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  مقدمة  -أوالً  
مـن   ١٦  املـادة  مـن ٣  هذا التقرير السنوي السادس، املقدم عمالً بالفقرة   يتزامن  -١

للجنـة الفرعيـة ملنـع    " املرحلة التأسيسية"كن تسميته  هناية ما مي   مع الربتوكول االختياري، 
اللجنـة  (التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة               

جنـة يف هنايـة     لسيتم تناوله أدناه، تنحى مخسة أعضاء مؤسـسني مـن ال           وكما). الفرعية
. للجنة الفرعية لكل سـتة أشـهر   دورة جتدد أعضاء اانطالقذلك عن   ، وأسفر ٢٠١٢ عام

نـاير إىل كـانون     ي/من كانون الثاين  ( خالل الفترة املشمولة بالتقرير      ،وسعت اللجنة الفرعية  
املتاحة هلا حاليـاً    اهلائلة   إىل االستعداد لذلك باالستفادة من اخلربة        ،)٢٠١٢ديسمرب  /األول

ويف .  ممارسـات عملـها     يف ابنجاح والسعي إلدراجه  وإعمال الفكر يف األمور اليت عملت       
، مبا يعكـس تغـري أمنـاط         بالتطور باستمرار  ساليبهاأل اللجنة الفرعية    مسحتالوقت ذاته،   

هتا والعمل مع اآلليات الوقائية الوطنيـة والـدول األطـراف    االتطلعات املتعلقة بربنامج زيار 
. ليمية األخـرى  ضمن إطار األمم املتحدة ومع املنظمات الدولية والنظم اإلق        توسيع التزامها   و

وترد تفاصيل ذلك يف هذا التقرير، بيد أنه ميكن احلصول على املزيد من املعلومـات علـى                 
  .(http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/opcat/index.htm)املوقع الشبكي للجنة الفرعية 

 فإهنـا   حاليـاً،   إرساء النمط األساسي لعملها    أن اللجنة الفرعية استكملت   ورغم    -٢
 هذا التقرير، مشلت أهم التطورات هذا العام زيادة يف عـدد            وضحهوكما يُ . زالت تتطور  ما

الزيارات اليت اضطلعت هبا اللجنة الفرعية وبدء الزيارات االستشارية لآلليات الوقائية الوطنية            
العمـل  على حنو مكثف بأفرقة     اللجنة الفرعية   استعانة   و اِملَنحوتقدمي الصندوق اخلاص ألول     

وبشكل أقل ظهـوراً،    . عملهاة الوطنية اإلقليمية يف إدارة      آلليات الوقائي املعنية با العمل   وفرق
لكن على نفس القدر من األمهية، ارتفع عدد الردود على تقارير الزيارات الواردة من الدول               

  .اللجنة الفرعية يف سياق احلوار اجلارياليت قدمتها ستجابات رفع عدد االاألطراف، مما 
ـ ال توسيع نطاق عملها من أجل تنفيذ مهـام          مواصلةوتعتزم اللجنة الفرعية      -٣ ة والي

توكول االختياري مينح فرصاً ال نظري وأن الرببمنها اقتناعاً  على أفضل حنو ممكن، املوكلة إليها
 أن، غري. ية أو املهينةنهلا من أجل املنع الفعال للتعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسا    

تفاقم عبء العمل بدون انقطاع يعين أن األعضاء حيتـاجون إىل املـشاركة باسـتمرار يف                
األنشطة املتصلة باللجنة الفرعية وأن أمانة اللجنة الفرعية تعمل حتت وطأة مستويات ضـغط           

قدر اللجنة الفرعية حق التقدير العمل الـذي        وبينما تُ . دائم بل و  متزايدة بشكل غري معقول   
 حلقوق اإلنسان الرامي إىل دعم عملـها إىل         ة األمم املتحدة السامي   ة مكتب مفوض  يضطلع به 

فإهنا ما فتئت تشعر بالقلق ألهنا مل تتمكن مـن االسـتفادة إىل             أقصى حدود املوارد املتاحة،     
لقيود العمليـة   نتيجة ل  الربوتوكول االختياري    يتيحهااليت  منع التعذيب    أقصى حد من فرص   

  .ا يف ظلّهاليت تعمل
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  السنة املشمولة باالستعراض  -ثانياً  

  املشاركة يف منظومة الربوتوكول االختياري  -ألف  
، بلغ عدد الدول األطـراف يف الربوتوكـول         ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ٣١يف    -٤

، صدقت أربع دول على الربوتوكـول االختيـاري         ٢٠١٢ويف عام   . )١( دولة ٦٥االختياري  
 وموريتانيا) أبريل/ نيسان ١٧(الفلبني   و )يناير/ كانون الثاين  ١٢(هنغاريا  : انضمت إليه وهي   أو
  ). ديسمرب/ كانون األول٤(والنمسا ) أكتوبر/ تشرين األول٣(
  : على النحو التايل، اآلن،ونتيجة لذلك، أصبح شكل املشاركة اإلقليمية  -٥

  الدول األطراف حبسب املنطقة
  ١٢  أفريقيا
  ٧  آسيا

  ١٨  أوروبا الشرقية
  ١٤  دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييبجمموعة 

  ١٤  جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى
صدق بعد علـى الربوتوكـول      ُت  اإلقليمي للدول املوقعة اليت مل     وقد أصبح التوزيع    -٦

  :االختياري كما يلي
الدول اليت وقعت على الربوتوكول االختياري لكنها مل تصدق عليه، حبسب 

  )٢٥جملموع ا(املنطقة 
  ٩  أفريقيا
  ٢  آسيا

  ١  أوروبا الشرقية
  ٢  جمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

  ١١   دول أوروبا الغربية ودول أخرىجمموعة

  املسائل التنظيمية واملتعلقة بالعضوية  -باء  
 / كـانون األول   ٣١ -ينـاير   / كـانون الثـاين    ١(خالل الفترة املشمولة بالتقرير       -٧

 مكتـب   ، عقدت اللجنة الفرعية ثالث دورات مدة كلّ منها أسبوع واحد يف           )٢٠١٢ ربديسم
__________ 

 . عل املوقع الشبكي للجنة الفرعيةترد قائمة بأمساء الدول األطراف يف الربوتوكول االختياري )١(
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 ٢٢  إىل ١٨فرباير مث يف الفترة مـن       / شباط ٢٤ إىل   ٢٠األمم املتحدة جبنيف، يف الفترة من       
  .٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين١٦ إىل ١٢يونيه والفترة من /حزيران

 تشرين  ٢٥مث يف   . )٢(٢٠١٢ ري خالل عام   تغي سجل عضوية اللجنة الفرعية أيّ    ومل تُ   -٨
، انُتخب، يف االجتماع الرابـع للـدول األطـراف يف الربوتوكـول             ٢٠١٢أكتوبر  /األول

 عضواً لشغل املناصب الشاغرة ألعضاء اللجنة الفرعية املنتهية فترة واليتـهم         ١٢االختياري،  
 ١املنتخبني اجلدد يف    وتبدأ فترة والية مجيع األعضاء      . ٢٠١٢ ديسمرب/ كانون األول  ٣١يف  

. ٢٠١٦ديسمرب  / كانون األول  ٣١، ملدة أربعة أعوام وستنتهي يف       ٢٠١٣ يناير/كانون الثاين 
لـدى افتتـاح   رمسياً، األعضاء املنتخبون اجلدد  تعّهد  وعمالً بالنظام الداخلي للجنة الفرعية،      

  . مهامهمقبل استالمبالنهوض بأعبائهم  ٢٠١٣ فرباير/الدورة املقرر عقدها يف شباط
 / لواليـة تنتـهي يف شـباط       ٢٠١١ فرباير/ويضم املكتب، الذي انُتخب يف شباط       -٩

ل كل واحد   إيفنس، بصفته رئيساً وأربعة نواب للرئيس، وحتمّ       ، السيد مالكوم  ٢٠١٣ فرباير
يف جانـب مـن     ) حتت اإلشراف العام للرئيس وبالتعاون فيما بينهم      (منهم مسؤولية رئيسية    
يلي  وفيما. الفرعية على النحو املنصوص عليه يف الربوتوكول االختياري       جوانب عمل اللجنة    

مـاريو  : أمساء نواب الرئيس األربعة واجملاالت اليت تدخل يف نطاق مـسؤولياهتم الرئيـسية            
كوريوالنو، اآلليات الوقائية الوطنية؛ زدينك هايك، الزيارات؛ سوزان جبـور، العالقـات            

 ١ويف  . مقررة اللجنـة الفرعيـة    شغل منصب   ول القضائية   املسائاخلارجية؛ وعائشة حممد،    
، استقال السيد كوريوالنو، بعد انتخابـه لعـضوية اللجنـة           ٢٠١٢ أكتوبر/تشرين األول 

  .االستشارية جمللس حقوق اإلنسان
، )١٠الفقرة  ،  CAT/C/48/3(، يف تقريرها السنوي اخلامس      الفرعية وأوردت اللجنة   -١٠

فرق العمل اإلقليمية املعنية باآلليات الوقائيـة       اإلقليمية و تصال  اال عن نظام جهات     تفاصيالً
يف االضطالع بأنشطة االتصال وتيسري االتصال مثل دور جهات   توي. ت إقامتها الوطنية اليت مت  
 اللجنة الفرعية بداخل املناطق اليت ُتعىن هبا تلك اجلهات وقيادة عمل فرق العمل              تنسيق عمل 

: اإلقليميةاالتصال  وفيما يلي أمساء منسقي جهات      . يات الوقائية الوطنية  اإلقليمية املعنية باآلل  
ماري أموس؛   اهلادئ، لويل غودارد،؛ أوروبا،      زونغو؛ آسيا ومنطقة احمليط   فورتونية  أفريقيا،  

وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، مت تطوير فرق       . ريسكيارودريغس  . فيكتور أمريكا الالتينية، 
وجتتمع فرق العمل بالتوازي أثنـاء  . شكل اللبنة األوىل لعمل اللجنة الفرعيةلُتالعمل اإلقليمية  

اجللسات العامة للنظر يف التطورات املتصلة باآلليات الوقائية الوطنية بداخل املناطق اليت ُتعىن             
 تستهدف توسـيع  خطط  تصميم  قدم تقريراً إىل اجللسة العامة مرفوقاً بتوصيات بشأن         وُت. هبا

واستناداً إىل معرفتها وخربهتا اإلقليميتني، قـدمت فـرق         . الفرعية يف املستقبل  للجنة  ااخنراط  
م القادم، مبا يكفـل وضـع   العمل أيضاً توصيات إىل اجللسة العامة بشأن برنامج الزيارة للعا        

__________ 

ــة    )٢( ــة الفرعي ــشبكي للجن ــع ال ــى املوق ــهم عل ــدة واليت ــضاء وم ــاء األع ــة بأمس ــرد قائم ت
(www2.ohchr.org/english/bodies/cat/opcat/index.htm). 
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 ةالتشغيل االستراتيجي ملعايري  عاملي على أساس منطقي وقائم على املشاركة وفقاً         برنامج زيارة   
  .بشكل حمايدتطبق اليت 
للجنـة الفرعيـة    التابعان  األمن واملسائل الطبية    فريقا العمل املعنيان مبسائل      واجتمع  -١١

الذكر بروتوكوالً بشأن األمن امليداين      الفريقان السابقا    وأبرم. خالل الفترة املشمولة بالتقرير   
ة، عقد فريق العمل املعـين      ويف الدورة السابعة عشر للجنة الفرعي     . أثناء زيارات اللجنة الفرعية   

باملسائل الطبية حلقة عمل موضوعها الصحة العقلية يف أماكن االحتجاز، مبشاركة مثانية خرباء             
  .ومساعدة رابطة منع التعذيبقدمته وزارة اخلارجية األملانية وطنيني وبدعم مايل سخي 

، )٢٠١٢يونيـه   /حزيـران  (ة يف دورهتا الـسابعة عـشر      ،قررت اللجنة الفرعية  و  -١٢
العمل املخصصة، وسريد أدناه املزيد مـن املعلومـات بـشأهنا يف       أفرقة  استحداث عدد من    

  .الفرعني ألف وباء من الفصل الرابع
وتعكس مجيع التطورات املشار إليها أعاله رغبة اللجنة الفرعيـة يف االسـتفادة إىل         -١٣

وأفرقة فرعية  أفرقة   يف شكل    االجتماعبجلساهتا العامة   اليت تقدمها   ات  مكاناإل من   أقصى حدِ 
، مبزيد من التركيز والتعمق وعلى حنو       املسائلعمل مما يسهل التعامل مع جمموعة واسعة من         

  .ما كان متعذراً لوال ذلك ، وهوشامل

  الزيارات اليت قامت هبا اللجنة الفرعية خالل الفترة املشمولة بالتقرير  -جيم  
  .تنفيذاً لواليتهاخبمس زيارات قامت اللجنة الفرعية ، ٢٠١٢يف عام   -١٤
) أ(١١  منط الزيارة القائم مبوجب املادة     ، قامت هبما اللجنة الفرعية،    واتبعت زيارتان   -١٥

