جلسة عامة      اللجنة الفرعية خبصوص قضايا مواضيعية بعين     

إىل الدول الـيت ميكـن أن       وسُتحال  اإلعالن عن التفاصيل الكاملة للخطة حالة استكماهلا،        
وأمل اللجنة الفرعية وطيد يف أن يشجع بدء العمل هبذه اخلطة علـى زيـادة               . تستفيد منها 

ساعدة الدول يف وضع توصيات اللجنة      التربعات املقدمة إىل الصندوق اخلاص مبا ميكّنه من م        
  .الفرعية املتعلقة مبنع التعذيب موضع التنفيذ

  االخنراط يف العمل مع اهليئات األخرى يف جمال منع التعذيب  -ثالثاً   

  التعاون الدويل  -ألف   

  التعاون مع اهليئات األخرى التابعة لألمم املتحدة  -١  
قدم رئيس اللجنة الفرعية التقرير الـسنوي       عمالً بأحكام الربوتوكول االختياري،       -٣٣

      /أيـار  ١١الثالث للجنة الفرعية إىل جلنة مناهضة التعذيب خالل جلسة عامة ُعقـدت يف              
تـزامن  إضافة إىل ذلك، اغتنمت اللجنة الفرعية وجلنة مناهضة التعذيب فرصة           . ٢٠١٠مايو  

ناقشة طائفة من القضايا ذات      لعقد جلسات سرية مل    ٢٠١٠نوفمرب  /تشرين الثاين يف  دورتيهما  
املقرر اخلاص اجلديد املعين مبسألة التعذيب وغـريه مـن          مع  االهتمام املشترك، ولالجتماع    

  . خوان منديز،ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
، ٢٠٠٩ديـسمرب   /كانون األول  ١٨ املؤرخ   ٦٤/١٥٣ووفقاً لقرار اجلمعية العامة       -٣٤

، التقرير السنوي الثالث للجنـة      ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين األول قدم رئيس اللجنة الفرعية، يف      
وأتاح هذا احلدث . الفرعية إىل اجلمعية العامة يف دورهتا اخلامسة والستني املعقودة يف نيويورك

أيضاً فرصة لتبادل املعلومات مع رئيس جلنة مناهضة التعذيب الذي ألقى أيضاً كلمة أمـام               
  .معية العامة يف تلك الدورةاجل
وواصلت اللجنة الفرعية مشاركتها النشيطة يف االجتماعات املشتركة بني اللجـان             -٣٥

 ٣٠ إىل   ٢٨االجتماع احلادي عشر املشترك بني اللجان املعقود جبنيـف يف الفتـرة مـن               (
مم ويف اجتماعات رؤساء هيئات معاهدات حقوق اإلنسان التابعة لأل        ) ٢٠١٠يونيه  /حزيران
ويف هذا اإلطار، سامهت اللجنـة  ).  يف بروكسل  ٢٠١٠يوليه  /متوز ٢ و ١يف يومي   (املتحدة  

ورداً . الفرعية أيضاً يف االجتماع املشترك مع أصحاب الواليات املكلفني بإجراءات خاصـة           
على النداء املوجه من املفوضة السامية حلقوق اإلنسان من أجل تعزيز نظام هيئات املعاهدات، 

عةً الجتماعات سابقة للخرباء ُخصصت للنظر يف عمل هيئات املعاهـدات، شـاركت        ومتاب
 ٢٠١٠سبتمرب  /أيلولاللجنة الفرعية يف حلقة دراسية للخرباء ُعقدت يف بوزنان، بولندا، يف            

وشـاركت اللجنـة    ). ونظمتها جامعة آدم ميكيفيتش ووزارة الشؤون اخلارجية البولندية       (
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 ومن بينها حلقة العمل  ،ة نظمتها املفوضية السامية حلقوق اإلنسان     الفرعية أيضاً يف أنشطة عد    
" تعزيز التعاون بني اآلليات اإلقليمية والدولية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها         "الدولية بشأن   

والدورة الثالثة والعشرين للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان،             
  . على التوايل٢٠١٠مايو /أيارومارس /آذاراملعقودتني يف جنيف يف 

 مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ومنظمة        وواصلت اللجنة الفرعية تعاوهنا     -٣٦
الصحة العاملية وبادرت إىل التعاون مع مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة،              

ضل املمارسات من أجل    االستراتيجيات وأف " سبيل املثال يف حلقة عمل بشأن        فشاركت على 
يف إطار مؤمتر األمم املتحدة الثاين عشر ملنع اجلرمية         " احليلولة دون اكتظاظ املرافق اإلصالحية    
  .٢٠١٠أبريل /نيسانوالعدالة اجلنائية، املعقود يف الربازيل يف 

  التعاون مع املنظمات الدولية األخرى ذات الصلة  -٢  
تعاوهنا وتنسيقها مع اللجنة الدولية للـصليب       قامت اللجنة الفرعية بصقل أساليب        -٣٧

فقد عقـدت اللجنـة     . األمحر، وذلك استناداً إىل التجربة اليت اكتسبتها من زياراهتا السابقة         
، سلسلة من االجتماعات مع ممثلي اللجنة الدولية للصليب األمحر يف           ٢٠١٠الفرعية، يف عام    

للجنة الفرعية ومتابعتـها، ويف إطـار      جنيف، وذلك يف سياق األعمال التحضريية لزيارات ا       
هبدف االستفادة إىل أقصى حد من هذا التعاون        ما اسُتخلص من ِعَبر     عملية هتدف إىل حتديد     

ووفقاً للربوتوكول االختياري، ُتعد اللجنة الدولية للصليب األمحر واللجنة الفرعية          . والتنسيق
التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو  ملنع التعذيب من بني الشركاء الرئيسيني يف جمال منع    

  .العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

  التعاون اإلقليمي  - باء  
قامت اللجنة الفرعية، من خالل تعيني جهات وصل مسؤولة عن االتصال والتنـسيق               -٣٨

يف جمال  مع اهليئات اإلقليمية، بإضفاء طابع رمسي على تعاوهنا مع الشركاء اآلخرين ذوي الصلة              
ـ     ،منع التعذيب، من قبيل اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب          ة وجلنة البلـدان األمريكي

 وحقـوق   حلقوق اإلنسان، وجملس أوروبا، واالحتاد األورويب، ومكتب املؤسسات الدميقراطية        
طة وإضـافة إىل األنـش    .  ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا وعززت هذا التعاون        اإلنسان التابع 

انظر الفصل   (٢٠١٠املتواصلة اليت اضطلعت هبا اهليئة الفرعية مع هذه اهليئات اإلقليمية يف عام             
، اجتماعاً  ٢٠١٠يونيه  /حزيران، عقدت اللجنة، خالل دورهتا املعقودة يف        ")هاء"الثاين، الفرع   

وروبـا  مع مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان التابع ملنظمة األمن والتعـاون يف أ            
  .ملواصلة تبادل املعلومات واخلربات ومناقشة جماالت التعاون املمكنة
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  اجملتمع املدين  -جيم   
واصلت اللجنة الفرعية االستفادة من الدعم األساسي املقدم من اجلهات الفاعلة يف              -٣٩

 الذي حضر دورة اللجنـة    (فريق االتصال املعين بالربوتوكول االختياري      ومن  اجملتمع املدين،   
وخباصة جامعة بريـستول    (واملؤسسات األكادميية   ) نوفمرب/تشرين الثاين الفرعية املعقودة يف    

وجامعة بادوا وجامعة والية أريزونا، علماً أن هذه األخرية شاركت من خـالل مركزهـا               
، وذلك مـن أجـل      )ي أوكونور للعلوم القانونية   القانون والشؤون العاملية بكلية ساندرا د     ل

  .توكول االختياري وتصديقه، وألنشطة اللجنة الفرعيةالترويج للربو

القضايا اجلديرة بالذكر الناشئة عن األعمال اليت اضطلعت هبا اللجنة            - رابعاً  
  الفرعية خالل الفترة موضوع االستعراض

   من الربوتوكول االختياري٢٤املادة   -ألف   
قانونية كان قد اقتـرح أن      أشري يف التقرير السنوي الثالث إىل أن مكتب الشؤون ال           -٤٠
 من الربوتوكول االختياري بإجراء تصحيح ٢٤ التباين بني الصيغ اللغوية املختلفة للمادة عاجلَُي

للدول األطراف أن تصدر إعالناً بتأجيـل       : على النّصني اإلسباين والروسي ليصبحا كاآليت     
عنـد  "الربوتوكول االختياري   تنفيذ التزاماهتا سواء مبقتضى اجلزء الثالث أو اجلزء الرابع من           

ودخل هـذا  )" after ratification" "(إثر التصديق"ن مبدالً ") upon ratification" ("التصديق
  .٢٠١٠أبريل / نيسان٢٩التصويب حيز التنفيذ بأثر رجعي اعتباراً من 

  تطوير ممارسات عمل اللجنة الفرعية  -باء   
ورغـم  .  عملها على مدى السنة املنقضية     أنعمت اللجنة الفرعية النظر يف ممارسات       -٤١

 ١٠على مدى أربع سنوات، فإهنا تدرك أن توسيع عضويتها من           اخلربة اليت اكتسبتها اللجنة     
حتّديات أمام مواصلة طريقة عملها احلالية بقدر ما يتيح فرصـاً           يطرح   عضواً   ٢٥أعضاء إىل   

كما سـبق بيانـه يف التقـارير        و. ن األنشطة يف إطار إجناز واليتها     مإضافية  أشكال  لتطوير  
السنوية السابقة، تؤدي اللجنة الفرعية ثالث وظائف رئيسية، هي الوظائف املنصوص عليها            

زيارة أماكن االحتجاز وفقاً    ) أ: ( من الربوتوكول االختياري واملتمثلة فيما يلي      ١١يف املادة   
ا يتعلق باآلليـات    طالع بعدد من الوظائف فيم    ضاال) ب(ألحكام الربوتوكول االختياري؛    

التعاون بوجه عام مع اآلليات األخرى ذات الصلة اليت تنشط يف جمال            ) ج(الوقائية الوطنية؛   
  .منع التعذيب
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غري حمّددة، واللجنة الفرعية تدرك أنه ال يوجـد حـدود           ووهذه الوظائف مفتوحة      -٤٢
وعملياً، تتمثـل   . ئفهاطالع بوظا ضيف إطار اال  إليها  طبيعية جملموع األعمال اليت قد يعهد هبا        

داخـل اللجنـة   (القيود القائمة يف تلك املعّوقات اليت قد تنشأ عن نقص يف عدد املـوظفني       
وتقّر اللجنة الفرعية بأن وضعها ال خيتلف عن وضع         . ويف الوقت واألموال  ) الفرعية وأمانتها 

عوبات أية هيئات أخرى تنشط يف إطار املفوضية السامية حلقوق اإلنسان من حيـث الـص              
املعترضة، ولكنها تشجع املفوضية على التصدي قدر املستطاع ملثل هذا النقص، واضـعة يف              

 عضواً يهدف إىل تيسري زيادة املستوى ٢٥اعتبارها أن توسيع عضويتها من عشرة أعضاء إىل 
استخدام املوارد  من واجبها احلرص على     أن  بوتقّر اللجنة الفرعية من جانبها      . العام لألنشطة 

  .تاحة هلا بأكرب قدر ممكن من الكفاءة والفعاليةامل
وحىت اآلن وجهت اللجنة الفرعية مواردها باألساس حنو القيام بزيارات إىل الـدول           -٤٣

وعشرة أيام، واشتملت هذه الزيـارات      أيام  األطراف لفترات تتراوح يف املتوسط بني مثانية        
) حيثمـا وجـدت  (لوقائية الوطنيـة  على اجتماعات مع وزراء وكبار املسؤولني واآلليات ا       

وما زالت اللجنة الفرعية . واجملتمع املدين، وحنو القيام بزيارات غري معلنة إىل أماكن االحتجاز       
تؤمن بأن هذا النوع من الزيارات ميثل ممارسة فضلى، وستستمر يف أداء مثل هذه الزيـارات               

  . كجزء من برنامج أنشطتها العادي
لفرعية حىت اآلن إىل إيالء نفس القدر من العناية للعنصرين الثاين           ومل تتوصل اللجنة ا     -٤٤