، زارت اللجنـة    ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٢٧ إىل   ١٨ويف الفترة من    . من الربتوكول االختياري  
 ٢٨ إىل   ١٩لفترة مـن    ويف ا . الفرعية األرجنتني، وهي سادس بلد تزوره يف أمريكا الالتينية        

وأعلنـت اللجنـة    . رابع بلد تزوره يف آسيا    وهي  قريغيزستان  ، زارت   ٢٠١٢سبتمرب  /أيلول
، بيد أن هذه الزيارة ٢٠١٢ خالل عام ،غابون إىل ،الفرعية عن نيتها االضطالع بثالث زيارة 

  .تأجلت ألسباب تشغيلية
) ب(١١هـا مبوجـب املـادة       ة املوكلة إلي  عمالً بالوالي اضطلعت اللجنة الفرعية،    و  -١٦

بزيـارات استـشارية    وللمرة األوىل ٢٠١٢ من الربوتوكول االختياري، يف عام      ١٢ واملادة
) أكتوبر/تشرين األول(وقائية وطنية وتشغيلها يف مجهورية مولدوفا آليات  قصرية بشأن إنشاء    

أدناه املزيـد    وترد   ٠)مايو/يارأأبريل و /نيسان(هندوراس  و) ديسمرب/كانون األول (والسنغال  
  .  من الفصل الرابع"ألف"من املعلومات بشأن هذه التطورات يف الفرع 

مبا يف ذلـك    تفاصيل إضافية موجزة عن كافة هذه الزيارات،        وميكن االطالع على      -١٧
قوائم بأمساء األماكن اليت زارهتا اللجنة، يف البيانات الصحفية اليت أصدرهتا اللجنة الفرعيـة              

  .املوقع الشبكي للجنة الفرعيةوهي متاحة على  خبصوص كل زيارة،
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، مبا يف ذلك نشر التقارير الصادرة عـن اللجنـة           احلوار الناتج عن الزيارات     -دال  
  الفرعية من ِقبل الدول األطراف واآلليات الوقائية الوطنية

افقة  وال ُتنشر هذه اجلوانب إال مبو      اعدة السرية ختضع اجلوانب الفنية لعملية احلوار لق       -١٨
 ما جمموعـه    ، يف هناية الفترة املشمولة بالتقرير     ،وقدمت اللجنة الفرعية  . الدولة الطرف املعنية  

قُدمت ثالثة تقارير إىل األرجنـتني والربازيـل   ( تقرير زيارة إىل الدول األطراف    عشر ةمخس
 عن زيارة ، وتقرير زيارة متابعة واحد، وتقريران ناشئان)ومايل خالل الفترة املشمولة بالتقرير   

استشارية قامت هبا اآلليات الوقائية الوطنية إىل آلية وقائية معينة وتقريران نامجان عن زيـارة            
قُـدم التقريـران إىل     (ف  اطراأل دولإلحدى ال  آلليات الوقائية الوطنية  استشارية قامت هبا ا   

سبعة تقارير  وُنشر ما جمموعه    ). مجهورية مولدوفا وهندوراس خالل الفترة املشمولة بالتقرير      
 ٢عن الزيارات اليت قامت هبا اللجنة الفرعية بناًء على طلب الدولة الطرف مبوجب الفقـرة                

 من الربوتوكول االختياري، وُنشر التقرير املقدم إىل الربازيل خـالل الفتـرة             ١٦املادة  من  
ارية اليت قامت املشمولة بالتقرير بناء على طلبه، وُنشر تقرير الزيارة الناجم عن الزيارة االستش  

  .هبا اآلليات الوقائية الوطنية إىل هندوراس بعد طلب من اآلليات الوقائية الوطنية هلندوراس
وعمالً باملمارسة القائمة، ُيطلب إىل الدول األطراف أن تقدم، يف غضون ستة أشهر               -١٩

ات املتخـذة   من إحالة التقرير إىل الدولة الطرف، رداً يتضمن شرحاً مفّصالً ملختلف اإلجراء           
ويف هناية الفترة املشمولة بـالتقرير،      . لوضع التوصيات الواردة يف تقرير الزيارة موضع التنفيذ       

وردت على اللجنة الفرعية تسعة ردود من دول أطراف، ووردت أربعة من هـذه الـردود                
نـة  وتعتـرب اللج  ). من أوكرانيا والربازيل ولبنان واملكسيك    (خالل الفترة املشمولة بالتقرير     

كمبوديـا وليبرييـا    : ها متأخرة عن املوعد حالياً    ؤالفرعية ردود الدول األطراف التالية أمسا     
وظلـت الـردود    . الدول األطراف تلك  وُوجهت رسائل تذكري إىل     . لديف وهندوراس وم

ولبنان وموريشيوس سـريةً، يف  ) تعددة القوميات امل-مجهورية (املقدمة من أوكرانيا وبوليفيا   
الربازيل وبنن والسويد واملكسيك بناًء على طلب       ولردود املقدمة من باراغواي     حني ُنشرت ا  

  .من هذه الدول األطراف
أو توصياهتا علـى    /قدمت اللجنة الفرعية أجوبتها و    وخالل الفترة املشمولة بالتقرير،       -٢٠
ـ تعددة القوميات ولبنان؛ و   املأوكرانيا وبنن ومجهورية بوليفيا     قبل  دود املقدمة من    رال دمت قُ

 مجيع هـذه األجوبـة      لتزا الو.  قبل هذه الفترة   موريشيوس و السويدهذه األجوبة أيضاً إىل     
  .حالياً سرية
 اللجنة الفرعية بزيارة متابعة واحدة حىت اآلن إىل باراغواي، أعقبها إعـداد             وقامت  -٢١

 وُنشر تقرير   .تقرير زيارة متابعة أُحيل إىل الدولة الطرف، وتسلمت اللجنة الفرعية رداً عليه           
  . املتابعة بناًء على طلب الدولة الطرفزيارة املتابعة ورّد
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وقدمت اللجنة الفرعية إىل اآلليات الوقائية الوطنية والدولة الطرف التقارير النامجـة              -٢٢
عن الزيارات االستشارية اليت قامت هبا اآلليات الوقائية الوطنيـة إىل مجهوريـة مولـدوفا               

  . التقارير سرية، والردود املتصلة هبا غري مستحقة بعدوهندوراس، وظلت هذه 
 للجنة الفرعية،   ة تقدم يف حوار املتابعة يف الدورة السابعة عشر        مت إحراز وألول مرة     -٢٣

عندما اجتمعت هذه األخرية مع السلطات املكسيكية بشأن رد الدولة الطرف على تقريـر              
اق هذا االجتماع املثمر مع وفد مكسيكي كبري، ويف سي. الزيارة اليت قامت هبا اللجنة الفرعية
ومكنت اللجنة الفرعيـة    . اس لنقاش جمدٍ   حجر األس  شكّلقدمت الدولة الطرف رداً إضافياً      

 من املشاركة يف هذا االجتمـاع، بنـاًء علـى طلبـها،              املكسيكية اآلليات الوقائية الوطنية  
لزيارة اليت قامت هبا اللجنة الفرعية،      هلا باإلفصاح عن تعليقاهتا الشفهية بشأن تقرير ا        ومسحت

 مـن   ١٦املـادة   من   ١والذي قدمته هلا اللجنة الفرعية يف وقت سابق عمالً بأحكام الفقرة            
  .الربوتوكول االختياري

  التطورات املتعلقة بإنشاء اآلليات الوقائية الوطنية  -هاء  
 دولـة مـن     ٤٣نية مـن    تلقت اللجنة الفرعية إخطاراً رمسياً بتعيني آلية وقائية وط          -٢٤
وترد املعلومات املتعلقة باآلليات الوقائية الوطنية اليت عّينتـها الـدول           .  دولة طرفاً  ٦٥ أصل

  .األطراف يف املوقع الشبكي للجنة الفرعية
 عشر إخطاراً رمسياً يتعلق بتعيني آليـة        ثينا ،٢٠١٢ يف عام    ،وتلقت اللجنة الفرعية    -٢٥

نيا وإكوادور وأوروغواي وأوكرانيا وبلغاريا وتوغو واجلبـل        األرجنتني وأرمي : وقائية وطنية 
  .األسود وكرواتيا ونيجرييا ونيكاراغوا وهنغاريا

 ٢٢وبناًء عليه، مل تتلق اللجنة الفرعية حىت اآلن إخطاراً بتعيني آلية وقائية وطنية من                 -٢٦
ة، على حنو ما تـنص      مهلة السنة احملددة إلنشاء آلية وقائية وطني      بعد  ومل تنقض   . دولة طرفاً 
عالوة و). الفلبني( من الربوتوكول االختياري، بالنسبة إىل دولة طرف واحدة          ١٧عليه املادة   

اإلعالنات املنـصوص   ) البوسنة واهلرسك وكازاخستان  (على ذلك، أصدرت دولتان طرفان      
.  أخريني  من الربوتوكول االختياري اليت تسمح بتأجيل التعيني ملدة سنتني         ٢٤عليها يف املادة    

، تقدمت رومانيا بطلب متديد أجل التزامها بإنشاء آلية وقائية وطنية ٢٠١٢يوليه / متوز٩ويف  
وافقت جلنة و. من الربوتوكول االختياري ملدة عامني إضافيني ٢٤املادة  من   ٢الفقرة   مبوجب

ـ    )٢٠١٢نوفمرب  /تشرين الثاين ( يف دورهتا التاسعة واألربعني   مناهضة التعذيب،    ذا ، علـى ه
  .على إثر تقدمي الدولة الطرف ملا يلزم من احلجج وبعد التشاور مع اللجنة الفرعيةالطلب، 

مـن   ١٧وبالتايل، يبلغ عدد الدول األطراف اليت مل تِف بالتزاماهتا مبوجب املـادة               -٢٧
مسألة تشكل مصدر قلق بالغ بالنـسبة إىل        وهذه   دولة،   ة عشر الربوتوكول االختياري مثاين  

  .فرعيةاللجنة ال
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وواصلت اللجنة الفرعية حوارها مع مجيع الدول األطراف اليت مل تعّين بعد آلية وقائية                -٢٨
. وطنية، وشجعتها على أن حتيط اللجنة الفرعية علماً مبا حترزه من تقـدم يف هـذا الـصدد                 

يت طُلب إىل هذه الدول األطراف أن تقدم معلومات مفّصلة عن اآلليات الوقائية الوطنية ال              وقد
من قبيل الوالية القانونية هلذه اآلليات وتشكيلها وحجمها وخربهتا واملـوارد           (تقترح إنشاءها   

، ةدورهتا السابعة عـشر   وعقدت اللجنة الفرعية، يف     ). املالية والبشرية املتاحة هلا وتواتر زياراهتا     
تماعـات  اجتماعات مع البعثات الدائمة لباراغواي وبريو وشيلي ونيكاراغوا، كما عقدت اج          

الدول األفريقية األطـراف يف الربوتوكـول       بشأن إنشاء اآلليات الوقائية الوطنية وتشغيلها مع        
 الـدائمتني  ني، عقدت اللجنة الفرعية اجتماعات مع البعثت      ةة عشر منويف دورهتا الثا  . االختياري

اللجنة الفرعية هم    وأعضاء. لغواتيماال وكمبوديا بشأن املسائل املتعلقة باآلليات الوقائية الوطنية       
. أيضاً على اتصال مع الدول األطراف األخرى اليت هي بصدد إنشاء آلياهتا الوقائيـة الوطنيـة               

كل دورة من دورات اللجنة الفرعية، تستعرض فرق العمل التابعة لآلليات الوقائية الوطنية              ويف
ة إىل اجللسة العامة عن     التقدم احملرز حنو وفاء كل دولة طرف بالتزاماهتا، وتقدم توصيات مناسب          

للجنة الفرعية أن تسدي املشورة واملساعدة يف هذه العملية على أحـسن            الكيفية اليت ميكن هبا     
  . من الربوتوكول االختياري‘١‘)ب(١١ة املسندة إليها مبوجب املادة وجه، عمالً بالوالي

ة نفسها وأبقـت    وأقامت اللجنة الفرعية أيضاً اتصاالت مع اآلليات الوقائية الوطني          -٢٩
.  من الربوتوكول االختياري   ‘٢‘)ب(١١على تلك االتصاالت، تنفيذاً لواليتها مبوجب املادة        

، اجتماعاً مع اآلليـة الوقائيـة الوطنيـة         ةوعقدت اللجنة الفرعية، يف دورهتا السادسة عشر      
 وعقدت  . يف املستقبل  اإلسبانية من أجل تبادل املعلومات واخلربات ومناقشة جماالت التعاون        

.  مع اآللية الوقائية الوطنية السلوفينية      مماثالً ، اجتماعاً ةاللجنة الفرعية، يف دورهتا السابعة عشر     
ـ ، اجتماعاً مع ا   ةوأخرياً، عقدت اللجنة الفرعية، يف دورهتا الثمانية عشر         تني الوقـائي  تنيآللي

 للجنـة   ةعة عـشر  وجتدر اإلشارة إىل أنه خالل الدورة الساب      .  إلكوادور وفرنسا  تنيالوطني
لجنة الفرعيـة  ية يف املناقشة اليت دارت بني الالفرعية، شاركت اآللية الوقائية الوطنية املكسيك 

 إىل املكـسيك    اللجنة الفرعية والسلطات املكسيكية بشأن متابعة تقرير الزيارة اليت قامت هبا          
 آلية ٢٣رور أيضاً أن ، وتالحظ اللجنة الفرعية بس)الفصل الثاينمن  "دال"انظر أعاله الفرع (

وهي تقارير مت نشرها على املوقع      . ٢٠١٢وقائية وطنية أحالت تقاريرها السنوية خالل عام        
  . وقامت باستعراضها فرق العمل التابعة لآلليات الوقائية الوطنية.الشبكي التابع للجنة الفرعية

 لـدعوات   ،رخالل الفتـرة املـشمولة بـالتقري       ،واستجاب أعضاء اللجنة الفرعية     -٣٠
 املستويات الوطنية واإلقليمية والدوليـة    للمشاركة يف عدد من االجتماعات اليت ُعقدت على         

الربوتوكول االختياري  بشأن  إنشاء اآلليات الوقائية الوطنية وتطويرها بصفة خاصة، أو          بشأن
منظمات  بدعم من    األنشطةوقد ُنظمت هذه    ). اآلليات الوقائية الوطنية  يف ذلك   مبا  (بصفة عامة   

ركز الدراسات القانونيـة    وخباصة رابطة منع التعذيب، ومنظمة العفو الدولية وم       (اجملتمع املدين   
املنظمـة الدولية للدفاع عـن      و اجمللس الدويل إلعادة تأهيل ضحايا التعذيب،      و واالجتماعية،

نغاريـة،   اهل األطفال، واالحتاد الدويل للعمل املسيحي من أجل إلغاء التعذيب، وجلنة هلسنكي          
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وفريق االتصال  واملنظمة العاملية ملناهضة التعذيب، واملنظمة الدولية إلصالح القانون اجلنائي،          
مركز إعمال حقوق اإلنـسان التـابع       (ومؤسسات أكادميية   ) املعين بالربوتوكول االختياري  

جلامعة بريستول، ومعهد لودفيغ بولتزمان، وكلية واشـنطن للقـانون التابعـة للجامعـة              
البعثة الدائمة لفرنسا لدى مكتب سيما  ال(ومن اآلليات الوقائية الوطنية، والدول  ،)مريكيةاأل

، واهليئات اإلقليمية مثل اللجنـة األفريقيـة حلقـوق اإلنـسان            )األمم املتحدة يف نيويورك   
 وجلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، وجملـس   وجلنة منع التعذيب يف أفريقيا،   والشعوب،

، ومكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان التابع ملنظمة        ةاألوروبيواملفوضية  ا،  أوروب
املنظمة الدوليـة للفرانكفونيـة،     األمن والتعاون يف أوروبا، إىل جانب منظمات دولية مثل          

مفوضية األمم املتحدة السامية حلقـوق      ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية، و      
  :مشلت األنشطة املذكورة فيما مشلتو. اإلنسان

سني التعاون بـني    اجتماعات تشاور إقليمية بشأن حت    : ٢٠١٢فرباير  /شباط  )أ(  
 أديس أبابـا ُعقدت يف   ،نع التعذيب مب املعنية األفريقية حلقوق اإلنسان     اآللياتاألمم املتحدة و  

لجنة األفريقية حلقوق   ونظمتها مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بالتعاون مع ال         
  اإلنسان والشعوب؛

أدلة الطب الشرعي يف مكافحة     "حلقة دراسية حول    : ٢٠١٢فرباير/شباط  )ب(  
 كلية واشنطن للقانون التابعة للجامعـة األمريكيـة       يف واشنطن ونظمتها    ُعقدت  ،  "التعذيب

  رابطة منع التعذيب؛بالتعاون مع 
رصد رتيبات جديدة من أجل     ت"حلقة دراسية حول    : ٢٠١٢ فرباير/شباط  )ج(  

الربوتوكول االختياري التفاقية األمم املتحـدة ملناهـضة        : يرلنداآحالة أماكن االحتجاز يف     
  يرلندي للحريات املدنية؛اآليف دبلن ونظمها اجمللس ُعقدت ، "التعذيب
 ونظمه  وني، ُعقد يف أسونس   "أطلس التعذيب مشروع  " :٢٠١٢مارس  /آذار  )د(  

  ؛مانمعهد لودفيغ بولتز
للجنة التنسيق  والعشرون  االجتماع السنوي اخلامس    : ٢٠١٢مارس  /آذار  )ه(  

املؤسـسات  "ق اإلنسان، بشأن اجلزء املعنون      الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقو     
 التركيز على الربوتوكول االختياري التفاقية األمم املتحدة        -الوطنية حلقوق اإلنسان والرصد     

  ة السامية حلقوق اإلنسان؛يه املفوضت، ُعقد يف جنيف ونظم" واالحتجازملناهضة التعذيب
مكافحة التعذيب وسوء املعاملة    "ي بعنوان   مؤمتر إقليم : ٢٠١٢مارس  /آذار  )و(  
مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق     ونظمه   قد يف تبيليسي  ، عُ "يف جنوب القوقاز  ومنعهما  

  ؛ح القانون اجلنائياإلنسان بالتعاون مع املنظمة الدولية إلصال
نظـام الـدفاع العـام يف       دور  "حلقة دراسية حول    : ٢٠١٢مارس  /ارآذ  )ز(  

التابع لواليـة   حمامي املساعدة القضائية     ونظمها مكتب    يف ساو باولو  ُعقدت  " التعذيب منع
  ساو باولو؛ 
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نظام الدفاع العام يف منـع      دور  "حلقة دراسية حول    : ٢٠١٢أبريل  /ننيسا  )ح(  
  معهد لودفيغ بولتزمان؛ ونظمها ونيأسونسيف ُعقدت ، "التعذيب
الربوتوكول االختياري يف   تنفيذ  حلقة دراسية حول    : ٢٠١٢أبريل  /نيسان  )ط(  

 ونظمتها رابطة منع التعذيب بالتعاون مع منظمة العفو الدوليـة     أوالنباتارمنغوليا، ُعقدت يف    
  ؛حلقوق اإلنسانمنتدى آسيا واحمليط اهلادئ واللجنة الوطنية املنغولية و

حلقة عمل حول تنفيذ تقرير الزيارة اليت قامـت هبـا           : ٢٠١٢مايو  /يارأ  )ي(  
رابطـة  ونظمتـها    كاساسسان كريستوبال دي ال يف ُعقدتاللجنة الفرعية إىل املكسيك،   

  التعذيب؛ منع
مشاورات بشأن اآلليات الوقائية الوطنية الغواتيماليـة،       : ٢٠١٢مايو  /يارأ  )ك(  

ة السامية حلقوق اإلنسان بالتعاون مع اجمللس الـدويل         يها املفوض تتيماال ونظم اوُعقدت يف غ  
  إلعادة تأهيل ضحايا التعذيب؛

مشاورات بشأن إنشاء اآلليات الوقائية الوطنية، ُعقدت       : ٢٠١٢مايو  /يارأ  )ل(  
  ملناهضة التعذيب؛يف تونس ونظمتها املنظمة العاملية 

حتفيز : الرصد الفعال ملنع التعذيب   "رة حول   مستديمائدة  : ٢٠١٢مايو  /يارأ  )م(  
، ُعقـدت يف بودابـست      "الربوتوكول االختياري التفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعـذيب       

  ونظمتها جلنة هلسنكي اهلنغارية بالتعاون مع مركز الدفاع عن املعوقني عقلياً؛
املقـرر   هبـا    بشأن متابعة تقرير الزيارة اليت قام     تظاهرة  : ٢٠١٢مايو  /يارأ  )ن(  

اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية               
  يف بشكيك رابطة منع التعذيب؛نظمتها املهينة،  أو

مشاورات بشأن إنشاء اآلليات الوقائية الوطنية، ُعقدت       : ٢٠١٢مايو  /يارأ  )س(  
املؤسسات الوطنية حلقوق وق اإلنسان بالتعاون مع ة السامية حلقيها املفوضتيف سانتياغو ونظم
  اإلنسان الشيلية؛

عالقات العمل الثالثيـة بـني      "حلقة دراسية حول    : ٢٠١٢يونيه  /حزيران  )ع(  
تفتـيش علـى    ال: اللجنة الفرعية ملنع التعذيب وجلنة منع التعذيب واآلليات الوقائية الوطنية         

، ُعقدت يف نيوفريسـليوس ونظمتـها       "ز االحتجا جماليف   املستوى العاملي واإلقليمي واحمللي   
  اآلليات الوقائية الوطنية هلولندا؛

منع التعذيب يف سياق التحوالت     " حلقة عمل حول     :٢٠١٢يونيه  /حزيران  )ف(  
ة السامية حلقوق اإلنـسان     يها املفوض ت، ُعقدت يف الرباط ونظم    "الدميقراطية يف مشال أفريقيا   

  اللجنة املشتركة بني الوزارات يف املغرب؛ وبالتعاون مع رابطة منع التعذيب
مشاورات بشأن اآلليات الوقائية الوطنيـة لبنمـا،        : ٢٠١٢يونيه  /حزيران  )ص(  

  ُعقدت يف بنما ونظمتها رابطة منع التعذيب؛
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 تقوم هبا اللجنـة     متابعة الزيارة اليت  يف إطار   مشاورات  : ٢٠١٢يوليه  /متوز  )ق(  
  ة السامية حلقوق اإلنسان؛يا املفوضهت يف بريوت ونظمتالفرعية، ُعقد

 سيما حلقة دراسية حول منع التعذيب يف أفريقيا، ال       : ٢٠١٢أغسطس  /آب  )ر(  
املبادئ التوجيهية والتدابري الرامية إىل حظر ومنع التعـذيب          الذكرى العاشرة العتماد     بشأن

 ،)ادئ روبن آيلند التوجيهية   مب(واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يف أفريقيا           
 منع التعذيب بالتعاون مع اللجنة األفريقيـة حلقـوق     رابطةغ ونظمتها   ُعقدت يف جوهانسرب  
  اإلنسان والشعوب؛

حلقة دراسية ومشاورات حول إنـشاء اآلليـات        : ٢٠١٢سبتمرب  /أيلول  )ش(  
احتـاد  التعاون مع   الوقائية الوطنية يف تركيا، ُعقدت يف أنقرة ونظمتها رابطة منع التعذيب ب           

  تركية؛الكومية احلملنظمات غري ا
األطفـال والعنـف يف     "دويل بشأن   مؤمتر  : ٢٠١٢ديسمرب  /كانون األول   )ت(  

 ُعقـد يف    ،"جتربة أمريكـا الالتينيـة    : آليات املنع والرد  :  الوضع الراهن  -قضاء األحداث   
ب األمـم املتحـدة     نظمته املنظمـة الدولية للدفاع عن األطفال بدعم من مكت        وأسونسيون  

   . واجلرميةاملعين باملخدِّرات
االحتـاد  /ويف إطار املشروع األورويب لآلليات الوقائية الوطنية التابع جمللس أوروبـا            -٣١

األورويب، والذي يضم رابطة منع التعذيب بصفتها شريكاً منفذاً، شاركت اللجنة الفرعية يف             
ة حول عملية ترحيل املهاجرين والرصد الوقائي،       حلق) أ: (حلقيت العمل املواضيعيتني التاليتني   

اتصال اآلليات  : حلقة حول عملية الترحيل   ) ب(؛  ٢٠١٢مارس  /ُعقدت يف سويسرا يف آذار    
الوكالة األوروبية إلدارة التعاون يف جمال العمليات على احلدود اخلارجية          مع  الوقائية الوطنية   

من أصحاب  وما إىل ذلك    ") فرونتكس"كالة  اختصاراً و (للدول األعضاء يف االحتاد األورويب      
عـالوة علـى   و. ٢٠١٢يونيه /املصلحة املعنيني بشؤون اهلجرة،ُعقدت يف صربيا يف حزيران      

ذلك، شاركت اللجنة الفرعية يف مشاورات بشأن عملية إنشاء آلية وقائية يف أوكرانيـا يف               
  .٢٠١٢أبريل /نيسان
د اجلمعية العامة للربوتوكول االختياري،     العاشرة العتما السنوية  ويف سياق الذكرى      -٣٢