وهي تأسف ألهنا مل تتمكن من االخنراط بسرعة أكرب         . والثالث من واليتها كما كانت تأمل     
يف العمل مع الدول يف املراحل األوىل من مشاركتها يف منظومة الربوتوكـول االختيـاري،               

وقد خطى بعض الدول األعضاء خطى      . هتا الوقائية الوطنية  وخباصة يف أثناء عملية إنشاء آليا     
واسعة حنو إنشاء آليتها الوقائية الوطنية بناء على دعوة من هيئات إقليمية ووطنيـة أخـرى،      

ومـن  . متناهنا للجهات اليت دعمت هذه العملية ويـّسرهتا       اوتعرب اللجنة الفرعية عن بالغ      
تصاالت اليت تقام خالل الفترة اليت تسبق تعـيني  الدروس املستفادة من هذا العمل، هو أن اال  

اآللية الوقائية الوطنية وخالل األيام األوىل من تشغيلها متثل الصيغة اليت حيبذها كل من الدول               
األطراف واآلليات الوقائية الوطنية يف معظم األحيان، وهي أيضاً الصيغة اليت يرجح أن يكون              

  .ظام آلية وقائية وطنية يتفق مع أحكام الربوتوكول االختياريهلا أعمق األثر اإلجيايب يف بناء ن
وتسعى اللجنة الفرعية إىل إجياد طريقة متكنها من زيارة الدول األطراف يف أسـرع                -٤٥

وقت ممكن عقب تصديقها على الربوتوكول االختياري بغية تزويدها باملشورة واملـساعدة            
وهذه الزيارات، اليت تؤديهـا اللجنـة إضـافة إىل      . فيما يتعلق بإنشاء آليتها الوقائية الوطنية     

برناجمها العادي، ال تشمل بالضرورة زيارات إىل أماكن االحتجاز، وميكن بالتايل أن تـدوم              
تشغيل اآللية الوقائية الوطنية على حنـو       احلاجة إىل   وترى اللجنة الفرعية أيضاً أن      . فترة أقصر 

بغي أخذها يف االعتبار لتقرير مـا إذا كـان مـن      فّعال ميكن أن تشكل أحد العوامل اليت ين       
  .املستصوب القيام بزيارات أطول مدة
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  التفكري يف دور السرية يف عمل اللجنة الفرعية  -جيم   
 من الربوتوكول االختياري، يف مجلة أمور، على أن اللجنة          ٢ من املادة    ٣تنص الفقرة     -٤٦

تقع يف صميم الفلـسفة الـيت تكمـن وراء          فالسرية  ". مببادئ السرية [...] تسترشد  "الفرعية  
الربوتوكول االختياري، واليت مفادها أنه ميكن إقامة حوار بّناء بشأن مسائل حساسة كاملسائل             
املتصلة بالتعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهنية عن طريق إقامة عالقة تقوم               

وحترص اللجنـة الفرعيـة   . توفر وسيلة لبناء تلك العالقة  على أساس الثقة املتبادلة، وأن السرية       
وتـؤمن اللجنـة   . على التقّيد الصارم مببدأ السرية بغية املساعدة يف تعزيز روح املشاركة البّناءة  

  . يف مجيع األحوالالفرعية بضرورة احلفاظ على سرية هوية الشخص والبيانات الشخصية
 نفسه، فإن السرية ليست إالّ وسيلة لتحقيق        وكما يتضح من الربوتوكول االختياري      -٤٧

غاية، وميكن ألي دولة ترغب يف ذلك أن تعفي من التقّيد مببدأ السرية وأن تـسمح للجنـة       
واللجنة الفرعية، إذ تقّر حبق الدول يف احلفاظ        . ما تصدره من تقارير وتوصيات    الفرعية بنشر   

 ترحب بنشر تلك التقارير بوصفه دلـيالً        على سّرية التقارير وتلتزم باحترام هذا احلق، فإهنا       
ملموساً على نضج العالقة القائمة بينها وبني الدولة الطرف يف مساعيهما من أجـل منـع                

وتؤمن اللجنة الفرعية بأن نشر التقارير من شأنه أن يعزز أثرها الوقـائي بدرجـة               . التعذيب
الفئات لتقاسم مهمة منـع  كبرية، ذلك أن إتاحتها لفئات واسعة من اجلمهور قد يؤهل هذه         

التعذيب عن طريق تشجيع أو تيسري النظر يف التوصيات املضّمنة يف التقارير ووضعها موضع              
مث إن اللجنة الفرعية خمّولة مباشرة مبوجب الربوتوكول االختياري أن تكـشف، يف             . التنفيذ

ة الوطنية التابعة لدولـة   التقارير املتعلقة بزياراهتا لآللية الوقائي    جوانب  إطار السرية، عن بعض     
  .طرف، إذا اعتربت ذلك مناسباً، وهو ما فعلته اللجنة الفرعية يف السابق

وينطبق مبدأ السرية على املعلومات اليت حتصل عليها اللجنة الفرعية يف أثناء الزيارة               -٤٨
 أن يتم وعلى التقارير والتوصيات اليت حتال إىل دولة طرف يف أعقاب تلك الزيارة، ما مل وإىل

إبطال شرط السرية من قبل الدولة املعنية أو عن طريق إصدار بيان علين على حنو ما يقضي به 
وهذا يعين أن اللجنة الفرعية، إذ تلتزم باحترام مبدأ السرية احترامـا            . الربوتوكول االختياري 

أو يت تقـوم هبـا   تعترب أن األنشطة ال  تاماً وفقاً ملا ينص عليه الربوتوكول االختياري، فإهنا ال          
 حبّد ذاهتا، وترحب بأي فرصة تتـاح هلـا   النهج اليت تتبعها يف إطار االضطالع بعملها سريةٌ    

ويف هذا السياق، قررت اللجنة الفرعية      . لتنشر تلك األنشطة والنهج على أوسع نطاق ممكن       
يت تقوم   أن تنشر نظامها الداخلي ومبادئها التوجيهية فيما يتصل بالزيارات ال          ٢٠١٠يف عام   

  .هبا إىل الدول األطراف

  القضايا الناشئة عن الزيارات  -دال   
تأّملت اللجنة الفرعية فيما قامت به من زيارات خالل الفترة املـشمولة بـالتقرير،                -٤٩

  .وتظن أنه جيدر إبراز عدد من القضايا العامة اليت واجهتها
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الوصول إىل األشخاص احملـرومني     اجلوانب العملية للتعاون خالل الزيارات، مبا يف ذلك           -١  
  ، وإىل أماكن االحتجاز والسجالت، وما إىل ذلكحريتهممن 
حتتاج اللجنة الفرعية إىل التعاون الكامل من جانب السلطات حىت تكون قادرة على               -٥٠

ومن املهم بوجه خاص أن     . إجراء الزيارات اليت تدخل يف نطاق واليتها بشكل كفؤ وفعال         
ألماكن االحتجـاز   تسيري الشؤون اليومية    املسؤولني عن   إلطالع  بوسعها   السلطات ما تبذل  
وتـدرك  . صالحيات اللجنة الفرعية مبوجب الربوتوكول االختياري قبل أن تبدأ زيارهتا         على  

دخوهلا إىل أماكن االحتجاز، لكنها     عند  حمالة بعض التعطيالت     اللجنة الفرعية أهنا ستواجه ال    
تعترب اللجنة الفرعية أن مـن   وال. بعشرات الدقائق اس بالدقائق ال  تعتقد أن هذا التعطيل سيق    

. احتجازأحد أماكن   واجبها أن تفسر صالحيتها وطبيعة واليتها يف كل مرة تقوم بزيارة إىل             
من أجـل   كما تعترب أن املسؤولني عن أماكن االحتجاز غري مطالبني باستشارة سلطة أعلى             

  .تيسري الزيارة
نة الفرعية تواجه مشاكل فيما يتعلـق بالوصـول إىل األشـخاص            زالت اللج  وما  -٥١

على السجالت،  واالطالع  احملتجزين يف السر،    وبإجراء مقابالت مع    احملرومني من حريتهم،    
حبرية داخل أماكن االحتجاز، والوصول إىل أي غرفة أو مكان أو خزانة، ومـا إىل               والتنقل  
ية اللجنـة الفرعيـة مبينـة بوضـوح يف          أن وال املشاكل واحلال   صعب فهم هذه    يو. ذلك

خلصت ويف هذا الصدد،    . شرح بالتفصيل للدول املعنية قبل الزيارة     الربوتوكول االختياري وتُ  
اللجنة إىل أن من املفيد جداً أن يسافر أحد أعضائها إىل البلد قبل زيارته إلجراء جلـسات                 

يف حتديد الصعوبات وأوجه    فهذه اجللسات قد ساعدت يف مجيع احلاالت        . إحاطة غري رمسية  
وتود . سوء الفهم ويف فضها أو إزالتها، ما مسح بدوره بتحقيق نتائج أفضل خالل الزيارات             

  .قبل زياراهتا، كلما أمكن ذلكاخلطوات اللجنة الفرعية أن تقوم مبثل هذه 

  االكتظاظ واالحتجاز قبل احملاكمة  -٢  
م إجراء االحتجاز قبـل احملاكمـة، أو        تؤمن اللجنة الفرعية بأن اإلفراط يف استخدا        -٥٢

فهذا . مشكلة عامة يتعني التصدي هلا على سبيل األولوية   يطرح  إساءة استخدام هذا اإلجراء،     
عرف أهنا متفشية يف    اإلفراط يسبب اكتظاظاً مزمناً أو يساهم يف حدوث هذه املشكلة، اليت يُ           

ما يسود من شـعور     مرها إزاء   زالت اللجنة الفرعية يف حرية من أ       وما. دول أطراف عديدة  
يترتـب   الروتيين إلجراء االحتجاز قبل احملاكمة لفترات طويلة وما       بالرضا حيال االستخدام    

دوالً خيفى على أحد أن      وال.  املتصلة به   من املشاكل   ذلك على ذلك من اكتظاظ مزمن وغري     
ل األطـراف املعنيـة     والدو. يف الربوتوكول االختياري تعاين من هذه املشكلة      أطرافاً عديدةً   

 لتشرع يف التصدي هلذه     )أو من اآللية الوقائية الوطنية    (حتتاج إىل زيارة من اللجنة الفرعية        ال
املشاكل، سيما أهنا ملتزمة يف مجيع احلاالت بأن تقوم بذلك مبوجب التزاماهتا القائمة أصالً يف 

فور استراتيجيةً ترمـي إىل     والدول األطراف قادرة على أن ُتنفذ يف ال       . جمال حقوق اإلنسان  
التصّدي هلذه املشاكل، فُتفعِّل بذلك التزامها مبنع التعذيب، وال حتتاج إىل انتظار زيارة اللجنة              
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 من قبيل عدم استخدام إجراء االحتجاز قبل احملاكمة         -الفرعية لتتلقى منها توصيات بديهية      
ا تأكد هلـا أنـه ال سـبيل إىل          إالّ كمالذ أخري ويف حالة أشّد اجلرائم خطورة فقط، أو إذ          

  . التخفيف من حدة خماطر ُمحدقة حقيقية إالّ باستخدام هذا اإلجراء

  جتسيد الضمانات على أرض الواقع  -٣  
كيف ميكن للدول األطـراف أن تكتفـي   زالت تتساءل أيضاً   اللجنة الفرعية ما  إنّ    -٥٣

فالـضمانات  . ملمارسـة يتم احترامهـا يف ا  قوانني وإجراءات تنص على ضمانات ال بوضع  
فحق الفرد يف االستعانة مبحام أو بطبيب، على سبيل         . حتدث أثراً إال إذا استخدمت فعالً      ال

يكفـي   فـال . يوجد أصالً حمام أو طبيب يستعان به        من كل معىن إن مل     اًاملثال، يكون جمرد  
ك بل جيب التأكد من وجود نظم تكفل وضع تل        .  على ورق  تبقى جمرد حرب  وضع ضمانات   

وتعي اللجنة الفرعية جيداً التباينات القائمة بني القانون واملمارسة         . الضمانات موضع التنفيذ  
من مدى التمتع الفعلي بالضمانات خالل زياراهتا يف اجملاالت املذكورة، وستستمر يف التحقق       