نظمت البعثة الدائمة لفرنسا لدى األمم املتحـدة يف نيويـورك حلقـة دراسـية بعنـوان                 
: بعد مضي عشر سـنوات    الربوتوكول االختياري التفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب        "

يف مقـر األمـم    ٢٠١٢مـايو  /يارأ ١٠، ُعقدت يف "يف جمال منع التعذيب   الفارق  إحداث  
 وشاركت رابطة منع التعذيب ومكتب املفوضة السامية حلقوق اإلنسان يف رعايـة           . املتحدة

مبا يف ذلك رئيس اآللية الوقائية الوطنية       (بني خرباء دوليني ووطنيني     تلك التظاهرة اليت مجعت     
  ممثالً عـن دول ومنظمـات غـري        ٦٠يقارب  ما  حضرها  إذ  ( إقباال كبرياً    توالق) لفرنسا
وتبادل املشاركون خرباهتم وحددوا التحديات اليت تقف أمام جمال منع التعذيب            ).حكومية
  . ما انفك يتطورالذي
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وتود اللجنة الفرعية أن تغتنم هذه الفرصة للتوجه بالـشكر إىل اجلهـات املنظمـة         -٣٣
  . املذكورة على دعوهتا إياها للمشاركة فيهاللتظاهرات

   من الربوتوكول االختياري٢٦ مبوجب املادة الصندوق اخلاص املنشأ  -واو  
 من الربوتوكول االختياري، يتمثـل الغـرض مـن          ٢٦ من املادة    ١حسب الفقرة     -٣٤

الصندوق اخلاص يف املساعدة يف متويل تنفيذ التوصيات اليت تقدمها اللجنة الفرعية بعد زيارة              
. ليمية لآلليات الوقائية الوطنية   الدولة الطرف يف الربوتوكول االختياري فضالً عن الربامج التع        

وتتوىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إدارة الصندوق اخلاص عمالً بالقواعد            
. واألنظمة املالية لألمم املتحدة وبالسياسات واإلجراءات ذات الصلة الصادرة من األمني العام        

عة للمفوضية، وهي اهليئة االستشارية     جلنة املنح التاب  تبّت  وُوضعت خطة مؤقتة تقرر فيها أن       
أهلية املشاريع وتقدمي املـنح علـى   يف  حلقوق اإلنسان،   السامية  التابعة ملفوضة األمم املتحدة     

وسُتستعرض هذه اخلطـة    . أساس معايري تقييم ُحّددت يف املبادئ التوجيهية لتقدمي الطلبات        
  .٢٠١٣املؤقتة يف عام 

 من احلكومات واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة         ويتلقى الصندوق اخلاص تربعات     -٣٥
إىل الـصندوق  وقـد وردت    . واملنظمات غري احلكومية ومن كيانات أخرى خاصة أو عامة        

ـ  اًدوالر ١ ١٣٠ ٤٦٢,٢٩تربعات جمموعها   حىت هذا التاريخ،     ،اخلاص  تتـوزع   اً أمريكي
ملـديف،   مـن    اً دوالر ٥ ٠٠٠ من اجلمهورية التشيكية، و    اًدوالر ٢٩ ٧٠٤,٩٨: كاآليت

 من اململكة املتحدة لربيطانيا اًدوالر ١ ٠١٣ ٤٩١,٠١ من إسبانيا، و اً دوالر ٨٢ ٢٦٦,٣٠و
لتعزيز الصندوق اخلاص أداة قيمة     اقتناع بأن   واللجنة الفرعية على    . يرلندا الشمالية آالعظمى و 

  . من تربعات سخية قدمتهمنع التعذيب وتود أن تعرب عن امتناهنا هلذه الدول ملا
طلقت أول دعـوة لتقـدمي       وأُ ٢٠١١باشر الصندوق اخلاص عمله يف صيف عام        و  -٣٦

وبالفعـل،  . ٢٠١٢وقُدمت أول املنح خالل عام      . ٢٠١١نوفمرب  /الطلبات يف تشرين الثاين   
ـ     ٦٩، ورد   ٢٠١٢ويف أعقاب الدعوة لتقدمي الطلبات لعام         ٢٥رب   طلباً على الصندوق، اعُت

مت خالل املهلة الزمنية احملددة واليت تـستويف شـروط          الطلبات اليت قُدّ  وهي  (منها مقبوالً   
األهلية اجلغرافية، أي املشاريع اليت تستهدف تنفيذ التوصيات اليت قدمتها اللجنة الفرعية بعد             

أن تكون هذه التوصيات واردة يف التقرير الذي ُنشر شريطة ف، اطرأل ازيارهتا إلحدى الدول
، ويتعلق  ِمنحتسعة مشاريع باملوافقة وقُدمت إليها      وحظيت  ). بناًء على طلب الدولة الطرف    

األمر مبشاريع تضم طيفاً واسعاً من األنشطة، عمالً بتوصيات اللجنة الفرعية، والـيت تعـاجل      
ورفضت جلنة املنح   . مسألة منع التعذيب يف بنن وباراغواي واملكسيك وملديف وهندوراس        

عايري االختيار املواضيعية الـيت     ملاستوفائها   املشاريع املتبقية وعددها ستة عشر مشروعاً لعدم      
  .٢٠١٢-٢٠١١حددهتا املبادئ التوجيهية لتقدمي الطلبات يف الفترة 
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 / آب١٥وُنشرت دعوة جديـدة لتقـدمي الطلبـات إىل الـصندوق اخلـاص يف             -٣٧
. ٢٠١٢أكتـوبر   / تـشرين األول   ١٥ وانقضت مهلة تقدمي الطلبـات يف        ٢٠١٢ أغسطس
أما الطلبات اليت متت .  طلبات من بينها ةعقاب هذه الدعوة، ُرفضت أربع     طلباً يف أ   ٣٤ وورد

الطلبات اليت قُّدمت خالل املهلة الزمنيـة احملـددة         وهي  (املوافقة عليها وعددها ثالثون طلباً      
 يتعلـق األمـر   فتخص ستة بلدان من أصل سـبعة و       ) واليت تستويف شروط األهلية اجلغرافية    

باراغواي والربازيل وبنن   : رير اللجنة الفرعية بعد زيارة البلد وهي      البلدان اليت قبلت نشر تق    ب
 طلباً مقدماً   ١١  هناك بني املشاريع اليت نالت القبول،    ومن  . واملكسيك وملديف وهندوراس  

منظمات غري حكومية وطلبان مقدمان من      من ِقبل   مقدماً   طلباً   ١٧هيئات حكومية و  ِقبل  من  
  .ني وطنيتنيوقائيتِقبل آليتني 

وُتعرب اللجنة الفرعية عن سرورها لقيام املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خالل الفترة              -٣٨
املشمولة بالتقرير، بصفتها مديرة الصندوق اخلاص، بالتشاور معها فيما يتعلـق بعمليـة تقيـيم               

. ٢٠١٣ والدعوة لتقـدمي الطلبـات لعـام         ٢٠١٢املشاريع بعد الدعوة إىل تقدمي الطلبات لعام        
بت املفوضية من اللجنة الفرعية حتديد األولويات املواضيعية ذات الـصلة بالبلـدان املعنيـة               وطل
، واملزيد من التفاصيل متاح على املوقع       ٢٠١٣الدعوة إىل تقدمي الطلبات لعام      بلورة  أسهم يف    مما

  .http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/opcat/SpecialFund2013.htm :الشبكي التايل
سيساعد مقدمي الطلبات بشكل كبري     احملّدد  أن هذا التوجيه    مقتنعة ب واللجنة الفرعية     -٣٩

بـضمان  وذلـك   سيساعد أيضاً على حتسني األثر الوقائي للمنح         و .عند عرضهم ملشاريعهم  
ويسر اللجنة الفرعية أن تعلن     . استعماهلا لسد أشد احلاجات إحلاحاً، بتوافق مع املوارد املتاحة        

 وتتمىن أن ُيسهم جناح الصندوق يف در املزيد من التربعـات        ملنحمن ا أقصى قدر   اع  عن ارتف 
وستواصل اللجنة الفرعية استعراض فعاليـة الـصندوق        . وأن يستمر احلال على هذا املنوال     

  . من يقوم على إدارتهوتقدمي املشورة إىل

  باالخنراط يف العمل مع اهليئات األخرى يف جمال منع التعذي  -ثالثاً  

  التعاون الدويل  -ألف  

  التعاون مع اهليئات األخرى التابعة لألمم املتحدة  -١  
عمالً بأحكام الربوتوكول االختياري، قدم رئيس اللجنة الفرعية التقرير الـسنوي             -٤٠

 ٨جلسة عامة ُعقدت يف     يف  إىل جلنة مناهضة التعذيب      (CAT/C/48/3)اخلامس للجنة الفرعية    
 إىل ذلك، اغتنمت اللجنة الفرعية وجلنة مناهضة التعذيب فرصـة           إضافة. ٢٠١٢مايو  /أيار

، املـسائل ، ملناقشة طائفة مـن      ٢٠١٢نوفمرب  /تشرين الثاين تزامن دورتيهما يف جنيف، يف      
  .املوضوعية واإلجرائية، ذات االهتمام املشترك
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تـشرين  ، قدم رئيس اللجنـة الفرعيـة، يف         ٦٦/١٥٠ووفقاً لقرار اجلمعية العامة       -٤١
، التقرير السنوي اخلامس للجنة الفرعية إىل اجلمعية العامة يف دورهتـا            ٢٠١٢أكتوبر  /ألولا

وأتاح هذا احلدث أيضاً فرصة الجتماع رئيس اللجنة الفرعية مع رئـيس            . السابعة والستني 
ألقيا أيضاً كلمـة أمـام      اللذين   املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب،    جلنة مناهضة التعذيب و   

  . العامةاجلمعية
وواصلت اللجنة الفرعية مشاركتها النشيطة يف االجتماع السنوي لرؤساء هيئـات             -٤٢

يف الفتـرة   والعشرون  ُعقد االجتماع الرابع    (معاهدات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة       
الوثيقة اخلتامية  دت اللجنة الفرعية    وأّي).  يف أديس أبابا   ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٢٩ إىل   ٢٥ من
، تلبية للدعوة اليت وجهتها املفوضـة الـسامية   ةجتماع دبلن الثاين يف دورهتا السابعة عشر      ال

ودعمت اللجنة الفرعية، يف دورهتـا      . حلقوق اإلنسان من أجل تعزيز نظام هيئات املعاهدات       
، املبادئ التوجيهية املتعلقـة باستقاللية وحيادية أعضاء جلان معاهدات حقوق          ةالثامنة عشر 

مع االنسجام  كامل   وعدلت نظامها الداخلي لينسجم      )مبادئ أديس أبابا التوجيهية    (اإلنسان
املتـاح  (بياناً بشأن عملية تعزيز نظام هيئات املعاهدات        أيضاً  اعتمدت  و ٠املبادئ التوجيهية 

عالوة على ذلك، شاركت اللجنة الفرعيـة أيـضاً يف   و). على املوقع الشبكي للجنة الفرعية    
انظر أعـاله   ( طة األخرى اليت تضطلع هبا املفوضية السامية حلقوق اإلنسان        العديد من األنش  

  .)من الفصل الثاين" هاء"الفرع 
مع املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وانـضمت        تعاوهنا  اللجنة الفرعية   وواصلت    -٤٣

ايا جملس أمناء صندوق األمم املتحدة للتربعات لضح      إليه، إىل جانب جلنة مناهضة التعذيب و      
 ٢٦التعذيب، إلصدار بيان مبناسبة يوم األمم املتحدة الدويل ملساندة ضـحايا التعـذيب يف               

  .٢٠١٢يونيه /حزيران
 مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ومنظمة        وواصلت اللجنة الفرعية تعاوهنا     -٤٤

  ٠الصحة العاملية ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية

  ون مع املنظمات الدولية األخرى ذات الصلةالتعا  -٢  
سـيما يف    استمرت اللجنة الفرعية يف التعاون مع اللجنة الدولية للصليب األمحر، ال            -٤٥

  .سياق زياراهتا امليدانية
 عملية التعـاون مـع املنظمـة الدوليـة          ءبدبوُتعرب اللجنة الفرعية عن سعادهتا        -٤٦
االجتماع هبا أثناء اجللسة العامـة يف  عن طريق بالتقرير،  خالل الفترة املشمولة    ،  فونيةنكاللفر

 من ١١ من الدول األطراف و٣٣فونية نكام املنظمة الدولية للفروتُض. ةالدورة السادسة عشر
املوقعني على الربوتوكول االختياري، وهو ما ُيشكل قاعدة صلبة للتعاون مبوجب الدعامـة             

أعضاء اللجنـة الفرعيـة يف      أحد  ، شارك   ٢٠١٢م  ويف عا . الرئيسية ألنشطة اللجنة الفرعية   
  .فونيةنكاموهلا املنظمة الدولية للفر املشاريع اليت تستهدف مكافحة التعذيب ومنعه وسُتختيارا
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  التعاون اإلقليمي  -باء  
واصلت اللجنة الفرعية، من خالل جهات وصل مسؤولة عن االتصال والتنسيق مع              -٤٧