  . ُتطالب هباالوقائية اليت

  املمارسات الالمقبولة" تطبيع"  -٤  
متيـل إىل القبـول     األطـراف   فرعية أن تالحظ أن بعض الدول       يفوت اللجنة ال   ال  -٥٤

وتؤكد اللجنة  . بأوضاع وممارسات تعلم جيداً أهنا غري مقبولة، لكنها أصبحت تعتربها عادية          
على أنه عادي يف إطار نظام احتجاز أو عدالـة جنائيـة             ُيتَّفق   يف هذا الصدد أن ما    الفرعية  

وتفهـم اللجنـة   . اض ينبغي أن يوضع موضع الشك، وأن مثل هذا االفترصوابيعين أنه   ال
مراعاة الوضع العام اخلاص بكل جمتمع لدى وضع البـارامترات الدقيقـة            أّنه يتعني   الفرعية  

ترى مربراً لعدم معاملـة األشـخاص        أهنا ال  إال. احملددة لنظام االحتجاز فيها، وتقبل بذلك     
ترد عموماً يف املعايري الدوليـة، ولعـدم   ، كما اً للمبادئ األخالقية احملرومني من حريتهم وفق   

  .منحهم الضمانات األساسية املنصوص عليها يف القوانني

  )مبا يف ذلك األعمال االنتقامية(األفراد اللجنة الفرعية والقضايا اليت هتم   -٥  
يـنص   ، كما ال  "آلية لتقدمي الشكاوى  "ينص الربوتوكول االختياري على إنشاء       ال  -٥٥

ات وقائية هتدف إىل إتاحة فرص التحقيق يف حالة أفراد بعينهم ودراسـتها             على إجراء زيار  
األشخاص احملرومني من حريتهم لكيفية معاملة  وتسترشد اللجنة الفرعية بدراستها     . ومعاجلتها

التعـذيب  أفضل الطرق ملنـع     لوضع التوصيات العامة اليت تقدمها إىل الدولة الطرف بشأن          
جنة الفرعية إىل احلاالت الفردية لسوء املعاملة كأمثلة على املشاكل          وتستند الل . وسوء املعاملة 

سبيل انتصاف لألفراد املعنيني هبذه توفري تسعى إىل  اليت يتوجب التصدي هلا، ولكنها الالعامة 
 من الواضح أن اللجنة الفرعية تأمل وتتوقع أن يتم احلد من احلـاالت              ،ومع ذلك . احلاالت

  . أو معاجلتها عن طريق وضع توصياهتا العامة موضع التنفيذالفردية لسوء املعاملة
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واللجنة الفرعية حريصة على أن حتترم الدول األطراف بالكامل التزامهـا مبوجـب               -٥٦
الربوتوكول االختياري بعدم إيذاء األشخاص الذين تلتقيهم اللجنة الفرعية وتتحـدث إلـيهم             

 من احملتجزين ممن خيتـارون التحـدث إىل         اً كبري اًوتعي اللجنة الفرعية أن عدد    . خالل زياراهتا 
زالت تفكـر يف أفـضل طريقـة         اللجنة خيشون من التعرض لشكل من أشكال االنتقام، وما        

أو /وميكن لزيارات متابعة مبكرة تقوم هبا اآلليات الوقائيـة الوطنيـة و           . للتصدي هلذه املسألة  
نة الفرعية أن تـوفر ضـمانات ممكنـة يف          اجملتمع املدين إىل أماكن االحتجاز اليت تزورها اللج       

  .تتناول هذه املسألة اهلامةإىل إجراء مناقشة اللجنة الفرعية وتتطلع . االت اليت تثري قلقاً خاصاًاحل

  نظم اإلدارة الذاتية للسجناء  -٦  
هام جزء  تسيري  تواجه حاالت يتوىل فيها احملتجزون أنفسهم       الفرعية  زالت اللجنة   ما    -٥٧

ويعزى ذلك إىل اإلمهال يف بعض احلـاالت،        . ليومية داخل املؤسسات املغلقة   من الشؤون ا  
ومن البديهي أن الدولة الطرف تبقى مسؤولة       . املتبعة يف حاالت أخرى   الرمسية  وإىل السياسة   

يف مجيع األوقات عن سالمة مجيع احملتجزين ورفاههم، وأن من غري املقبول أن توجد هبـذه                
ويف الوقت ذاتـه،    . للموظفني الرمسيني والفعلية  للسيطرة احلقيقية   ختضع   املؤسسات أقسام ال  

تعي اللجنة الفرعية أن بعض أشكال نظم اإلدارة الذاتية للسجناء ميكن أن تؤدي دوراً إجيابياً               
غري أن اللجنة الفرعيـة تـدرك   . يف حتسني األوضاع احلياتية اليومية داخل املؤسسات املغلقة   

ي عليها هذه النظم، وترى أنه جيب أن يكون هناك دائماً ضـمانات             أيضاً املخاطر اليت تنطو   
 على حـساب الفئـات      إلدارة الذاتية داخل املؤسسات ال تشتغل     من أن نظم ا   للتحقق  فعالة  

وتعي اللجنة الفرعية أن نظم     . كوسيلة لإلكراه أو االبتزاز   وال ُتستخدم   الضعيفة من السجناء    
ة مبشاكل أعم تتعلق بالفساد داخل نظام العدالة اجلنائية،         مرتبطقد تكون   اإلدارة الذاتية هذه    

إضافة إىل ذلك جيب علـى      . تتأثر هبذه املشاكل، وهي مسألة حتتاج أيضاً إىل املعاجلة        أو قد   
مـنح لألفـراد   السلطات أن تكفل املعاملة املتساوية جلميع الرتالء وتتأكد من أن املزايا اليت تُ      

تتجاوز حدود املعقول وتقتصر علـى       يف إطار هذه النظم ال    الذين ميارسون وظائف اإلدارة     
وحيثما وجدت هـذه    . هو ضروري لتمكينهم من أداء وظائفهم املشروعة واملعترف هبا         ما

هلا صالحيات ومعايري واضحة وشفافة الختيار       ُتحدَّدعترف هبا رمسياً وأن     النظم، ينبغي أن يُ   
وينبغي أن خيـضع هـؤالء األشـخاص        . خليةاألفراد الذين يشغلون مناصب املسؤولية الدا     

جيوز يف أي حال من األحوال أن خيول هؤالء األشـخاص مراقبـة              وال. لإلشراف الدقيق 
الوصول إىل السلطات املسؤولة عن أماكن االحتجاز، مبا يف ذلك الوصـول إىل املـوظفني               

  . من السجناءممارسة أية سلطات تأديبية على نظرائهمأو الطبيني أو إىل آليات التظلم، 
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نشر التقارير املتعلقة بزيارات اللجنة الفرعية ملنع التعذيب واحلوار مع الـدول            - هاء  
  األطراف

مثلما ذكر آنفاً، أذنت الدول األطراف حىت اآلن بنشر مخس تقارير تتعلق بالزيـارات       -٥٨
  تاريخ حـديث   ثالثة تقارير أحيلت يف   وكون  . متابعة واحد ورد  اليت قامت هبا اللجنة الفرعية      

غري أن النشر ليس غاية يف حـد        . يوحي بوجود اجتاه جدير بالترحيب حنو نشر التقارير       نسبياً  
بل إنه ميثل وسيلة هامة لتعزيز عملية احلوار واالخنراط، ويسمح بـالتعريف بالتوصـيات              . ذاته

لـق ألن ردود    ويساور اللجنة الفرعية الق   . احملددة اليت تصدرها اللجنة الفرعية على نطاق أوسع       
إما مل ترد خالل املهلة الزمنية املطلوبـة        ) سواء نشرت أو مل تنشر    (املتابعة على تقارير الزيارات     

احلوار املوضوعي بشأن   تأخري  فاحلالة األوىل ينجر عنها     . أو هي مل تقدم أصالً يف بعض احلاالت       
معرفة مىت ميكن تلقـي    إىل   تنفيذ التوصيات، يف حني يتحول حمور تركيز احلوار يف احلالة الثانية          

لذلك حتث اللجنة الفرعية الدول األطـراف       . الرد بدالً من أن يركز احلوار على تدابري التنفيذ        
  .كيما يتسىن بدء احلوار بشأن التنفيذاحملددة على أن تقدم ردودها خالل األطر الزمنية 

  املوقع الشبكي للجنة الفرعية  - واو  
ومع ذلك، تـود    . ورد ذكر املوقع الشبكي للجنة الفرعية مراراً يف سياق هذا التقرير            -٥٩

، اللجنة الفرعية أن تلفت النظر بوجه خاص إىل املصادر الغنية للمعلومات اليت يتضمنها املوقـع              
 وعلى سبيل املثال، يتضمن املوقع . اليت ميكن الوصول إليها بسهولة من خالله      فضالً عن املصادر    

نسخاً من املراسالت ذات الصلة اليت تبادلتها اللجنة الفرعية مع الدول األطراف فيمـا يتعلـق                
 ملختلـف   ويشتمل أيضاً على وصالت حتيل إىل املواقع الشبكية       . بتعيني اآلليات الوقائية الوطنية   

 اللجنة  اآلليات الوقائية الوطنية، وعلى نسخ من التقارير السنوية هلذه اآلليات اليت أحيلت إىل            
كما يشتمل املوقع على وصالت حتيل إىل مواقع شبكية متميزة تديرها منظمات غري             . الفرعية

وحتـرص اللجنـة    . حكومية وجهات أخرى وتتضمن مواد تتعلق بالربوتوكول االختياري       
الفرعية شديد احلرص على االستمرار يف توسيع حمتوى موقعها الشبكي وستعمل بنشاط على             

نيات املتاحة الستخدام املوقع من أجل تيسري تدفق املعلومات املتعلقة بعمل           استكشاف اإلمكا 
  .اللجنة الفرعية واآلليات الوقائية الوطنية

  االلتزام بإنشاء آليات وقائية وطنية  - زاي  
 بتعيني آليتـها الوقائيـة     التزامٌ على الدول األطراف يف الربوتوكول االختياري كافةً        -٦٠

 اإلعـالنَ عند التصديق   ن بدء نفاذ الربوتوكول االختياري ما مل تصدر         الوطنية خالل سنة م   
وتدرك اللجنة الفرعية   ). أعاله" هاء"انظر الفصل الثاين، الفرع      (٢٤املنصوص عليه يف املادة     

أن إنشاء آلية وقائية وطنية ليس دائماً باألمر اهليِّن، وتقر بأنه يفضل التريث إلنشاء اآللية على          
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ومع ذلك، تـرى اللجنـة      .  املنشود وب بدالً من االستعجال دون حتقيق اهلدف      النحو املطل 
 حيوي للنظـام    الفرعية أن إنشاء آلية وقائية وطنية تتماشى مع الربوتوكول االختياري عنصرٌ          

  . وتعرب عن انشغاهلا من أن عدداً كبرياً من الدول األطراف مل تف بعد هبذا االلتزام،الوقائي
ة الفرعية أن تقدم املشورة واملساعدة من أجل إنشاء آليـة وقائيـة             اللجنتستطيع  و  -٦١

وطنية، وترى أنه ينبغي للدول األطراف أن تلتمس احلصول على هذه املشورة واملساعدة يف              
أسرع وقت ممكن حىت تضمن امتثاهلا اللتزاماهتا مبوجب الربوتوكول االختيـاري يف هـذا              

ية، قامت اللجنة الفرعية بتنقيح مبادئها التوجيهيـة        ومن أجل املساعدة يف هذه العمل     . الصدد
التوجيهية املنقحـة يف الفـصل      وترد املبادئ   األولية املتعلقة بإنشاء اآلليات الوقائية الوطنية،       

  .اخلامس من هذا التقرير

  األشكال اليت ميكن أن تتخذها اآلليات الوقائية الوطنية  - حاء  
آلليـة  ى اللجنة الفرعية، هل يوجد منوذج مفضل        من األسئلة اليت يتكرر طرحها عل       -٦٢

 ،وهيكلها تعكس عادةً من حيث شكلهاالوقائية الوطنية فاآللية . وقائية وطنية؟ اجلواب هو ال 
 من العوامل اخلاصة بالبلد املعين، وليس على اللجنة الفرعية أن حتدد يف املطلق ما قد                جمموعةً