الشركاء اآلخرين ذوي الصلة يف جمال منع التعذيب، من قبيـل           اهليئات اإلقليمية، تعاوهنا مع     
اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب، وجلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، وجملس           

املهينة، أو  أوروبا، واللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية            
ومكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان التابع ملنظمة األمـن         األوروبية،  واملفوضية  

  .والتعاون يف أوروبا

  اجملتمع املدين  -جيم  
واصلت اللجنة الفرعية االستفادة من الدعم األساسي املقدم من اجلهات الفاعلة يف              -٤٨

ي شارك يف كل    الذ ()٣(سيما فريق االتصال املعين بالربوتوكول االختياري      اجملتمع املدين، وال  
مركز إعمال حقـوق    مبا يف ذلك    (واملؤسسات األكادميية   ) دورة من دورات اللجنة الفرعية    

لتعرب عـن   أن تغتنم هذه الفرصة     اللجنة الفرعية   وتود  ).  بولدزمان غمعهد لودفي  و اإلنسان
لجهات الفاعلة يف اجملتمع املدين على سعيها إىل الترويج للربوتوكـول االختيـاري            ل شكرها

وتود أن ختص بالشكر والعرفان رابطة منـع        . دعم اللجنة الفرعية يف االضطالع بأنشطتها     و
لقة التدريبية يف   سيما املساعدة اليت قدمتها من أجل تنظيم احل        التعذيب ملا قدمته من دعم، ال     

  . للجنة الفرعيةةالدورة السابعة عشر

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

  تطوير ممارسات عمل اللجنة الفرعية  -ألف  

  برنامج الزيارات  -١  
حىت تاريخ هذا التقرير، اختذت غالبية زيارات اللجنة الفرعية، وفقاً لواليتها مبوجب              -٤٩
إىل الدول األطراف، إضافة " زيارات منتظمة"من الربوتوكول االختياري، شكل ) أ(١١دة املا

وهذه الزيارات جزء هام من والية اللجنة الفرعيـة لكنـها           . )٤(إىل االضطالع بزيارة متابعة   
) ب(١١تتيح بالضرورة فرصاً مالئمة للجنة الفرعية كي تفي بواليتها مبوجـب املـادة               ال

  .آلليات الوقائية الوطنيةيتعلَّق با فيما
__________ 

 .لالطالع على قائمة بأمساء األعضاء، انظر املوقع الشبكي للجنة الفرعية )٣(
 . من الربوتوكول االختياري١٣ من املادة ٤مبوجب الفقرة  )٤(
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، قررت اللجنة الفرعية، من أجل ضمان احلّد األمثل من االخنراط           )٥(ولسدِّ هذه الثغرة    -٥٠
يف مجيع جوانب واليتها واستخدام عضويتها املوسعة وخرباهتا أفضل استخدام، أن تـدرج يف              

تابعة، شكالً جديـداً مـن   برنامج زياراهتا السنوي، باإلضافة إىل الزيارات املنتظمة وزيارات امل  
زيـارات استـشارية   : "الزيارات يركِّز على املشاركة يف املسائل اخلاصة باآللية الوقائية الوطنية  

  .ووضعت اللجنة الفرعية منهجية جديدة هلذه الزيارات". بشأن اآللية الوقائية الوطنية
 اآللية الوقائيـة  وخالل السنة قيد االستعراض، أُدرجت ثالث زيارات استشارية بشأن       -٥١

وقد اختار أعضاء اللجنة الفرعية الزيارات بعد النظـر يف تـاريخ            . الوطنية يف برنامج الزيارات   
التصديق على الربوتوكول االختياري من جانب الدولة املعنية؛ وممارساهتا املتعلِّقة بوضع وتطوير            

قيدها؛ ورصد إجراءات منع    اآلليات الوطنية ملنع التعذيب وتوزيعها اجلغرايف وحجمها ومدى تع        
التعذيب على الصعيد اإلقليمي؛ وأية مسائل حمدَّدة أو عاجلة ميكن أن جتعل نتيجة هذه الزيارة               

. إجيابية، إضافة إىل إمكانية اجلمع بني الزيارات ذات األغراض العملية وتلك املتصلة بامليزانيـة             
علِّقة باآللية الوقائية الوطنية بزيارة أماكن      وال تقوم اللجنة الفرعية خالل زياراهتا االستشارية املت       

احتجاز على أساس الوالية اليت متكِّنها من القيام بزيارات، لكن ميكنها أن تقـوم بـذلك إذا                 
  .تلقّت دعوةً من اآللية الوقائية الوطنية، وفقاً ملمارسات العمل الطبيعية لآللية الوقائية الوطنية ما
ب زياراهتا املنتظمة وزيارات املتابعة، تقارير سرية حتيلها إىل      وتصدر اللجنة الفرعية، عق     -٥٢

وعندما تقوم اللجنة الفرعية بزيارة استشارية تتعلَّق باآللية الوقائية الوطنية فإهنا           . الدول األطراف 
تقرير إىل اآللية الوقائية الوطنية وآخر إىل الدولة الطرف، وكالمها سرٌي خيصُّ            : تصدر تقريرين 

بيد أنه ميكـن نـشر هـذين        . وفقاً لألحكام والنهج احملدَّدين يف الربوتوكول اإلضايف      املتلقي  
  .التقريرين مبوافقة املتلقّي كما هو احلال بالنسبة ألي تقرير آخر من تقارير اللجنة الفرعية

ومن مزايا هذا النهج اجلديد أنه ميكِّن اللجنة الفرعية من القيام باملزيد من الزيـارات     -٥٣
نةً بالسنوات السابقة وذلك من خالل توليفة من الزيارات املنتظمة والزيارات االستشارية مقار

وبالتايل، فإن هذا النهج سوف ميكِّن اللجنة       . املتعلِّقة باآللية الوقائية الوطنية وزيارات املتابعة     
باإلضـافة إىل   و. الفرعية من الوفاء بواليتها الكاملة بطريقة شاملة وغري متييزية وغري انتقائية          
 واليت ال تـزال     -ذلك، فإن القيود املالية والتحدِّيات اليت يطرحها نقص املوظفني يف األمانة            

 تعزز هذا النهج الذي تزداد أهدافه       -تشكِّل عقباٍت حتول دون وفاء اللجنة الفرعية بواليتها         
  .وضوحاً يف عمل اللجنة الفرعية

  الوطنية، من غري برنامج الزياراتاألنشطة املتصلة باآلليات الوقائية   -٢  
 يف إرساء ارتباط أكثر فائـدةً       ٢٠١١جنحت فرق العمل اإلقليمية اليت ُشكِّلت عام          -٥٤

وقد شرعت تلك الفرق يف التواصـل واحلـوار مـع           . وتنظيماً مع اآلليات الوقائية الوطنية    
.  مـن حريتـهم    الوقائية الوطنية، فجمعت معلوماٍت عن حالة األشخاص احملرومني        اآلليات

__________ 

 .من الربوتوكول االختياري) ب(١١مبوجب املادة  )٥(
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والحظت اللجنة الفرعية الفائدة الكبرية للعمل مع اآلليات الوقائية الوطنية يف بعض البلـدان              
فقد كان إرساء التواصل . واملناطق لكنها أشارت إىل أن ذلك مل يكن مفيداً يف مجيع احلاالت   

يبدو أن ذلـك    وتبادل املعلومات مع بعض اآلليات الوقائية الوطنية واحلفاظ عليهما صعباً، و          
مرتبطٌ ارتباطاً مباشراً هبيكل اآلليات الوقائية الوطنية وطبيعة عملها، كما يـرتبط، بطبيعـة              

وتودُّ اللجنة الفرعية أن تربز أمهية إنشاء آلية وقائية وطنية          . احلال، بوجود هذه اآلليات أصالً    
عية، من أجل ضمان امتثال مستقلة ومن مثَّ أمهية أن تعمل بفعالية، وفقاً لتوجيهات اللجنة الفر

  .الربوتوكول االختياري
وستواصل اللجنة الفرعية املمارسة اليت تتبعها يف دعوة اآلليات الوقائية الوطنيـة إىل               -٥٥

حضور دوراهتا، أي حضور اجتماعات اهليئة العامة أو اجتماعات أفرقة العمـل اإلقليميـة،              
الوقائية الوطنية لعملها وتبادل التجـارب      وذلك لتحسني فهمها لكيفية تنفيذ خمتلف اآلليات        

وترى اللجنة الفرعية أن هذه املداوالت مفيدة للغاية، إذا تعزِّز فهمها وقدرهتا علـى              . معها
  .حتديد املمارسات اجليدة وتقامسها ونشرها

   التعليقات على القضايا املوضوعيةحتسني  -٣  
وهنجها فيما يتعلَّق مبنع التعذيب نتيجةً      تدرك اللجنة الفرعية أن لزيادة بروز تعليقاهتا          -٥٦

إجيابية تتمثَّل يف تعزيز اهتمام ذوي اخلربة يف اجملاالت ذات الـصلة بعملـها ورغبتـهم يف                 
ولذلك وضعت منهجية يتعيَّن اتباعها لـدى وضـع الورقـات           . املشاركة يف تلك العملية   

أصحاب املصلحة املعنيني   املواضيعية، وهي منهجية تشمل إمكانية إجراء مشاورات عامة مع          
  .يف مراحل مناسبة من عملية صوغها عندما ترى اللجنة الفرعية أن ذلك مفيد وعملي

ونشرت اللجنة الفرعية بياناً مؤقتاً عن القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء وهي          -٥٧
نة الفرعية بأي وترحِّب اللج. تأمل أن تتمكن من نشر ورقة توجيهية بشأن األعمال االنتقامية       

  .تعليقات على هذه املسائل، حىت تكون الوثائق أكثر مشوالً

  السرية  -٤  
تدرك اللجنة الفرعية إدراكا تاماً ضرورة أن تضمن االحترام الكامل ملبدأ السرية يف               -٥٨

وهي . عملها، بوصفه عنصراً مركزياً من عناصر اإلطار الذي حييط بواليتها اخلاصة بالزيارات
ستعراض متواصل للتبعات العملية هلذا املبدأ كي تضمن تطبيقه بأقل أثر ممكن علـى              تقوم با 

  .قدرهتا على العمل بفعالية

  التدريب  -٥  
عقدت اللجنة الفرعية، سعياً لتعزيز معارفها وقدراهتا فيما يتعلَّـق مبراقبـة أمـاكن         -٥٩

سات الصحة العقليـة    االحتجاز غري التقليدية، حلقة عمل استمرت يومني بشأن مراقبة مؤس         
والرعاية االجتماعية، مبساعدة مالية من حكومة أملانيا ومساعدة إدارية مـن رابطـة منـع               
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وكان اهلدف من حلقة العمل هذه هو متكني اللجنة الفرعية من القيـام خـالل               . التعذيب
، زيارهتا بتناول ما يتعرَّض له األشخاص املصابون بأمراض وإعاقات عقلية من وصم، ومتييـز     

وتدرك اللجنة الفرعية أن األشـخاص      . وحرمان من حقوق اإلنسان، وإمهال، وسوء معاملة      
املوجودين يف مؤسسات الصحة العقلية والرعاية االجتماعية هم جمموعة من جمموعات عديدة           
من األشخاص املستضعفني وهي تعي وضع النساء، واألحداث، وأفراد األقليات، والرعايـا            

للجوء، واألشخاص ذوي اإلعاقة، واملثليني، واملثليات، ومزدوجي امليل        األجانب، وملتمسي ا  
اجلنسي، ومغايري اهلوية اجلنسية، وأفراد اجملموعات املستضعفة األخـرى احملـرومني مـن             

وحلقة العمل هذه هي األوىل من نوعها وتأمل اللجنة الفرعيـة تطـوير معارفهـا      . حريتهم
  . يف املستقبلومهاراهتا من خالل حلقات عمل مماثلة

  إنشاء أفرقة عاملة خمصَّصة  -باء  
، أنشأت اللجنة الفرعية عدداً من األفرقة العاملة املخصصة للنظر          ٢٠١٢خالل عام     -٦٠
القضايا النظمية املتصلة بتفاعل اللجنة الفرعيـة مـع اآلليـات الوقائيـة الوطنيـة،               ) أ(يف  

إجـراء  ) ج(ية الدنيا ملعاملة السجناء،     االخنراط يف العمليات املتصلة بالقواعد النموذج      )ب(
املسائل ) ه(األعمال االنتقامية،   ) د(تدريب متهيدي وتدريب مستمر ألعضاء اللجنة الفرعية،        

وتقدِّم األفرقة العاملـة    . اإلجرائية، مبا يف ذلك املسائل املتصلة بالوصول إىل أماكن االحتجاز         
وتعتقد اللجنة الفرعيـة أن     . لية اختاذ القرارات  تقاريرها إىل اهليئة العامة، اليت تضطلع مبسؤو      