أن مجيع اآلليات الوقائية الوطنية جيب أن تكـون         فاملؤكد هو   . يكون مناسباً أو غري مناسب    
وفيما عدا ذلك، تنظر اللجنة الفرعية إىل اآلليات الوقائية الوطنيـة مـن املنظـور               . مستقلة

الوظيفي، وتقر بأن جناح منوذج حمدد يف أحد البلدان ال يعين أن نفس النموذج سيلقى نفس                
ملعتَمد على حنو جيـد يف البلـد الـذي          فاملهم هو أن يعمل النموذج ا     . النجاح يف بلد آخر   

أو " تقيـيم "ب وهلذا السبب ال تضطلع اللجنة الفرعية بأية مهام رمسية تتعلـق            . يستخدم فيه 
. اآلليات الوقائية الوطنية على أساس امتثاهلا للمعايري املنصوص عليها يف الربوتوكول          " اعتماد"

ات الوقائية الوطنية من أجل مـساعدهتا  وبدالً من ذلك، تعمل اللجنة الفرعية إىل جانب اآللي  
  .على العمل بشكل أفضل وفقاً لنص الربوتوكول االختياري وروحه

  القضايا املوضوعية  -خامساً  

  املبادئ التوجيهية بشأن اآلليات الوقائية الوطنية  -ألف   
 يقدم الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو            -٦٣

توجيهات مفصلة كـثرية    ") الربوتوكول االختياري ("العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة       
وترد أهـم أحكـام الربوتوكـول       . تتعلق بإنشاء آلية وقائية وطنية، وبواليتها وصالحياهتا      

، رغم أن أحكاماً أخرى فيه      ٣٥ و ٢٩ و ٢٣-١٧ و ٤ و ٣االختياري يف هذا الشأن يف املواد       
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ومن البديهي أن مجيع هذه اآلليات جيب أن تنظم على          .  لآلليات الوقائية الوطنية   مهمة أيضاً 
  .حنو جيسد تلك األحكام جتسيداً تاماً

وتقع على عاتق الدولة مسؤولية ضمان وجود آلية وقائية وطنية متتثـل ملتطلبـات                -٦٤
يبلغ إىل علم اللجنة    وتعمل اللجنة الفرعية من جانبها مع اهليئات اليت         . الربوتوكول االختياري 

ويف حني أن اللجنة ال ُتقّيم رمسياً وال تنوي . أن الدولة قد عّينتها لتكون آليتها الوقائية الوطنية
تقييم مدى امتثال اآلليات الوقائية الوطنية ملتطلبات الربوتوكول االختياري، فهي تعترب ذلك            

عدة للدول واآلليات الوقائية الوطنيـة      جزءاً حيوياً من دورها املتمثل يف تقدمي املشورة واملسا        
وحتقيقا هلذه الغاية، سبق للجنة الفرعية أن       . للوفاء بالتزاماهتا مبوجب الربوتوكول االختياري    

بشأن التطوير املـستمر لآلليـات   ‘ مبادئ توجيهية أولية ‘حددت يف تقريرها السنوي األول      
رير السنوية التالية وكذلك يف عدد مـن        وقد أتيحت للجنة الفرعية، يف التقا     . الوقائية الوطنية 

وتعتقد اللجنة الفرعية،   . الفرصة لزيادة توضيح أفكارها    التوصيات الواردة يف تقارير زياراهتا،    
يف ضوء اخلربة اليت اكتسبتها، أنه سيكون من املفيد إصدار جمموعة منقحـة مـن املبـادئ                 

سئلة والقضايا اليت نشأت يف املمارسة      التوجيهية بشأن اآلليات الوقائية الوطنية جتسد بعض األ       
  .العملية وتستجيب هلا

وال تسعى هذه املبادئ التوجيهية إىل تكرار ما يرد يف نص الربوتوكول االختيـاري                -٦٥
وإمنا إىل إضافة مزيد من الوضوح فيما يتعلق بتطلعات اللجنة الفرعية بشأن إنشاء وتـشغيل               

اليت ينبغي أن توجه    ‘ املبادئ األساسية ‘ األول عدداً من     وحيدد القسم . اآلليات الوقائية الوطنية  
مث ترِد يف القسم الثاين مبادئ توجيهيـة ُوضـعت   . مجيع جوانب عمل اآللية الوقائية الوطنية     

أساساً للدول وتستهدف عدداً من القضايا املتعلقة بإنشاء اآلليات الوقائية الوطنية، وتليها يف             
  .لدولة ولآللية ذاهتا فيما يتعلق باألداء العملي لآلليةالقسم الثالث مبادئ توجيهية ل

ويف الوقت الذي تكتسب فيه اللجنة الفرعية مزيدا من اخلربة، ستسعى إىل إضـافة                -٦٦
أقسام أخرى إىل هذه املبادئ التوجيهية، تتناول مبزيد من التفصيل جوانب معّينة من عمـل               

  .اآلليات الوقائية الوطنية

  سيةاملبادئ األسا  -١  
ينبـغي لآللية الوقائية الوطنية أن تكمل نظم املراقبة القائمة بدالً من احللول حملها،               -٦٧

  .وال ينبغي أن حيول إنشاؤها دون إنشاء أو تشغيل نظم تكميلية أخرى من هذا القبيل
  .وينبغي أن تكون والية اآللية وصالحياهتا متفقة مع أحكام الربوتوكول االختياري  -٦٨
  .غي أن ُتحدَّد والية اآللية وصالحياهتا بوضوح يف نص دستوري أو تشريعيوينب  -٦٩
  .وينبغي ضمان استقالل عمل اآللية الوقائية الوطنية  -٧٠
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فترة والية عضو اآللية أو أعضائها وأي سبب من    وينبغي أن حيدد التشريع ذو الصلة         -٧١
ديدها، كافية لتعزيز اسـتقالل     وينبغي أن تكون فترات الوالية، اليت ميكن جت       . أسباب فصلهم 

  .أداء اآللية
وينبغي أن ميتد نطاق الزيارات اليت جتريها اآللية الوقائية الوطنية يف إطـار واليتـها                 -٧٢

  . من الربوتوكول االختياري٤ليشمل مجيع أماكن احلرمان من احلرية، على النحو احملدد يف املادة 
لآللية الوقائية الوطنية العمـل بفعاليـة وفقـاً         وينبغي توفري املوارد الكافية ليتسىن        -٧٣

  .ملقتضيات الربوتوكول االختياري
وينبغي أن تتمتع اآللية باالستقالل املايل والتنفيذي لدى االضطالع مبهامها مبوجب             -٧٤

  .الربوتوكول االختياري
ات وينبغي أن تشرع سلطات الدولة يف عملية متابعة مع اآللية بغية تنفيذ أية توصـي            -٧٥

  .قد تقدمها اآللية
وال ينبغي أن يتعرض األشخاص الذين يعملون على تنفيذ مهام اآللية أو الذين تعمل                -٧٦

معهم اآللية لتنفيذ مهامها مبوجب الربوتوكول االختياري ألي شكل من أشكال العقوبة أو             
  .االنتقام أو أي عائق آخر نتيجة لعملهم

وينبغي أن ختضع فعالية اآللية لتقيـيم       . اماً متواصالً وميثل التشغيل الفعال لآللية التز      -٧٧
منتظم جتريه الدولة واآللية نفسها، مع مراعاة آراء اللجنة الفرعية، بغية تعزيز اآللية وتوطيدها              

  .عند االقتضاء

  املسائل األساسية فيما يتعلق بإنشاء آلية وقائية وطنية  -٢  

  ؤهاحتديد اآللية الوقائية الوطنية أو إنشا  )أ(  
 ينبغي أن حتدَّد اآللية الوقائية الوطنية عن طريق عملية مفتوحة وشفافة وشاملة تشارك فيها                -٧٨

وينبغي أن ينطبق هذا األمر أيـضاً       . جمموعة واسعة من اجلهات املعنية، مبا فيها اجملتمع املدين        
  .ايري املُعلنةعلى عملية اختيار أعضاء اآللية وتعيينهم، وهي عملية ينبغي أن تتم وفقاً للمع

وينبغي أن تكون لدى مجيع أعضاء اآللية اخلربة والتجربة الالزمتان ليكون أداؤهـا               -٧٩
  .من الربوتوكول االختياري) ٢(و) ١(١٨فعاالً، مع مراعاة مقتضيات املادة 

وينبغي للدولة أن تكفل استقالل اآللية وذلك باالمتناع عن تعيني أعـضاء فيهـا                -٨٠
  .ن أن تثري تساؤالت عن تضارب املصاحليشغلون مناصب ميك

وينبغي ألعضاء اآلليات الوقائية الوطنية أن يضمنوا بدورهم عدم شغل أو حيـازة               -٨١
  .مناصب تثري تساؤالت عن تضارب املصاحل

من الربوتوكول االختياري، ينبغي لآلليـة أن       ) ٢(و) ١(١٨ووفقاً ملقتضيات املادة      -٨٢
يات متنوعة، وتكون لديهم القدرات والدرايـة املهنيـة         تكفل أن يكون موظفوها من خلف     
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وينبغي أن يشمل ذلك يف مجلـة مـا         . الالزمة ليتسىن هلا أن تضطلع بواليتها على حنو سليم        
  .يشمله اخلربات ذات الصلة يف جمايل القانون والرعاية الصحية

  التعيني واإلخطار  )ب(  
غضون سنة من بـدء نفـاذ الربوتوكـول         ينبغي أن ُتنشأ اآللية الوقائية الوطنية يف          -٨٣

االختياري بالنسبة إىل الدولة املعنية، ما مل يكن قد صدر إعالن وقت التـصديق، وفقــاً                
  . من الربوتوكول االختياري٢٤للمادة 
وينبغي أن ُيعلَن عن اهليئة املعينة لتكون آلية وقائية وطنية إعالناً رمسيـاً باعتبارهـا                 -٨٤

  .ينكذلك على الصعيد الوط
وينبغي للدولة أن ختطر اللجنة الفرعية فوراً باهليئـة اليت ُعينت لتــكون اآلليـة                -٨٥

  .الوقائية الوطنية

  املسائل األساسية فيما يتعلق بعمل اآللية الوقائية الوطنية  -٣  

  نقاط للدول  )أ(  
الدولة من  ينبغي للدولة أن تسمح لآللية الوقائية الوطنية بزيارة مجيع ما خيضع لوالية               -٨٦

أماكن احلرمان من احلرية أو أي من األماكن اليت يشتبه يف كوهنا كـذلك، علـى النحـو                  
وهلذه األغراض، متتد واليـة     .  من الربوتوكول االختياري   ٢٩ و ٤املنصوص عليه يف املادتني     

  .الدولة لتشمل مجيع األماكن اليت متارس عليها الدولة مراقبة فعلية
فل قدرة اآللية على إجراء زيارات بالطريقة والـوترية اللـتني           وينبغي للدولة أن تك     -٨٧

ويشمل ذلك القدرة على إجراء مقابالت خاصة مـع األشـخاص           . تقررمها اآللية بنفسها  
احملرومني من احلرية، واحلق يف القيام بزيارات غري معلنة، يف مجيع األوقات وجلميع أمـاكن               

  .ول االختيارياحلرمان من احلرية، وفقاً ألحكام الربوتوك
وينبغي للدولة أن تكفل متتع أعضاء اآللية وموظفيها باالمتيازات واحلصانات الالزمة             -٨٨

  .ألداء مهامهم على حنو مستقل
وال ينبغي للدولة أن تأمر بأي شكل من أشكال العقاب أو االنتقام أو العراقيـل يف                  -٨٩

تتغاضى عنها بسبب اتـصال     حق أي شخص أو منظمة أو تطبقها عليهما أو تسمح هبا أو             
ذلك الشخص أو تلك املنظمة باآللية أو تزويدها بأية معلومات، صحيحة كانت أو خاطئة،              

  .وال ينبغي املساس بذلك الشخص أو تلك املنظمة بأي طريقة أياً كانت
وينبغي للدولة أن خترب اآللية الوقائية الوطنية بأي مشروع تشريع قد يكون قيد النظر                -٩٠

له صلة بوالية اآللية، وأن تسمح هلا بتقدمي اقتراحات أو مالحظات بشأن أي سياسة              وتكون  
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وينبغي للدولة أن تراعي أي اقتراحـات أو        . أو تشريع قائمني أو مشروع سياسة أو تشريع       
  .مالحظات تقدمها اآللية بشأن ذلك التشريع