استخدام األفرقة العاملة يتيح النظر، بتركيز أكرب، يف طائفة أوسع من القضايا مما هو ممكـن                
بطرق أخرى، وهي تنوي البناء على هذه املمارسة لتعزيز مشاركة األعضاء وتفعيـل سـري               

ق الترمجة اخلاصة باجتمـاع األفرقـة       وتشعر اللجنة الفرعية باألسف إزاء نقص مراف      . العمل
  .العاملة خارج قاعة اجللسة العامة، مما يعوق استخدام وقت الدورة استخداماً أكثر فعالية

وألقى الفريق العامل املعين بالتفاعل بني اللجنة الفرعية واآللية الوقائية الوطنية الضوء              -٦١
  :على مجلة أمور منها

الداخلي للمنهجيات اليت تستخدمها أفرقة العمل احلاجة إىل ضمان االتساق   )أ(  
  اإلقليمية، من أجل احملافظة على املساواة يف املعاملة؛

احلاجة إىل إنشاء آلية تستطيع اآلليات الوقائية الوطنية أن تتراسل من خالهلا              )ب(  
  مع اللجنة الفرعية وتتلقى منها الردود املالئمة؛

نات من اآلليات الوقائيـة الوطنيـة وذلـك         أمهية وضع استبيان جلمع البيا      )ج(  
  للتمكُّن من إنشاء قاعدة بيانات تتضمَّن معلومات قابلة للمقارنة واحملافظة على هذه القاعدة؛

قيمة االخنراط مع اآلليات الوقائية الوطنية فيما يتعلَّـق بأنـشطة اللجنـة               )د(  
  .الفرعية، مبا يف ذلك األنشطة القطرية
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عامل املعين بالقواعد الدنيا النموذجية ملعاملة السجناء الضوء، يف مجلة          وألقى الفريق ال    -٦٢
أمور، على املسامهة الرئيسية اليت ُيعتقد عموماً أن بإمكـان اللجنـة الفرعيـة تقـدميها إىل            

وألقى الضوء بوجه خاص على عدَّة جمـاالت        . املناقشات اخلاصة بالقواعد الدنيا النموذجية    
  : قييم ومنها على سبيل املثال ال احلصرميكن أن تستفيد من الت

  اللغة واملصطلحات املستخدمتان يف النص؛   )أ(  
  املعلومات املقدَّمة إىل السجناء والشكاوى الواردة منهم؛   )ب(  
  العالقات االجتماعية وخدمات ما بعد اإلفراج؛ /االتصال بالعامل اخلارجي  )ج(  
  الدين؛   )د(  
  ؛ األشخاص ذوو الوضع اهلش  )ه(  
  الفئات اخلاصة؛ /التصنيف  )و(  
  التفتيش املستقل؛   )ز(  
  السجون اخلاصة؛  )ح(  
  .ُنهج ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة  )ط(  

وألقى الفريق العامل املعين بالتدريب التمهيدي والتدريب املستمر الضوء على مجلة             -٦٣
  :أمور بينها ما يلي

احلاجة إىل إيالء األولوية للتدريب التمهيدي والتدريب املستمر لألعـضاء            )أ(  
  اجلدد يف الدورة التاسعة عشرة للجنة الفرعية؛

احلاجة إىل مساعدة األعضاء املنتخبني اجلدد بفضل توفري املعلومات والدعم            )ب(  
مثة إقـرار   (جنة الفرعية   الشخصي واملساعدة العملية لتيسري جتارهبم األوىل يف اهليئة العامة لل         

  ؛)بوجود ترابط وثيق بني كلٍّ منها
استصواب تنقيح النظام الداخلي للجنة الفرعية فيما يتعلَّق بتوقيت انتخاب            )ج(  
  .املكتب
  :وألقى الفريق العامل املعين باألعمال االنتقامية الضوء على مجلة أمور بينها  -٦٤

أن التصدِّي ملخـاطر األعمـال   ضرورة النظر يف وضع موقف سياسايت بش     )أ(  
  االنتقامية والشكل الذي ينبغي أن تتخذه هذه السياسة؛

ضرورة النظر يف العالقة بني مبدأ السرية وضرورة ضمان توقُّف األعمـال              )ب(  
  االنتقامية؛
ضرورة النظر يف دور اآلليات الوقائية الوطنية ومسؤولياهتا فيمـا يتعلَّـق              )ج(  

  .اميةمبخاطر األعمال االنتق
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وألقى الفريق العامل املعين باملسائل اإلجرائية، مبا يف ذلك صـعوبات الوصـول إىل          -٦٥
  :أماكن االحتجاز، الضوء على مجلة أمور منها ما يلي

ضرورة النظر يف الردود العملية يف حاالت منع أو تأخري الوصول إىل بعض               )أ(  
  أماكن االحتجاز؛

ة للتصدي لصعوبات الوصـول إىل بعـض        ضرورة النظر يف الردود العملي      )ب(  
  األرجاء يف بعض أماكن االحتجاز؛/القاعات
ضرورة النظر يف ردود عملية لتذليل العقبات اليت حتول دون االلتقاء ببعض              )ج(  

  األشخاص احملرومني من حريتهم، أو االلتقاء هبم يف ظروف مالئمة؛
  ع املدين؛استخدام املعلومات اليت تقدِّمها منظمات اجملتم  )د(  
مسائل إجرائية خاصة أخرى ميكن مواجهتها لدى زيارة السجون وخمـافر             )ه(  
  .الشرطة

  القضايا الناشئة من عمل اللجنة الفرعية  -جيم  
. تود اللجنة الفرعية أن تلفت االنتباه إىل بعض املسائل احملددة اليت برزت أثناء عملها             -٦٦

قت الذي ترغب فيه يف مرافق االحتجاز بسبب     إذ مل تتمكن، يف بعض األحيان، من قضاء الو        
إنه اسـتهالك   . التأخر يف احلصول على إذن بالدخول أو يف تذليل عقبات بريوقراطية أخرى           

مؤسف ملوارد قيِّمة، وينبغي أن تكفل الدول األطراف متكني اللجنة الفرعية مـن الوصـول               
اص احملرومني من حريتـهم،     الفوري إىل مجيع أماكن االحتجاز ومجيع أرجائها، وإىل األشخ        

وعلى حنو مماثل، تقر اللجنـة الفرعيـة        . وإىل الوثائق، وفقا ألحكام الربوتوكول االختياري     
يبذله اجملتمع املدين من جهود متواصلة وما يقدمه من دعم يف منع التعذيب وغـريه مـن                  مبا

ا تود أن تشدد على أمهيـة       ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، إال أهن          
  .توخي أقصى قدر من الدقة والتحديث يف املعلومات واملواد املقدمة إىل اللجنة الفرعية

وترى اللجنة الفرعية، كما ذُكر سابقاً يف عدد من الوثائق املنـشورة، أن عبـارة                 -٦٧
ُتفسر تفسرياً   من الربوتوكول االختياري، ينبغي أن       ٤، املذكورة يف املادة     "أماكن االحتجاز "

واسعاً، كي تشمل، فيما تشمل، السجون املدنية والعسكرية، وخمافر الـشرطة، ومراكـز             
االحتجاز السابق للمحاكمة، ومؤسسات الطب النفسي، ومراكز الصحة العقلية، ومراكـز           

وتنطبق هذه  . احتجاز املهاجرين، ومراكز احتجاز األحداث، ومؤسسات الرعاية االجتماعية       
ى أي مكان دائم أو مؤقت، ُيحرم فيه األشخاص من حريتهم من جانب السلطات              العبارة عل 

أمـاكن  "وبالتايل فإن تفـسري     . أو مبوافقة ضمنية منها   /العامة أو بتحريض منها أو بقبوهلا و      
احملصور يف األماكن التقليدية للحرمان من احلرية كالسجون هو، يف رأي اللجنة،            " االحتجاز

  .تناىف بشكل واضح مع الربوتوكول االختياريتفسري حمدود للغاية ي
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، علـى النـهج     )CAT/46/2(وقد علقت اللجنة الفرعية، يف تقريرها السنوي الرابع           -٦٨
الذي تتبعه يف التعامل مع احلاالت الفردية للتعذيب وسوء املعاملة اليت أُبلغت هبـا خـالل                

ذا التعليق قد أُسـيء فهمـه،       وعلمت، منذ ذلك احلني، أن ه     . زياراهتا إىل أماكن االحتجاز   
وفُسر على أن اللجنة الفرعية واآلليات الوقائية الوطنية ال ينبغي هلما التـدخل يف احلـاالت                

واملؤكد أن اللجنة ال حتقـق يف       . وليس هذا هو موقف اللجنة الفرعية     . الفردية على اإلطالق  
 ادعاءات تعذيب وسـوء     االدعاءات الفردية، لكنها وثقت خالل العديد من زياراهتا القطرية        

وكما يتضح من التقرير السنوي الرابع،      . معاملة، وأدرجت وصفاً هلذه احلاالت يف تقاريرها      
ترى اللجنة الفرعية ضرورة حتليل هذه احلاالت لتحديد الثغرات الكامنة يف احلماية ولتقـدمي              

لفرعية ال ميكنـها    وال يعين ذلك أن اللجنة ا     . التوصيات األكثر فعالية يف جمال منع التعذيب      
إال أن  . إثارة مسائل ناشئة عن حاالت حمددة تطَّلع عليها، وقد فعلت ذلك بني احلني واآلخر             

ذلك يستدعي كشف هوية ضحية التعذيب أو سوء املعاملة، األمر الذي ال يتطلب املوافقـة               
ألعمال املستنرية للشخص املُدعى أنه ضحية فحسب بل يتطلب أيضاً النظر بتمعن يف خماطر ا             

وتعتقد اللجنة الفرعية أن إساءة فهم      . االنتقامية أو غري ذلك من النتائج الضارة هلذا الكشف        
موقفها قد يرجع إىل ما ذكرته يف تقريرها السنوي الرابع وهو أن اللجنة الفرعيـة ال متلـك                 

 تقدم بيد أن بوسع اللجنة الفرعية أن. صالحية الشروع يف التحقيقات أو صالحية تقدمي اجلرب
توصيات إىل السلطات يف هذا الشأن وهي تقوم بذلك فعالً، وإذا جتاهلت السلطات هـذه               
التوصيات أو امتنعت عن تنفيذها دون سبب وجيه، فإن اللجنة الفرعيـة تعتـرب أن تلـك                 

  .السلطات ال تتعاون معها

  املسائل املوضوعية  -خامساً  
هة نظرها احلالية بشأن عـدد مـن        تود اللجنة الفرعية أن حتدد يف هذا الفصل وج          -٦٩

  .املسائل ذات األمهية بالنسبة لواليتها

  دور املراجعة القضائية ومراعاة األصول القانونية يف منع التعذيب يف السجون  -ألف  

  موجز  -١  
االفتراض اخلاطئ بأن مراعاة األصول القانونية تنتهي حلظة إصدار احلكـم، وأهنـا               -٧٠
السجون احلاليني، يشجع استخدام التعذيب وسوء املعاملـة يف         تنطبق على ظروف ونظام      ال

وباإلضافة إىل إجراءات تقـدمي     . أماكن االحتجاز، وبالتحديد يف سجون البالغني واألحداث      
 آليـة  أو خاصـة  قضائية آلية الدول توفر أن بد ال ،الشكاوى ومراقبة أماكن االحتجاز هذه    

  .احملاكمة قبل جزينواحملت املدانني مجيع حقوق حلماية مشاهبة
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  مقدمة  -٢  
يف حالة السجون بشكل حمدد، تسهم عوامل ثقافية خمتلفة، من قبيل الفكرة القائلـة       -٧١

، أو ردود فعل وسـائط      "خطرون"أو أهنم أشخاص    " جمتمع خارجي "بأن الرتالء عبارة عن     
 الـسجن   اإلعالم إزاء انعدام األمن، يف إمهال أو استضعاف األشخاص الذين يقضون عقوبة           

  .احملبوسني احتياطياً أو
وللتغلب على النقص يف محاية السجناء، جيب أن ينص القانون على أن للمحتجـزين                -٧٢

وأن القليل فقط من حقوقهم ) تشمل احلق يف السالمة الشخصية وحرية الضمري    (حقوقاً أساسية   
افة إىل ذلك، ال بد من      وباإلض). مثل حرية التجمع والتعبري   (أو مقيد   ) مثل حرية اإلقامة  (معلق  

كاحلق يف الغذاء، وظروف العيش     (إرساء وضمان حصوهلم على بعض احلقوق أثناء االحتجاز         
ومثة نقص يف اآلليات والقواعد اإلجرائية وسبل االنتصاف الالزمة         ). الالئق، واخلدمات الصحية  
  ."حقوقاً دون ضمانات"والواقع أن للمحتجزين . إلنفاذ هذا اإلطار القانوين

  غياب احلماية املؤسسية  -٣  
إن غياب احلماية القانونية يف أماكن االحتجاز يرتبط أيضاً بالتـصورات التأهيليـة               -٧٣

، اليت أسهمت يف سيطرة منوذج تقرر فيه سلطات السجن واملوظفون           )٦(واإلصالحية للعقوبة 
  .الفنيون وحراس األمن من طرف واحد نظام العقوبة

  نونيةمراعاة األصول القا  -٤  
تعين مراعاة األصول القانونية ضرورة اتباع إجراءات معينة كي تتمكن الدولة مـن               -٧٤

إنفاذ احلقوق األساسية بشكل مشروع؛ وهي بذلك ترسي جمموعة من املتطلبات اليت ال بد              
من تلبيتها حىت يتمكن األفراد من الدفاع عن أنفسهم بشكل مناسب يف وجه أي عمل مـن   

  . أن ميس حبقوقهمجانب الدولة ميكن
وداخل نظام العدالة اجلنائية، ينبغي أال تقتصر مراعاة األصول القانونية على حتديـد               -٧٥

العقوبات بل ينبغي أن تشمل أيضاً ضمان محاية مجيع احملتجزين، وتوفري إطار للعالقة بـني               
ل على  السجناء وسلطات السجن فيما يتعلق باحلقوق وااللتزامات، مبا يف ذلك سبل احلصو           

  .خدمات الدفاع وسبل االنتصاف القانوين
__________ 

وما تال ذلك   ] اإليطايل[ثالثة اليت أسهمت يف وضع الدستور       االجتاهات السياسية والثقافية ال   "يشمل ذلك رؤية     ) ٦(
االجتاه الكاثوليكي، الذي ينظر إىل العقوبة بوصفها إصالحاً للمجرم؛ واالجتاه الليـربايل            : من إصالح للسجون  

احملافظ الذي يعد مصدر النظرة العالجية واإلدماجية فيما يتعلق بالعقوبـة؛ والـشيوعية بنـسختيها اللينينـة                 
وبتأييد مـن هـذه     . لغرامشية، املستوحاة من أنظمة العقوبة الرامية إىل تربية اجملرم وإعادة إدماجه يف اجملتمع            وا

االجتاهات الثقافية املتالقية، حتقق إصالح السجون مقابل مثن هو حتويل السجون إىل عقوبـة ملتبـسة وغـري               
 Luigi Ferrajoli, Derecho y "ا يتعلق بالعقوبةمتساوية وال منطية، وما ينتج عن ذلك من احنالل للضمانات فيم

razón ( Madrid, Trotta, 1995), p. 720. 
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  املراقبة القضائية  -٥  
إن التدخل القضائي خالل فترة االحتجاز، من جانب قضاة غري القـضاة الـذين                -٧٦

فلكـي يـتمكن    . حددوا التهم اجلنائية، يسري جنباً إىل جنب مع مراعاة األصول القانونيـة           
هم من إمهال أو تعسف سلطات السجون، ال بد من  السجناء من االحتجاج باملعايري اليت حتمي     

طرف ثالث حمايد ينفذ تلك املعايري، نظراً لعدم جواز أن يقوم أي شخص بـدور القاضـي                 
وهلذا السبب أيضاً، ينبغي أال يتصرف القضاة املعنيون مبـسائل إنفـاذ            . ودور هيئة احمللفني  

وبوصفهم جزءاً  . لى أساس املغارمة  أحكام السجن إال يف إطار اإلجراءات القضائية املنفذة ع        
من نظام العدالة اجلنائية، فإن دورهم خيتلف اختالفاً واضحاً عن دور هيئات املراقبة، وجيب              

  .أن تكون قراراهتم قابلة لإلنفاذ إنفاذاً كامالً ضد أي سلطة حكومية
قد ) شكوىأي السجني املتقدم ب   (وإذا كانت إدارة السجن توفر املساعدة، فإن املتظلم           -٧٧

  .يكون مطالباً مبتابعة سبيل االنتصاف هذا قبل السعي إىل احلصول على االنتصاف من احملكمة
وكثرياً ما ُيناط بالسلطة اإلدارية تنفيذ األحكام وأوامر االحتجاز السابق للمحاكمة؛             -٧٨

ضٍ بيد أن القضايا املقدمة خالل فترات التنفيذ تندرج ضمن عالقة ثالثية حيتـل فيهـا قـا                
متخصص أو سلطة مستقلة مماثلة قمة اهلرم بينما حتتل سلطات السجون زاوييت اهلرم السفليني         

ويف هنج يقوم على حقوق اإلنـسان، ال يبقـى الـسجني            . تطبيقاً ملبدأ املساواة يف الوسائل    
  :يف عالقة قانونية لتأكيد حقوقه" فاعالً"املعاملة بل يصبح " موضوع"

  
تعون خبربات ختتلف عن خربات احملامني الذي يّوكلون يف قضايا          ووجود حمامني يتم    -٧٩

الدفاع اجلنائي أمٌر أساسي لضمان جلوء األشخاص املدانني واألشـخاص احملتجـزين قبـل              
  .احملاكمة إىل العدالة داخل السجن

وليس وجود التعذيب وسوء املعاملة يف أماكن االحتجاز حمض صدفة؛ بل هو يتعزز               -٨٠
وميكـن  . شريعي واجلمود القضائي اللذين يّهيئان أرضية خصبة هلذه املمارسات        باإلمهال الت 

إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالـة أو أيـة           "حتقيق تقدم يف هذا اجملال من خالل        

 النقص يف احلماية احلماية

 القرار
 جنسلطات الس

 السلطة

 القاضي

 "موضوع"السجني بصفته 
 املعاملة

يف" فاعالً"السجني بصفته 
 احلقوق والواجبات

املُدعى عليه/ادعاءات السجني
 احلماية القانونية 

 السجني
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 من ١الفقرة " (إجراءات أخرى ملنع أعمال التعذيب يف أي إقليم خيضع الختصاصها القضائي          
اهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية        من اتفاقية من   ٢املادة  
  ).الالإنسانية أو املهينة، اليت تنطبق على مجيع املوقعني على الربوتوكول االختياري أو

  عدالة السكان األصليني ومنع التعذيب  -باء  

  التنوع الثقايف وعدالة السكان األصليني  -١  
بري الثقايف يفترضان االعتراف بأن مجيع الثقافات،       إن محاية وتعزيز تنوع أشكال التع       -٨١

مبا فيها ثقافات األشخاص املنتمني إىل األقليات وثقافات الشعوب األصـلية، متـساوية يف              
  .)٧(الكرامة ويف اجلدارة باالحترام

ويعين احترام التنوع الثقايف ضمناً بناء عالقة تتسم باملساواة بني الثقافات وجتاوز أوجـه                -٨٢
كما تفترض مسبقاً أن مواجهة أي      . ل يف عالقات القوة املستندة إىل أفكار التفوق أو الدونية         اخلل

  .ممارسة تقليدية من أي ثقافة متس بكرامة األفراد والشعوب، مبا يف ذلك ثقافة الغرب

  مفهوم عدالة السكان األصليني  -٢  
 اجلماعية للـشعوب    إن االعتراف بعدالة السكان األصليني يشكل جزءاً من احلقوق          -٨٣

وتنص اتفاقية منظمـة العمـل      . األصلية على النحو املبني يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان        
 بشأن الشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة علـى أن الـشعوب             ١٦٩الدولية رقم   

تتعارض هذه حبق االحتفاظ بعاداهتا ومؤسساهتا اخلاصة، عندما ال    ... تتمتع  "األصلية والقبلية   
العادات والنظم مع احلقوق األساسية اليت حيددها النظام القانوين الوطين، أو مـع حقـوق               

  ).٨ من املادة ٢الفقرة " (اإلنسان املعترف هبا دولياً
ويقر إعالن األمم املتحدة بشأن الشعوب األصلية بأن للشعوب األصـلية احلـق يف       -٨٤

فضالً عن احلق يف عدم التعرض للدمج القـسري         ) ٥ة  املاد(احلفاظ على مؤسساهتا القانونية     
وينص هذا الصك الدويل كذلك على أن للشعوب ). ٨ من املادة    ١الفقرة  (لتدمري ثقافاهتا    أو

األصلية احلق يف تعزيز وتطوير وصون نظمها أو عاداهتا القانونية، إن وجدت، وفقاً ملعـايري               
تقرير مسؤوليات األفراد جتاه جمتمعاهتم احملليـة       واحلق يف   ) ٣٤املادة  (حقوق اإلنسان الدولية    

  ).٣٥املادة (

  العالقة بني النظام القضائي الوطين ونظام عدالة السكان األصليني  -٣  
إن وجود نظم قانونية خمتلفة داخل أقاليم ختضع لوالية دولة واحدة ميثل حتدياً حاسـم     -٨٥

وجيب أن تستند العالقة بني نظام العدالة    . قافاتاألمهية يف بناء عالقات تستند إىل التبادل بني الث        
__________ 

 .٣، الفقرة ٢اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف، املادة  )٧(
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الوطين ونظام عدالة السكان األصليني إىل إعطاء نفس القيمة واالعتراف لكل مـن النظـامني               
واملساواة يف تقييم الـسلطات     ) سواء أكان النظام إجيابياً أم ُعرفياً أم ذا طابع خمتلط         (القانونيني  

  .ن عالقة تستند إىل االحترام والتعاون والتواصلفال غىن ع. اليت تتمتع بسلطة تطبيقه
وينبغي اعتبار نظام عدالة السكان األصليني جزءاً من كلّ وأن له عالقـة جدليـة                 -٨٦

وثقافية مع نظام العدالة الوطين، وذلك كي يتمكن كل نظام من أن يستوحي مـن اآلخـر                 
اقيـة منظمـة العمـل الدوليـة        مبني بوضوح يف اتف   " التبادل الثقايف القانوين  "وهذا  . ويثريه
يوىل االعتبار الواجب، عند تطبيق القـوانني واللـوائح         : "، اليت تنص على ما يلي     ١٦٩ رقم

... وهلذا الغرض توضع    "الوطنية على الشعوب املعنية، لعاداهتا أو لقوانني العرف اخلاصة هبا،           
  ).٨املادة (" إجراءات حلل املنازعات اليت ميكن أن تظهر عند تطبيق هذا املبدأ

  حدود نظام العدالة الوطين يف الدعاوى ضد أشخاص من السكان األصليني  -٤  
يف احلاالت اليت يكون فيها لنظام العدالة الوطين والية قضائية على أشـخاص هلـم              -٨٧

خلفيات ثقافية ترتبط بالسكان األصليني، ال بد من توفري صكوك قانونية مالئمة تتيح، عنـد    
على أن تراعى، على سبيل املثال، امليـول     ( تقييم ملسؤولية هؤالء األشخاص      االقتضاء، إجراء 

ويف مثـل هـذه   ). الثقافية أو األسس األخرى اليت ميكن أن تربر إعفاًء من املسؤولية اجلنائية    
  .احلاالت، ُيفضل دائماً إجراء احملاكمة يف إطار نظام عدالة السكان األصليني

ال السَّجن املفروضة على السكان األصـليني مـن         والواضح أن أي شكل من أشك       -٨٨
 مبا يف ذلك السلطات التقليدية اليت ميكنها، يف حاالت اسـتثنائية،            -جانب السلطات العامة    

ويف هذه الظروف، خـصوصاً  .  ينبغي أن يكون االستثناء وليس القاعدة     -احتجاز الشخص   
لتعـذيب أو املعاملـة القاسـية       عندما يكون االحتجاز غري قانوين، مثة خطر أكرب للتعرض ل         

  .الالإنسانية أو املهينة أو
وجيب احلكم على مشروعية االحتجاز بناء على قانونيته ومدى تناسبه، وجيـب أن               -٨٩

تراعى يف حالة السكان األصليني مبادئ أخرى خمتلفة للتأكد من أنه ليس تـدبرياً تعـسفياً                
اإلضافة إىل الضمانات القانونيـة الـيت      وهذا يعين أنه ب   . ينطوي على خطر التعرض للتعذيب    

  : تنطبق على كل فرد حمتجز، جيب بذل عناية خاصة من أجل
ضمان إبالغ أفراد السكان األصليني، بلغتهم، عن أسباب احتجازهم وعن            )أ(  
  حقوقهم؛
ضمان إبالغ أُسرهم أو، إذا تعذر ذلك، سلطات جمتمعهم احمللـي بـشأن             )ب(  

  احتجازهم؛
انتهم، منذ حلظة احتجازهم، جماناً، مبحامٍ عام يـتكلم لغتـهم           ضمان استع   )ج(  

ويكون ملماً بقانون السكان األصليني أو مببادئـه األساسـية،   ) يعمل معه مترجم فوري  أو(
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يف ذلك إمكانية النظر يف القضية برمتها يف إطار نظام عدالة الـسكان األصـليني عنـد                  مبا
   جمال الثقافة وعلم اإلنسان؛االقتضاء، وإمكانية االستعانة خبرباء يف