وتوزعها علـى نطـاق     وينبغي للدولة أن تنشر التقارير السنوية الصادرة عن اآللية            -٩١
. كما ينبغي هلا أن تكفل أن تطلع عليها اجلمعية التشريعية الوطنية أو الربملان ويناقشها             . واسع

وينبغي أيضاً أن حتال التقارير الوطنية الصادرة عن اآللية إىل اللجنة الفرعيـة الـيت تتخـذ                 
  .الترتيبات الالزمة لنشرها على موقعها الشبكي

  وقائية الوطنيةنقاط لآلليات ال  )ب(  
ينبغي لآللية الوقائية الوطنية أن تضطلع جبميع جوانب واليتـها بطريقـة تتفـادى                -٩٢

  .تضارب املصاحل الفعلي أو املفترض
وينبغي أن ُيطلب من اآللية وأعضائها وموظفيها إجراء استعراض منتظم ألسـاليب              -٩٣

ـ             سؤولياهتم مبوجـب   عملهم والقيام بتدريب من أجل تعزيز قدرهتم علـى االضـطالع مب
  .الربوتوكول االختياري

وعندما تؤدي اهليئة املعّينة كآلية مهام أخرى باإلضافة إىل املهـام املعهـودة إليهـا           -٩٤
مبوجب الربوتوكول، ينبغي أن ُتنفَّذ املهام املعهودة إليها ضمن وحدة أو إدارة منفصلة هلـا               

  .موظفون خاصون هبا وميزانية مستقلة
لية أن تضع خطة عمل أو برنامج عمل يشمل، مبرور الوقت، زيـارات             وينبغي لآل   -٩٥

جلميع ما خيضع لوالية الدولة من أماكن احلرمان من احلرية أو أي من األماكن اليت يشتبه يف                 
.  من الربوتوكول االختيـاري    ٢٩ و ٤كوهنا كذلك، على النحو املنصوص عليه يف املادتني         

  .لتشمل كل األماكن اليت متارس عليها الدولة مراقبة فعليةوهلذه األغراض، متتد والية الدولة 
وينبغي لآللية أن ختطط لعملها والستخدام املوارد استخداماً يكفل زيـارة أمـاكن         -٩٦

احلرمان من احلرية بطريقة ووترية كافية تكفالن اإلسهام بفعالية يف منع التعذيب وغريه مـن               
  .الإنسانية أو املهينةضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو ال

وينبغي لآللية أن تقدم اقتراحات ومالحظات إىل السلطات احلكومية ذات الـصلة              -٩٧
فيما يتعلق بالسياسات أو التشريعات القائمة ومبشاريع السياسات أو التشريعات اليت تعتربها            

  .اآللية هامة لواليتها
 عن إعداد تقرير سنوي وأي شكل       وينبغي لآللية أن تعّد تقارير عقب زياراهتا فضالً         -٩٨

وينبغي أن تتضمن التقارير، عنـد االقتـضاء،        . آخر من أشكال اإلبالغ اليت تراها ضرورية      
وينبغي أن تراعي توصيات اآلليـة القواعـد ذات         . توصيات موجهة إىل السلطات املختصة    

املعاملة، الصلة الصادرة عن األمم املتحدة يف جمـال منـع التعذيب وغريه من ضروب سوء              
  .مبا يف ذلك تعليقات اللجنة الفرعية وتوصياهتا
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وينبغي لآللية أن تضمن احلماية التامة ألية معلومات سرية حتصل عليهـا يف أثنـاء                 -٩٩
  .عملها
وينبغي لآللية أن تكفل أن تكون لديها القدرة على االخنراط يف عملية حوار جدي                -١٠٠

وينبغي هلا أيضاً أن تسعى بنـشاط       .  تنفيذ توصياهتا  وأن تنخرط فيها بالفعل مع الدولة بشأن      
إىل متابعة تنفيذ أية توصية تقدمها اللجنة الفرعية فيما يتعلق بالبلد املعين، وأن تفعل ذلك يف                

  .إطار االتصال باللجنة الفرعية
وينبغي لآللية أن تسعى إىل إقامة اتصاالت وإدامتها مع اآلليات الوقائيـة الوطنيـة                -١٠١
  .ى هبدف تبادل اخلربات وتعزيز فعاليتهااألخر
وينبغي لآللية أن تسعى إىل إقامة اتصاالت وإدامتها مع اللجنة الفرعية، على النحو               -١٠٢

  .املنصوص عليه يف الربوتوكول االختياري ولألغراض املبينة فيه

ـ  فيما يتعلق مبفهوم ملنع التعذيب هنج اللجنة الفرعية    -باء    ن منع التعذيب وغـريه م
هينة مبوجب الربوتوكول   أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو امل      ة  ضروب املعامل 

االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة            
  القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

يب ال شك يف أن الدول األطراف يف الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذ             -١٠٣
الربوتوكـول  ("وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة               

التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة       " متنع"يقع عليها التزام قانوين بأن      ") االختياري
غي جلميع   من االتفاقية، اليت ينب    ٢ من املادة    ١وتنص الفقرة   . القاسية أو الالإنسانية أو املهينة    

تتخذ كل   "واجب أن ، على   الدول األطراف يف الربوتوكول االختياري أن تنضم إليها أيضاً        
دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى ملنع أعمـال                

 مـن   ١٦ من املـادة     ١وتوسع الفقرة   ". التعذيب يف أي إقليم خيضع الختصاصها القضائي      
تتعهد كل دولة طرف بأن متنع، يف        "أنواجب  اق هذا االلتزام، حيث تنص على        نط االتفاقية

أي إقليم خيضع لواليتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى من أعمال املعاملـة أو العقوبـة       
وكما أوضـحت جلنـة   ...". القاسية أو الالإنسانية أو املهينة اليت ال تصل إىل حد التعذيب   

 كل دولة من الـدول      ٢ من املادة    ١تلزم الفقرة   "،  ٢يقها العام رقم    مناهضة التعذيب يف تعل   
وبيد أن واجب منع التعـذيب واملعاملـة   . )٥("األطراف باختاذ إجراءات تعزز حظر التعذيب 

وتقصري الدولة يف    ، يف حد ذاته   السيئة يشكل دعامة حلظر التعذيب، فإنه يبقى كذلك التزاماً        
إذا وقع التعذيب يف    يستتبع مسؤوليتها الدولية    بري الوقائية املناسبة    ما يف متناوهلا من التدا    اختاذ  

  .ظروف ما كانت الدولة لوال ذلك لتتحمل فيها املسؤولية
__________ 

)٥( CAT/C/GC/2 ٢، الفقرة. 
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، أن   من االتفاقيـة   ٢والحظت حمكمة العدل الدولية، وهي تلفت االنتباه إىل املادة            -١٠٤
ياغة األحكـام ذات    ص حبسب   خر، وذلك آل مبنع التعذيب خيتلف من صك       فحوى االلتزام "

وقالت اللجنة إن االلتزام مبنـع التعـذيب        . )٦("الصلة وحسب طبيعة األفعال الواجب منعها     
يتطور فهم اللجنة للتدابري الفعالـة   " إذ   وأشارت إىل أن فحواه ليس جامداً      )٧("واسع النطاق "

دابري الواردة يف    على سبيل املثال ال احلصر، الت      ،تشمل"وبالتايل   )٨("وتوصياهتا يف هذا الشأن   
  .)٩(" التالية١٦ إىل ٣املواد من 

وترى اللجنة الفرعية ملنع التعذيب أنه، كما تفيد هذه التعليقات، ليس باإلمكـان               -١٠٥
ومـن  . صياغة بيان شامل ملا يستتبعه االلتزام مبنع التعذيب واملعاملة السيئة بـصورة جمـردة    

فاء دولة ما على النحو املبيَّن يف الـصكوك          واملهم على حد سواء حتديد مدى و       املمكن طبعاً 
 نادراًإال أنه ، الدولية بالتزاماهتا القانونية الرمسية اليت هلا أثر وقائي، ولكن هذا، وإن كان الزماً  

 وبالقدر ذاته فحوى ما تتخـذه       ،إن املمارسة : التعذيببالوقاية من   ما يكفي للوفاء بااللتزام     
شكل لب  تما  ، هي   أو اإلدارية أو القضائية وغريها من التدابري      دولة ما من التدابري التشريعية      

املعاملة أكثر من جمرد الوفاء     سوء  وعالوة على ذلك، يقتضي منع التعذيب و      . املسعى الوقائي 
 - أو ينبغي أن يشمل    -املعاملة  سوء  وهبذا املعىن، يشمل منع التعذيب و     . بااللتزامات القانونية 
 ليت من شأهنا أن تسهم يف حالة معينة يف تقليل احتمـال أو خطـر  ااألمور أكرب قدر ممكن من    
وال يستلزم هذا النهج فحسب أن حيصل الوفاء بااللتزامات         . املعاملةسوء  وقوع التعذيب أو    

واملعايري الدولية بل كذلك أن توىل العناية لكل العوامل األخرى ذات الصلة بتجربة ومعاملة              
  .ن حبكم طبيعتها حمددة السياقاحملرومني من حريتهم اليت ستكو

 يسعى الربوتوكول االختياري إىل تعزيز محاية احملرومني من حريتهم،          ،وهلذا السبب   -١٠٦
عن طريق القيام،   ليس بوضع التزامات وقائية أساسية إضافية وإمنا باملسامهة يف منع التعذيب            

نتظمة وصياغة تقـارير    إلجراء زيارات م  بوضع نظام وقائي    على الصعيدين الدويل والوطين،     
ليس فحسب حتقيق االمتثال    هذه التقارير والتوصيات    والغرض من   . وتوصيات على أساسها  

واملعايري الدولية بل كذلك تقدمي املشورة واالقتراحات العملية خبصوص كيفيـة           لاللتزامات  
وصيات هذه التقارير والت  املعاملة وستستند   سوء  احلد من احتمال أو خطر وقوع التعذيب أو         

. بقوة إىل احلقائق املكتَشفة والظروف املواَجهة خالل الزيارات املضطلع هبا وستـستنري هبـا             
وبالتايل، ترى اللجنة الفرعية أنه ميكنها أن تساهم على أفضل وجه يف منع التعذيب بتوسيع                
 نطاق فهمها للسبل املثلى ألداء واليتها مبوجب الربوتوكول االختياري وليس باإلعراب عن           

__________ 

، )البوسنة واهلرسك ضد صربيا واجلبـل األسـود       (تنفيذ اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها          )٦(
 .٤٢٩، الفقرة ٢٠٠٧فرباير / شباط٢٦األسس املوضوعية، احلكم الصادر يف 

)٧( CAT/C/GC/2 ٣، الفقرة. 
 .٤املرجع نفسه، الفقرة  )٨(
 .١املرجع نفسه، الفقرة  )٩(
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 أو بوصفه  جمرداً أو قد ال يقتضيه منع التعذيب إّما باعتباره مفهوماً        يقتضيه  آرائها بشأن ما قد     
هنـج اللجنـة    يسترشد هبا   غري أنه يوجد عدد من املبادئ األساسية اليت         . مسألة التزام قانوين  

  . بلورهتاالفرعية فيما يتعلق بواليتها الوقائية واليت تعتقد أنه سيكون من املفيد

  املبادئ التوجيهية    
  :فيما يلي املبادئ التوجيهية  -١٠٧

من العوامـل، منـها     كبرية  املعاملة مبجموعة   سوء  يتأثر شيوع التعذيب و     )أ(  
املستوى العام للتمتع حبقوق اإلنسان وسيادة القانون ومستويات الفقر واإلقصاء االجتماعي           

مـن احتـرام    إمجاالً    مستوى عالٍ  ويف حني ال يوفر وجود    .  وما إىل ذلك   ،والفساد والتمييز 
حتمي من التعذيب وسـوء     ضمانة  ما  حقوق اإلنسان وسيادة القانون داخل جمتمع أو مجاعة         

  بالغـاً  لذلك، هتتم اللجنة الفرعية اهتمامـاً     . للوقاية الفعلية فإنه يتيح أفضل الفرص     املعاملة،  
ان وبالشكل الذي تؤثر به هـذه       باحلالة العامة داخل البلدان فيما يتعلق بالتمتع حبقوق اإلنس        

  ؛املسألة يف حالة احملرومني من حريتهم
ينبغي للجنة الفرعية أن تتعاون يف عملها مع أطر األنظمـة والـسياسات               )ب(  

كما ينبغـي أن    .  ذات الصلة مبعاملة احملرومني من حريتهم ومع املسؤولني عنها         األوسع نطاقاً 
طر، من خالل خمتلف الترتيبات املؤسسية املنـشأة للقيـام          هتتم بالكيفية اليت ُتنفَّذ هبا هذه األ      

وبالتـايل،  . بذلك، وبأسلوب إدارهتا وتسيريها وبالكيفية اليت تعمل هبا على صعيد املمارسة          
اليت اكتسبتها من خـالل زياراهتـا إىل        باخلربة  ينبغي اتباع هنج كلي يف معاجلة احلالة يستنري         

  ؛صر على هذه اخلربةيقتأالّ أماكن احتجاز حمددة، على 
سيشمل منع التعذيب كفالة االعتراف مبجموعة واسعة مـن الـضمانات             )ج(  

وستتعلق هذه الـضمانات    . اإلجرائية للمحرومني من حريتهم وإعماهلا على صعيد املمارسة       
ومبا أن الغرض من هذه     . اإلفراج النهائي وحىت  جبميع مراحل االحتجاز، من حلظة االعتقال       

، فإهنا مهمة بصرف    املعاملةسوء  احلد من احتمال أو خطر وقوع التعذيب أو         الضمانات هو   
  ؛املعاملة بالفعلسوء النظر عن وجود أي أدلة على وقوع التعذيب أو 

املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو        قد ال تثري مسائل     ظروف االحتجاز   إن    )د(  
وسيلة للتعذيب  الظروف  ض  بل ميكن كذلك أن تشكل يف بع      فحسب،  الالإنسانية أو املهينة    

لـذلك، فللتوصـيات    .  من االتفاقية  ١أحكام املادة   تدخل يف صلب    إذا اسُتخدمت بطريقة    
املتعلقة بظروف االحتجاز دور حساس يف املنع الفعال وستتناول جمموعة واسعة من املسائل،             

فري جمموعـة   وتو،منها تلك املتعلقة بالظروف املادية وأسباب اإليداع يف السجون ومستوياته       
  ؛واسعة من املرافق واخلدمات واالستفادة منها

ينبغي اإلعداد مقدماً بعناية للزيارات إىل الدول األطراف وأماكن احتجاز            )ه(  
حمددة مع مراعاة مجيع العوامل ذات الصلة، مبا يف ذلك األطر القانونيـة واإلداريـة العامـة         
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 وكذلك  ،باالحتجازفيما يتعلق    مراعاهتا   واحلقوق اجلوهرية والضمانات اإلجرائية والواجب    
الطريقة اليت جترى هبـا الزيـارات       خيتلف كل من    وقد  . السياقات العملية اليت تعمل ضمنها    

األوضاع  هلذه العوامل ويف ضوء وحمور تركيزها األساسي والتوصيات اليت تتمخض عنها تبعاً      
 يف حتقيق قـدرهتا وأثرهـا       كي يتسىن على أفضل وجه بلوغ هدف الزيارة الرئيسي املتمثل         

  الوقائيني بأقصى ما ميكن؛ 
ستكون التقارير والتوصيات أكثر فعالية إذا اسـتندت إىل حتليـل دقيـق               )و(  

      وينبغي تكييـف توصـيات اللجنـة يف تقاريرهـا          . باحلقائقبشكل جيد   وكانت مدعمة   
.  من التوجيهـات العمليـة     املتعلقة بالزيارات مع احلاالت اليت تعاجلها لتوفر أكرب قدر ممكن         

وتعي اللجنة الفرعية يف صياغتها لتوصياهتا أنه ال يوجد أي حد منطقي جملموعة املسائل اليت               
غري أهنا تعتقد أنه من املناسب التركيز على املسائل         .  مت استكشافها  قد يكون هلا أثر وقائي إذا     

 وأمهية  ا األعم، أهنا األكثر إحلاحاً    اليت يبدو، يف ضوء زيارهتا إىل الدولة الطرف املعنية وخربهت         
  ؛وقابلية لإلجناز

تشكل آليات الرقابة احمللية الفعالة، مبا يف ذلك آليات تقـدمي الـشكاوى،               )ز(  
 شـىت وسـتعمل علـى       وستتخذ هذه اآلليات أشكاالً   .  من آلية منع التعذيب    جزءاً أساسياً 

ـ      . مستويات عديدة  تمارس أخـرى الرقابـة     وسيعمل بعضها داخل الوكاالت املعنية، وس
، أخرى الرقابة املستقلة كليـاً    آليات  اخلارجية من داخل اجلهاز احلكومي، يف حني ستمارس         

  ؛ ألحكام الربوتوكول االختياريومنها اآللية الوقائية الوطنية اليت سُتنشأ وفقاً
 ُيمَنع التعذيب واملعاملة السيئة بسهولة أكرب إذا كان نظام االحتجاز مفتوحاً            )ح(  
وتضطلع اآلليات الوقائية الوطنية، إىل جانب املؤسسات الوطنية حلقـوق اإلنـسان            . للرقابة

ويدعم هـذا ويكمِّلـه     . املظامل، بدور أساسي يف كفالة حصول هذه الرقابة       ومكاتب أمناء   
 بدور مهم يف ضمان الشفافية واملساءلة برصده ألمـاكن          اجملتمع املدين، الذي يضطلع أيضاً    

ويوفر الرقابة التكميليـة    . خدمات لتلبية احتياجاهتم  لل وبتوفريه   ،املة احملتجزين االحتجاز ومع 
ويوفر كل من اآللية الوقائية الوطنية واجملتمع املدين وجهـاز الرقابـة     . جهاز الرقابة القضائية  

   البعض؛ وسائل منع أساسية يعزز بعضهاالقضائية سوياً
فالعمل الوقائي  .  يف املسعى الوقائي   تتمتع أي جهة باحلق احلصري    أالّ  ينبغي    )ط(  

وينبغي أن يستنري مبعارف وخربات أطراف من جمموعة     . جمال متعدد اجلوانب واالختصاصات   
مثل اجملال القانوين والطيب والتعليمي والديين والـسياسي والـشرطة           - واسعة من اخللفيات  

  ؛ونظام االحتجاز
ئة مستضعفة، فإن بعـض     رغم أن مجيع من هم رهن االحتجاز يشكلون ف          )ي(  

مجاعات األقليـات   وأفراد  ، مثل النساء واألحداث      شديداً ضعفاًبشكل خاص   الفئات تعاين   
واملواطنني األجانب واملعوقني ومن يعتمدون حبدة على املساعدة الطبية أو النفسية أو يعانون             

  .ء املعاملةالزمة للتقليل من احتمال سويف مجيع هذه اجملاالت واخلربة . من ظروف قاسية
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  التطلُّع إىل املستقبل  -سادساً  

  توسيع عضوية اللجنة الفرعية   -ألف   
 ٢٠١١فرباير /شباط يف   ة يف دورهتا الثالثة عشرة املقرر عقدها      سترّحب اللجنة الفرعي    -١٠٨

ومع مرور الزمن، سيساهم توسيع عضوية اللجنة الفرعيـة إىل          .  عضواً جديداً  ١٥بانضمام  
وخالل السنة املاضية، استعرضت اللجنة الفرعية . ز قدرهتا على إجناز واليتهاحد كبري يف تعزي 

ممارسات العمل اخلاصة هبا للتأكد من أهنا ممنهجة على النحو الواجب وأهنا ستكون قـادرة               
وقد زادت اللجنة الفرعية مـن اسـتخدامها        . على العمل بفعالية يف إطار هيئة عامة أوسع       

 إىل تبسيط ما وضعته من ُنظم لالتصال مع اهليئـات           ،ذُِكر آنفاً للمقررين، وسعت، مثل ما     
إفـساح اجملـال    وستتمثل أول مهام اللجنة الفرعيـة يف        . اإلقليمية واآلليات الوقائية الوطنية   

للتعارف بني أعضائها وحتديد أفضل الطرق الستخدام ما سُيتاح هلا من مهارات وخـربات              
 األعضاء اجلُدد على النهج الذي تتبعه اللجنة الفرعية         وسيكون من املهم أيضاً تدريب    . واسعة

وُتدرك اللجنة الفرعية أن توسيع عضويتها سيتطلب إدخال تغـيريات، ولكنـها            . يف عملها 
تعتقد أن أية تغيريات جيب أن تسترشد مبا اكتسبته اللجنة الفرعية مـن خـربة يف سـياق                  

فريد الذي تتيحه األمم املتحدة واملفوضية االضطالع بواليتها املعقدة داخل اإلطار املؤسسي ال      
عدد أعضائها مـع مـرور   رفع ساعد ُيوتأمل اللجنة الفرعية يف أن . السامية حلقوق اإلنسان 

الزمن يف زيادة مستوى االخنراط يف العمل مع اآلليات الوقائية الوطنية، ويف أن يتم ذلك وفقاً                
  .بة مثل ما كان احلال يف املاضيلربنامج منهجي بدالً من أن يتم على سبيل االستجا

املـوارد  وتالحظ اللجنة الفرعية أن توسيع عضويتها يعين أهنا متتلك بني أعـضائها               -١٠٩
وكيما يتسىن للجنة الفرعية االستفادة استفادةً      . بعدد أكرب من الزيارات   للقيام  البشرية الكافية   

مبكان تعزيز القـدرات املتاحـة      عضويتها، من األمهية     توسيع   يتيحهاكاملةً من الفرص اليت     
تكافح فعالً من أجل التعاطي مع أعبـاء العمـل          فاألمانة احلالية   . ألمانتها بصورة ملحوظة  

املضنية، وهي بكل بساطة غري قادرة على تقدمي اخلدمات اليت ستتطلبها الزيادة يف األنـشطة               
ة أن توسيع حجم أمانتها     وترى اللجنة الفرعي  . اليت يهدف إليها توسيع عضوية اللجنة الفرعية      

 من شأنه أن حيـول دون حتقيـق         شرط أساسي لتوسيع نطاق عملها، وأن عدم القيام بذلك        
  .٥ من املادة ١اهلدف واملقصد احملددين يف اجلملة الثانية من الفقرة 

  ٢٠١١خطة العمل لعام   -باء   
جـة إىل   ، ُتـدرك احلا   ٢٠١١كانت اللجنة الفرعية، لدى وضع خطة عملها لعام           -١١٠

أوالً، هناك حاجة ملحة إىل االستفادة اسـتفادةً        . بني عدد من الضرورات املتعارضة    املوازنة  
كاملةً من زيادة عدد أعضاء اللجنة الفرعية وإىل وضع برنامج يساعد يف تنصيب وإدمـاج               
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 ثانياً، هناك حاجة إىل تكثيف أنشطة املتابعة اليت تقوم هبا         . أعضاء ُجدد يف أسرع وقت ممكن     
اللجنة الفرعية مع الدول اليت زارهتا بغية توسيع نطاق احلوار الوقائي القائم بني اللجنة الفرعية            

ثالثاً، مثة حاجة متزايدة إىل االخنراط يف العمـل مـع اآلليـات       . وهذه الدول وزيادة فعاليته   
 أسـرع    يف التعجيل بإقامة اتصال مع دول أطراف جديدة      ال بد من    رابعاً،  . الوقائية الوطنية 

لالستجابة للعدد املتزايد   ال بأس هبا    خامساً، مثة حاجة إىل احلفاظ على قدرات        . وقت ممكن 
سادساً، . من الدعوات والطلبات اليت تتلقاها اللجنة الفرعية من أجل تقدمي املشورة واملساعدة
ة مفوضـي هناك حاجة إىل املسامهة، حيثما أمكن، مسامهة إضافية يف العمل الذي تضطلع به              

وأخرياً، سيتعني القيام بكل ما ذُِكر آنفاً باالعتمـاد علـى           . لالجئنياألمم املتحدة لشؤون ا   
  .ميزانية حمدودة، وهو أمر يتطلب قدراً من االبتكار والكفاءة

تـشرين  وحتقيقاً لذلك، قررت اللجنة الفرعية، يف دورهتا الثانية عشرة املعقـودة يف               -١١١
  .كل من أوكرانيا والربازيل ومايلزيادةً إىل  ٢٠١١خالل عام  تؤّدي، أن ٢٠١٠نوفمرب /الثاين
وكما يف املاضي، مت اختيار هذه البلدان بعد دراسة متأنية ومع مراعاة خمتلف العوامل   -١١٢

احملدَّدة يف هذا التقرير السنوي ويف التقارير السنوية السابقة، وهي عوامـل تـشمل تـاريخ          
قائية الوطنية، والتوزيع اجلغرايف، وحجـم الدولـة ومـدى          تاريخ إنشاء اآللية الو   /التصديق

التعقيدات املطروحة، وآليات الرصد الوقائي القائمة على الصعيد اإلقليمي، واملسائل احملدَّدة           
  .أو العاجلة املُبلَّغ عنها

  إقامة عالقات عمل مع اهليئات األخرى  -جيم   
يئات أخـرى   هبية وغري رمسية متعددة     اللجنة الفرعية ملنع التعذيب عالقات رمس     تربط    -١١٣

ورغم ما يتردد من حديث عن التعاون وتقاسم        . تنشط على الُصُعد الوطين واإلقليمي والدويل     
، غالباً ما تواجه هذه     العمل املشترك الرامية إىل تيسري    التنسيق  املعلومات وغري ذلك من أشكال      

تأمل اللجنة الفرعية يف أن يتيح إنشاء       لذا  . األطراف صعوبات لتجسيد تعاوهنا على أرض الواقع      
وحتقيقاً لذلك، ترى اللجنة الفرعية أنـه قـد         . نظام للمقررين اإلقليميني فرصاً لتعميق التعاون     

وقد قامت اللجنة الفرعية بتـصميم      . يكون من اجملدي حتديد منوذج لألنشطة التعاونية املمكنة       
  . رق إلقامة هذه العالقاتهذا النموذج لالسترشاد به لدى نظرها يف أفضل الط

وترى اللجنة الفرعية أنه من املفيد التمييز بني عدد من األشكال العامـة لألنـشطة                 -١١٤
  : التعاونية

تدخل هذه األنشطة يف نطاق      من التسميتني،    لّكما ُيستد : التوعية/الترويج  )أ(  
    هـات،  ة نسبياً، وتتخذ شكل عروض فردية عـن عمـل خمتلـف اجل            مأشكال التعاون العا  

وينبغي تشجيع هـذه    . تعزيز الفهم املتباَدل لعمل اهليئات املعنية واللجنة الفرعية       وهتدف إىل   
 ما تسمح به املوارد وبقدر ما يكون هلا أمهية كربى واستراتيجية بالنـسبة إىل               األنشطة بقدر 

  عمل اللجنة الفرعية؛
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سم اهليئات اليت تنشط يف     غالباً ما يكون من املفيد أن تتقا      : تبادل املعلومات   )ب(  
القائمة من معلومات عن القضايا والُنُهج واملمارسات       يف حوزهتا   أحد اجملاالت ذات الصلة ما      

لتمكني كل هيئة من فهم عمل اهليئة األخرى أو القضايا اليت تواجهها أو الـيت تـسعى إىل                  
ارات لـدى إجنازهـا     خمتلف هذه االعتب  مبا جيعلها قادرة على مراعاة      معاجلتها فهماً أفضل،    

  للوالية اخلاصة هبا؛
بالنسبة إىل اهليئات اليت تضطلع بأنشطة مماثلة، سواء فيما يتعلـق           : التنسيق  )ج(  

بأداء زيارات إىل أماكن االحتجاز أو بالعمل إىل جانب اآلليات الوقائية الوطنية، يكون مـن   
 يتعارض بعضها مع بعض مـن       املفيد يف كثري من األحيان التحقق من أن األنشطة املربجمة ال          

  الناحيتني العملية واملفاهيمية؛
األنشطة اليت تضطلع هبا إحدى     إطار  تعين املشاركة أداء دور يف      : املشاركة  )د(  

     أشكال التعاون العامة املبينة يف الفقرتني الفـرعيتني        نطاق  اهليئات املختصة على حنو يتجاوز      
باملـسامهة يف   كن أن تتخذ هذه املشاركة شكل التزام        وعلى سبيل املثال، مي   . أعاله) ب(و) أ(

  عترب مهمة بالنسبة إىل عمل اللجنة الفرعية؛تقودها جهات أخرى، ولكنها ُتأحداث أو عمليات 
يعين التعاون إقامة شراكة لتصميم وإجناز األنشطة علـى أسـاس           : التعاون  )ه(  

  .مشترك، ومع تقاسم املسؤولية عن كل من التصميم والتنفيذ
ميكن للجنة الفرعية أن تنخرط يف أي وقت من األوقات يف طائفة من هذه األنـشطة                  -١١٥

يف كـثري   عالقات من هذا القبيل أمٌر ينطوي       وإقامة   - التعاونية إىل جانب جمموعة من اهليئات     
، علماً أن جتارب العالقات الناجحة تشجع على االنتقـال          "بناء الثقة "من األحيان على عنصر     

: يف إطار عالقة ما   " التدرج "بغري أن األمر ال يتعلق      . وى من التعاون إىل مستوى آخر     من مست 
 طلب أو   فال بد من النظر يف خمتلف طلبات أو فرص التعاون بناًء على األسس املوضوعية لكل              
األسـس  فرصة، وذلك على الرغم من أن الطابع العام للعالقة املؤسسية قد يشكل جزءاً من               

  .قرارات حمدَّدةليها ُيستند إاليت 
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  املرفقات

   األولاملرفق
     تفاقية مناهضة التعـذيب   الالدول األطراف يف الربوتوكول االختياري          

  ٢٠١٠ ديسمرب/كانون األول ٣١ يف

  )د( اخلالفة،)أ(التصديق، االنضمام  )د(التوقيع، اخلالفة يف التوقيع  الدولة املشاركة
  ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٨  ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٥  أذربيجان
  ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١٥  ٢٠٠٣أبريل / نيسان٣٠ األرجنتني
  )أ(٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٤    أرمينيا

  ٢٠٠٦أبريل / نيسان٤  ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٣  سبانياإ
    ٢٠٠٩مايو / أيار١٩ أستراليا
  ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٨  ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢١  إستونيا
  ٢٠١٠يوليه / متوز٢٠  ٢٠٠٧مايو / أيار٢٤  ادورإكو
  )أ(٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول١    ألبانيا
  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٤  ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٠ أملانيا

  ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٨  ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١٢ أوروغواي
  ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٩  ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٢٣  أوكرانيا

    ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٢  لنداآير
    ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٤  آيسلندا
    ٢٠٠٣أغسطس / آب٢٠  إيطاليا

  ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٢  ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٢  باراغواي
  ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين١٢  ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول١٣ الربازيل
    ٢٠٠٦فرباير / شباط١٥  الربتغال
    ٢٠٠٥أكتوبر /ين األول تشر٢٤ بلجيكا
    ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢٢  بلغاريا
  ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٠  ٢٠٠٥فرباير / شباط٢٤  بنن

    ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٢١ بوركينا فاسو
  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٤  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٧ البوسنة واهلرسك

  ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٤  ٢٠٠٤أبريل / نيسان٥ بولندا
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  )د( اخلالفة،)أ(التصديق، االنضمام  )د(التوقيع، اخلالفة يف التوقيع  الدولة املشاركة
  ٢٠٠٦مايو / أيار٢٣  ٢٠٠٦مايو / أيار٢٢  ) املتعددة القوميات-دولة  (ليفيابو

    ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢٢  بنما
  )أ(٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٤    بريو
    ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٤ تركيا
  ٢٠١٠يوليه / متوز٢٠  ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٥  توغو
    ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٦  ليشيت - تيمور

  ٢٠٠٩مارس / آذار٦  )د(٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٣  اجلبل األسود
  ٢٠٠٦ يوليه/ متوز١٠  ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول١٣ اجلمهورية التشيكية

  )أ(٢٠١٠ سبتمرب/أيلول ٢٣    مجهورية الكونغو الدميقراطية
  ٢٠٠٩فرباير / شباط١٣  ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١ مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

    ٢٠٠٦سبتمرب /لول أي٢٠ جنوب أفريقيا
  )أ(٢٠٠٥أغسطس / آب٩   جورجيا
  ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٥  ٢٠٠٣يونيه / حزيران٢٦ الدامنرك
  ٢٠٠٩يوليه / متوز٢  ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٤ رومانيا
    ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢٧  زامبيا

  )أ(٢٠٠٧يناير / كانون الثاين٢٣    سلوفينيا
  ٢٠٠٦أكتوبر /ول تشرين األ١٨  ٢٠٠٣فرباير / شباط٤ السنغال
  ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٤  ٢٠٠٣يونيه / حزيران٢٦ السويد
  ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٤  ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٥ سويسرا
    ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٦ سرياليون
  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٢  ٢٠٠٥يونيه / حزيران٦  شيلي
  ٢٠٠٦سبتمرب /أيلول ٢٦  ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٥ صربيا
  ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢٢  ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٥  غابون
    ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٦  غانا

  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٩  ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٥  غواتيماال
    ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٦  غينيا
  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١١  ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٦  فرنسا
    ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٣  فنلندا
  ٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٩  ٢٠٠٤يوليه / متوز٢٦  قربص

  )أ(٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢٩    قريغيزستان
  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٢  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٥  كازاخستان
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  )د( اخلالفة،)أ(التصديق، االنضمام  )د(التوقيع، اخلالفة يف التوقيع  الدولة املشاركة
    ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٥  الكامريون
  ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٥  ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٣  كرواتيا
  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٤  كمبوديا

  ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١  ٢٠٠٣فرباير / شباط٤  كوستاريكا
    ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٩  الكونغو
  )أ(٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢٢   لبنان

  ٢٠١٠مايو / أيار١٩  ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١٣  لكسمربغ
  )أ(٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٢    ياريليب

  ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٣  ٢٠٠٥يونيه / حزيران٢٤  ليختنشتاين
   ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٤  ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٤ مالطة
  ٢٠٠٥مايو / أيار١٢  ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١٩  مايل

    ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٤  مدغشقر
  ٢٠٠٥أبريل / نيسان١١  ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٣  املكسيك
  ٢٠٠٦رباير ف/ شباط١٥  ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٤  ملديف

اململكة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى       
  وآيرلندا الشمالية

  ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١٠  ٢٠٠٣يونيه / حزيران٢٦

  )أ(٢٠٠٥يونيه / حزيران٢١    موريشيوس
  ٢٠٠٦يوليه / متوز٢٤  ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٦ مولدوفا
    ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٤  النرويج
    ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٥ النمسا
  )أ(٢٠٠٩يوليه / متوز٢٧   نيجرييا

  ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٥  ٢٠٠٧مارس / آذار١٤ نيكاراغوا
  ٢٠٠٧مارس / آذار١٤  ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٣ نيوزيلندا
  ٢٠٠٦مايو / أيار٢٣  ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٨  هندوراس
  ٢٠١٠سبتمرب / أيلول١٨  ٢٠٠٥يونيه / حزيران٣  هولندا

 دولة قامـت  ٢١ دولة، ٥٧، البالغ عددها األطراف يف الربوتوكول االختياري  ال تشمل الدول      :مالحظة
بالتوقيع أو اخلالفة يف التوقيع لكنها مل تقم بالتصديق على الربوتوكول االختياري أو االنـضمام             

  . إليه أو اخلالفة فيه
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  املرفق الثاين

  عرض موجز لوالية اللجنة الفرعية ملنع التعذيب    
 الفرعية ملنع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو             أنشئت اللجنة   -١

مناهـضة  عقب دخول الربوتوكول االختياري التفاقيـة       ) اللجنة الفرعية (الالإنسانية أو املهينة    
روب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة حيـز النفـاذ يف          ضالتعذيب وغريه من    

وتتكون اللجنة الفرعية حاليـاً     . ٢٠٠٧فرباير  /وبدأت عملها يف شباط   . ٢٠٠٦يونيه  /حزيران
. من عشرة خرباء مستقلني من الدول األعضاء اليت صّدقت علـى الربوتوكـول االختيـاري              

 ١ عضواً وفقاً للفقرة ٢٥فع عدد اخلرباء املستقلني إىل ، رُ ٢٠١١يناير  /واعتباراً من كانون الثاين   
  .وتوكول االختياري من الرب٥من املادة 

الربوتوكول االختياري إىل اللجنة الفرعية بزيارة مجيع األمـاكن اخلاضـعة           ويعهد    -٢
واليت يوجد فيها أشخاص حمرومون أو ميكن أن        والواقعة حتت سيطرهتا    لوالية الدولة الطرف    

فقتها يكونوا حمرومني من حريتهم إما مبوجب أمر صادر عن سلطة عامة أو بإيعاز منها أو مبوا     
العـسكرية منـها    (وتؤدي اللجنة الفرعية زيارات إىل خمافر الشرطة، والسجون         . أو قبوهلا 
مراكز االحتجاز قبل احملاكمة، ومرافق احتجـاز املهـاجرين،         (، ومراكز االحتجاز    )واملدنية

، ومؤسسات الرعاية االجتماعيـة   )وغريها من مرافق االحتجاز   ومؤسسات قضاء األحداث،    
ية، وأية أماكن أخرى يوجد فيها أشخاص حمرومـون أو ميكـن أن يكونـوا               والصحة العقل 

 فخالل الزيارات اليت تقوم هبا،     .وتتبع اللجنة الفرعية هنجاً وقائياً شامالً     . حمرومني من حريتهم  
تدرس اللجنة الفرعية حالة األشخاص احملرومني من حريتهم، ونظـام الـسجون وسـائر              

طة االحتجاز بغية حتديد الثغرات القائمة يف جمـال محايـة           املؤسسات العامة اليت متارس سل    
األشخاص احملتجزين وتقدمي توصيات إىل الدولة الطرف هتدف إىل القضاء على أية إمكانيـة              

      . التقليل من تلك اإلمكانيات إىل أدىن حـد ممكـن         إىل  ملمارسة التعذيب أو سوء املعاملة أو       
ال تقّدم مساعدة ماليـة  وونية، وال تساعد يف التقاضي،     وال تسدي اللجنة الفرعية مشورة قان     

ح اللجنة الفرعية وصوالً غري مقّيد لكافة       مَنوينص الربوتوكول االختياري على أن تُ     . مباشرة
أماكن االحتجاز وملنشآهتا ومرافقها، وكذا لكافة املعلومات املتعلقـة مبعاملـة األشـخاص             

ح اللجنة الفرعية فرصة إجراء     مَنجيب أيضاً أن تُ   و. احملرومني من حريتهم وبظروف احتجازهم    
مقابالت خاصة مع األشخاص احملرومني من حريتهم دون وجود شهود، ومع أي شـخص              

وتتعهـد الـدول   . أن يوفّر معلومات ذات صلة باملوضـوع  أنّ بإمكانه   ترى اللجنة الفرعية    
م معلومات إىل أعـضاء     تتعّرض للعقاب أو االنتقام أي جهة تقدّ      أالّ  األطراف باحلرص على    

  .اللجنة الفرعية
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عالوة على ذلك، يقضي الربوتوكول االختياري بأن تنشئ الدول األطراف آليـات      -٣
عىن بالتحقق من طبيعـة معاملـة األشـخاص         وقائية وطنية مستقلة تعمل كهيئات وطنية تُ      

 وتعلّق علـى    احملتجزين، وتقّدم توصيات إىل السلطات احلكومية بتعزيز احلماية من التعذيب         
 مـن الربوتوكـول     ١١من املـادة    ) ب(١ومبوجب الفقرة   . التشريعات القائمة أو املقترحة   

االختياري، تقوم اللجنة الفرعية بإسداء املشورة وتقدمي املساعدة للدول األطراف فيما يتصل            
قائيـة  بإنشاء اآلليات الوقائية الوطنية وتشغيلها، كما توفّر املشورة واملساعدة لآلليـات الو           

الوطنية نفسها فيما يتعلق بتعزيز سلطاهتا واستقالهلا وقدراهتا؛ وتقدم أيضاً املشورة واملساعدة            
  .تعزيز محاية األشخاص احملرومني من حريتهميف حتديد الطرق الكفيلة ب

 من الربوتوكول االختياري على أن تتعاون اللجنة        ١١من املادة   ) ج(١وتنص الفقرة     -٤
ع التعذيب بوجه عام، مع هيئات األمم املتحدة وآلياهتا ذات الصلة فـضالً  الفرعية، لغرض من 

عن املؤسسات أو املنظمات الدولية واإلقليمية والوطنية اليت تنشط يف سبيل تعزيز محاية مجيع              
  .األشخاص من التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

لجنة الفرعية مبجموعة من املبادئ األساسية تتمثل يف السرية والرتاهـة           وتسترشد ال   -٥
ويقوم الربوتوكول االختياري على أساس التعاون بني . وعدم االنتقائية والشمولية واملوضوعية 

وتلتقي اللجنة الفرعيـة، خـالل زياراهتـا، باملـسؤولني          . اللجنة الفرعية والدول األطراف   
ئية الوطنية وممثلي املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكوميني واآلليات الوقا 

  .ذات صلة بوالية اللجنة الفرعية احلكومية وأي شخص آخر ميكنه أن يقدم معلومات 
اللجنة الفرعية توصياهتا ومالحظاهتا سراً إىل الدولة الطرف وإىل اآللية الوقائية           وُتبلِّغ    -٦

ر اللجنة الفرعية تقريرها مشفوعاً بأي تعليقات صـادرة عـن           وتنش. الوطنية، عند االقتضاء  
وإذا ما كشفت الدولـة    . الدولة الطرف كلما طلبت منها هذه الدولة الطرف أن تفعل ذلك          

. الطرف عن جانب من التقرير، جيوز للجنة الفرعية نشر التقرير بكامله أو نشر جـزء منـه           
تعاون مع اللجنة الفرعية أو عـن اختـاذ         عالوة على ذلك، إذا امتنعت الدولة الطرف عن ال        

خطوات لتحسني احلالة يف ضوء توصيات اللجنة الفرعية، جاز للجنة الفرعية أن تطلـب إىل         
      جلنة مناهضة التعذيب إصدار بيان علين حول املوضوع أو نـشر تقريـر اللجنـة الفرعيـة             

  ).من الربوتوكول االختياري) ٤(١٦املادة (
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  لثاملرفق الثا

   التعذيبملنععضاء اللجنة الفرعية أ    

  تشكيل اللجنة الفرعية ملنع التعذيب للفترة املشمولة هبذا التقرير  -ألف   

  انقضاء مدة العضوية   العضواسم
  ٢٠١٢ديسمرب /األول كانون ٣١  كوريوالنوالسيد ماريو لويس 

  ٢٠١٠ديسمرب /كانون األول ٣١  كوجانوفيتش ديفينيس االسيدة ماري
  ٢٠١٢ديسمرب /كانون األول ٣١  إيفانزلكوم السيد ما

  ٢٠١٠ديسمرب /كانون األول ٣١  سانتيدريان جينيسالسيد إميليو 
  ٢٠١٢ديسمرب /كانون األول ٣١  هايكالسيد زدينيك 
  ٢٠١٢ديسمرب /كانون األول ٣١  السوتشيكالسيد زبينيو 

  ٢٠١٠ديسمرب /كانون األول ٣١  بيترسنالسيد هانس درامينسكي 
  ٢٠١٢ديسمرب /كانون األول ٣١   ريسيا -رودريغيس فيكتور مانويل السيد 

  ٢٠١٠ديسمرب /كانون األول ٣١  إيغينيس ساريالسيد ميغيل 
  ٢٠١٠ديسمرب /كانون األول ٣١  سوتو تايلرالسيد ويلدر 

   اللجنة الفرعية ملنع التعذيبمكتب  - باء  
    ريسيا-رودريغيس السيد فيكتور مانويل   :الرئيس
   بيترسنهانس درامينسكي والسيد كوريوالنوالسيد ماريو لويس   :الرئيسنائبا 

  ٢٠١١يناير / كانون الثاين١اعتباراً من تشكيل اللجنة الفرعية ملنع التعذيب   - جيم  

  انقضاء مدة العضوية   العضواسم
  ٢٠١٤ديسمرب /األول كانون ٣١  آموسالسيدة ماري 

  ٢٠١٢ديسمرب /ولاأل كانون ٣١  كوريوالنوالسيد ماريو لويس 
  ٢٠١٤ديسمرب /األول كانون ٣١  دانيليانالسيد أرمان 
  ٢٠١٢ديسمرب /كانون األول ٣١  كوجانوفيتش ديفينيس االسيدة ماري
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  انقضاء مدة العضوية   العضواسم
  ٢٠١٢ديسمرب /كانون األول ٣١  إيفانزالسيد مالكوم 
  ٢٠١٤ديسمرب /كانون األول ٣١  سانتيدريان جينيسالسيد إميليو 

  ٢٠١٢ديسمرب /األول كانون ٣١  دغودارالسيدة لويل باتريا 
  ٢٠١٢ديسمرب /كانون األول ٣١  هايكالسيد زدينيك 
  ٢٠١٢ديسمرب /األول كانون ٣١  جابورالسيدة سوزان 
  ٢٠١٢ديسمرب /األول كانون ٣١  كليمينتشيكالسيد غوران 

  ٢٠١٢ديسمرب /األول كانون ٣١  الم شنغ لنيالسيد بول 
  ٢٠١٢ديسمرب /ألولا كانون ٣١  السوتشيكالسيد زبينيو 
  ٢٠١٤ديسمرب /األول كانون ٣١  ميشايليدسالسيد بتروس 

  ٢٠١٤ديسمرب /األول كانون ٣١  حممدالسيدة عائشة شجون 
  ٢٠١٤ديسمرب /األول كانون ٣١  أوبرشتالسيد أوليفيي 

  ٢٠١٤ديسمرب /كانون األول ٣١  بيترسنالسيد هانس درامينسكي 
  ٢٠١٢ديسمرب /األول كانون ٣١  غربريسرب. السيدة ماريا مارغاريدا إ

  ٢٠١٢ديسمرب /األول كانون ٣١  بروسالسيد كريستيان 
  ٢٠١٢ديسمرب /كانون األول ٣١   ريسيا -رودريغيس السيد فيكتور مانويل 

  ٢٠١٤ديسمرب /األول كانون ٣١  سلغادو ألفاريسالسيدة جوديت 
  ٢٠١٤ديسمرب /األول كانون ٣١  إيغينيس ساريالسيد ميغيل 

  ٢٠١٤ديسمرب /األول كانون ٣١  ستانشيفسكاسيدة أنيتا ال
  ٢٠١٤ديسمرب /األول كانون ٣١  سوتو تايلرالسيد ويلدر 
  ٢٠١٤ديسمرب /كانون األول ٣١  فيالفيشنسيو ترييروسالسيد فيلييب 

  ٢٠١٤ديسمرب /كانون األول ٣١  زونغوالسيد فورتيين غايتان 
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  الرابعاملرفق 

حـىت   واملتابعة   ، وحالة النشر  زيارات القطرية  تقارير ال  بشأنمعلومات      
  ٢٠١٠ديسمرب/كانون األول ٣١

  الردحالة   الرد على التقرير  حالة التقرير  أرسل التقرير  تاريخ الزيارة  البلد
  سري  نعم  سري  نعم  ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول١٨-٨  موريشيوس

  -  ال  علين  نعم  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٧-١٠  ملديف
  علين  نعم  علين  نعم  ٢٠٠٨مارس / آذار١٤-١٠  السويد

  -  ال  سري  نعم  ٢٠٠٨مايو / أيار٢٦-١٧  بنن
  -  ال  علين  نعم  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١٢ - أغسطس/ آب٢٧  املكسيك
  علين  نعم  علين  نعم  ٢٠٠٩مارس / آذار١٦-١٠  باراغواي
  -  ال   علين  نعم  ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٢-١٣  هندوراس
  -  ال  سري  نعم  ٢٠٠٩ديسمرب /ل كانون األو١١-٢  كمبوديا

  -  -  سري  نعم  ٢٠١٠يونيه / حزيران٢ -مايو / أيار٢٤  لبنان
 - ةـدول(بوليفيا 

  )متعددة القوميات
  -  -  -  ال  ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٨ -أغسطس / آب٣٠

  -  -  سري  نعم  ٢٠١٠سبتمرب / أيلول١٥-١٣: زيارة متابعة  باراغواي
  -  -  -  ال   ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٣-٦  ليبرييا

        