ضمان أن تكون مجيع السلطات املشاركة، بأي شكل من األشـكال، يف              )د(  
كمكتب احملامي العام، ومكتب النائب العام،   (مسائل االحتجاز أو التحقيق أو إنفاذ األحكام        

يني، وشرطة التحقيقات اجلنائية، والقضاة املكلفني بالقضية، وغريهم من املسؤولني القـضائ          
ملمة بالضمانات القانونية الدنيا وحبقوق السكان األصليني اليت تقرهـا          ) وسلطات السجون 

الصكوك الدولية ذات الصلة، وأن تدعم هذه الضمانات القانونية الدنيا واحلقـوق، وفـق              
  اجتهادها، هبدف اختاذ إجراءات إجيابية؛ 

لـسكان  ضمان أن يكون االحتجاز، يف حالة احتجاز أشـخاص مـن ا             )ه(  
األصليني بشكل قانوين يف ظروف استثنائية، يف ظروف تراعي الكرامة الشخصية، وضرورة            

  ؛)٨(أن تضمن الدولة حق هؤالء األشخاص يف السالمة الشخصية
ضمان وضعهم يف مراكز االحتجاز األقرب إىل جمتمع السكان األصـليني             )و(  

يارات متكررة ويتابعوا ممارسـاهتم     اخلاص هبم واألقرب إىل أُسرهم، كي يتمكنوا من تلقي ز         
  وعادهتم التقليدية، مما يقلل من خطر عزهلم عن أقارهبم وثقافتهم ودينهم؛

ضمان عدم فصل أفراد السكان األصليني يف أماكن االحتجاز عن غريهـم              )ز(  
ينبغي دفعهم حنو التخلي عـن لغتـهم         كما ال . وعدم تعرضهم للتمييز بسبب انتمائهم هذا     

  التقليدي أو عاداهتم عن طريق التهديد أو السخرية أو اإلهانة؛لباسهم  أو
ضمان مساواة النساء بالرجال من السكان األصـليني يف التمتـع بـنفس            )ح(  

احلماية، وضمان احترام كرامتهن فيما يتعلق باملمارسات املتصلة حبياهتن اجلنـسية وقـيمهن      
   ومالبسهن وعريهن؛التقليدية املرتبطة، يف مجلة أمور، مبظهرهن وشعرهن

ضمان متتع احملتجزين من السكان األصليني حبقهم يف حرية التعبري باللغة اليت    )ط(  
وأي حظر أو تقييد الستخدام هذه اللغة ميثل انتهاكاً لقواعد املعاملـة املوحـدة              . يفضلوهنا

للمحتجزين، وهو أمر خطري للغاية عندما تكون اللغة جزءاً من هوية الشخص كفـرد مـن              
  .أفراد جمتمع السكان األصليني الذي ينتمي إليه

  الصالت بني عدالة السكان األصليني ومنع التعذيب  -٥  

  منع التعذيب يف نظام عدالة السكان األصليني  )أ(  
إن االعتراف بعدالة السكان األصليني، بوصفها جزءاً من احلقوق اجلماعية للسكان             -٩٠

يني اليت متارس سلطتها يف تسوية الرتاعات شيئاً مـن          األصليني، حيمِّل سلطات السكان األصل    
__________ 

 .٤٥/١١١ من املبادئ األساسية ملعاملة السجناء اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف قرارها ١انظر املبدأ  )٨(
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تقتصر هذه املسؤولية على احترام املعايري والقيم واملبادئ اليت تشكل قـانون             وال. املسؤولية
السكان األصليني بل تتعداها إىل احترام حقوق اإلنسان املعترف هبا دولياً، كاحلق يف السالمة           

  .القاسية والالإنسانية واملهينةالشخصية، وحظر التعذيب واملعاملة 
بد من متييز أعمال التعذيب أو املعاملة القاسـية والالإنـسانية واملهينـة عـن                وال  -٩١

املمارسات اليت تعد، وفقاً لنظرة العامل للسكان األصليني، أشكاالً مـن الـتطهري الروحـي               
منظـورٍ يراعـي    والتعايف لألشخاص الذين عوقبوا وفق نظام عدالة السكان األصليني مـن            

االختالف بني الثقافات، فإن هذه املمارسات ومنها محامات امليـاه املثلجـة أو اسـتخدام               
القُّراص للتطهري الروحي للجناة، تتسق مع ما ورد يف اتفاقية مناهضة التعذيب ألن تعريـف               

يتضمن ذلك األمل أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبـات قانونيـة             ال"التعذيب يف االتفاقية    
  ).١املادة " (املالزم هلذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية هلا أو

   السكان األصليني يف منع التعذيبدور عدالة  )ب(  
يف اجملتمعات احلديثة، يرتبط التعذيب وسوء املعاملة ارتباطاً وثيقاً مبفهـوم سـلطة               -٩٢

ختالفاً تاماً، إذ تقـوم العدالـة       أما يف اجملتمعات التقليدية، فإن تنظيم اجملتمع خيتلف ا        . الدولة
نعتربه إجراءات جنائيـة     وبالتايل، فإن املرحلة األوىل مما    . أساساً على توافق اآلراء والوساطة    

ولذلك، فإن التعذيب وسوء املعاملة نادران جداً يف        . تشمل بالضرورة احلرمان من احلرية     ال
  .اجملتمعات التقليدية

ام عدالة الدول عادة يف القضايا اجلنائيـة، تكـاد          وأحكام السجن اليت يفرضها نظ      -٩٣
ُتستخدم يف نظام عدالة السكان األصليني، ألن العالقات داخل اجملتمع احمللي حتدد هيكل              ال

اهلوية الشخصية واجلماعية ألفراد اجملتمع احمللي، والسجن ُيقوض هذه العالقـات بـشكل             
 السجن ُيشكل معاملة قاسية وال إنسانية       ويرى الكثري من أفراد السكان األصليني أن      . مباشر

  .ومهينة بل وميثل شكالً من أشكال التعذيب
وبالتايل فإن تعزيز نظام عدالة السكان األصليني واألشكال اليت يتبعهـا يف ضـبط                -٩٤

اجملتمع ومعاقبة خمالفي قوانينه ميكن أن يؤدي إىل منع التعذيب واملعاملة القاسية أو الالإنسانية              
  .ينة ألفراد السكان األصلينيأو امله

  استشراف املستقبل  -سادساً  
تشهد هناية فترة اإلبالغ هذه مغادرة مخسة من أصل عشرة من األعضاء املؤسسني                -٩٥

يكن حيق هلـم الترشـح        ومل ٢٠٠٦أكتوبر  /للجنة الفرعية والذين انُتخبوا يف تشرين األول      
وسـتفتقد  . ٢٠١٢أكتوبر  /ن األول لوالية جديدة خالل اجتماع الدول األطراف يف تشري       

اللجنة الفرعية كثرياً هؤالء األشخاص وستفتقد خرباهتم، ومن املؤسف أهنا ختسر هذا العدد             
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بيد أن مغادرة هؤالء األعضاء تتـيح   . من األعضاء ذوي اخلربة يف فترة التحول والتطور هذه        
أعـضائها اجلـدد يف     الفرصة الستقبال أعضاء جدد واللجنة الفرعية تتطلـع إىل اسـتقبال            

 وإىل العمل معهم على املضي يف تطوير وسائل جديدة ومبتكرة وفعالة للوفـاء              ٢٠١٣ عام
  .بواليتها املتمثلة يف منع التعذيب وسوء املعاملة

  ٢٠١٣ خطة العمل لعام  -ألف  
وحىت اآلن، كانـت اللجنـة   .  طموحة كمَّاً ونوعاً ٢٠١٢ كانت خطة العمل لعام     -٩٦

وبسبب تزايد عدد الـدول     . ثالث زيارات كحد أقصى كل أثين عشر شهراً       الفرعية تقوم ب  
وعالوة علـى ذلـك،     . األطراف والفرص اليت يتيحها ذلك، ارتفع العدد إىل ست زيارات         

كانت ثالث من هذه الزيارات ذات طابع مبتكر، إذ ركزت على إنشاء وعمل اآللية الوقائية               
مـن  ‘ ٣‘و‘ ٢‘)ب(١١ لجنة الفرعية مبوجب املادة   الوطنية، مما يلقي الضوء على مسؤولية ال      

وألسباب عملية، فإن إحدى الزيارات املخطط هلا، وهـي زيـارة           . الربوتوكول االختياري 
  .٢٠١٣ غابون، سُتجرى عام

فهو سيحافظ  .  بطريقتني ٢٠١٢  إىل تعزيز إجنازات عام    ٢٠١٣ويسعى برنامج عام      -٩٧
جنة الفرعية واملتمثلة باالضطالع بست زيارات إضـافة        أوالً على الوترية املتزايدة ألنشطة الل     
وهو يشمل ثانياً طائفة أوسع من أشكال الزيارات خالل . إىل الزيارة املؤجلة من العام السابق  

وهلذه الغاية، قررت اللجنة الفرعيـة، يف دورهتـا         . سنة واحدة عما كان عليه الوضع سابقاً      
: ٢٠١٣ ام بالزيارات القطريـة التاليـة عـام       ، القي )٢٠١٢يونيه  /حزيران(السابعة عشرة   

قطرية منتظمة إىل كل من بريو وتوغو ونيوزيلندا؛ وزيارات استشارية تتعلق باآلليات     زيارات
 مـن  ١٣ من املـادة  ٤الوقائية الوطنية يف كل من أرمينيا وأملانيا؛ وزيارة متابعة وفقاً للفقرة   

  .الربوتوكول االختياري
ات السابقة، راعت اللجنة الفرعية عوامـل خمتلفـة لـدى           وكما حدث يف السنو     -٩٨

اختيارها للبلدان اليت ستزورها، مع إيالء العناية الواجبة لعدد من العوامل منها الفترة املنقضية              
منذ التصديق، والوضع فيما يتعلق بإنشاء وتشغيل اآللية الوقائية الوطنية، والتنوع اجلغـرايف،             

ة حبجم الدولة ومدى تعقيدها، والعوامل املتصلة برصد إجـراءات          واملسائل اللوجستية املتعلق  
منع التعذيب على الصعيد اإلقليمي، وعمل اآلليات والوكاالت األخرى لألمـم املتحـدة،             

  . والتصورات املتعلقة بالفائدة اليت سُتجىن من القيام بكل زيارة خالل السنة
عملها املبتكرة واملتطورة أكثر فعالية     وتأمل اللجنة الفرعية أن تصبح نتيجة ممارسات          -٩٩

وقد أتاح العمل مع اآلليات الوقائية الوطنية التقدم خطوات أكرب          . وكفاءة يف الوفاء بوالياهتا   
وعالوة علـى ذلـك، متثـل األفرقـة     . حنو إرساء حوار متواصل وبنَّاء بشأن منع التعذيب      

  . وفحصها بدقةاملواضيعية املخصصة ُسبالً إللقاء الضوء على مسائل هامة
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، تقوم اللجنة الفرعية، إضافة إىل املضي يف تطـوير اجتـهاداهتا   ٢٠١٣وخالل عام     -١٠٠
القضائية، بتركيز اهتمامها على القضايا النظمية املتصلة بتفاعل اللجنة الفرعية مع اآلليـات             

مهيـدي،  الوقائية الوطنية، وعلى القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء، والتـدريب الت          
مبا يف ذلك املصاعب اليت حتول      (والتدريب املستمر، واألعمال االنتقامية، واملسائل اإلجرائية       

  ).دون الوصول إىل أماكن االحتجاز

  إرساء أسس النمو والتطور يف املستقبل  -باء  
تشهد فترة اإلبالغ هذه مغادرة مخسة من أصل عشرة أعضاء مؤسـسني للجنـة                -١٠١

.  ومل يكن حيق هلم الترشح لوالية جديـدة        ٢٠٠٦أكتوبر  /يف تشرين األول  الفرعية انُتخبوا   
وتود اللجنة الفرعية أن تسجل شعورها العميق باخلسارة النامجة عن مغادرة العديد من أكثر              
أعضائها خربة، وهم أعضاء أسسوا، مع زمالئهم، اللجنة الفرعية وأرسوا األسس الالزمـة             

ميكن حموها يف تطوير اللجنة      وقد أسهموا إسهامات ال   . اريإلنشاء نظام الربوتوكول االختي   
بيد أن مغادرهتم ستفتح البـاب أمـام        . الفرعية وعملها ولذلك سيكون لغياهبم وقع شديد      

وتتطلع اللجنة الفرعية بتشوق الستقبال األعضاء اجلدد الستة الـذين          . استقبال زمالء جدد  
  .انتخبتهم الدول األطراف لعضويتها

لت اللجنة الفرعية خالل دورهتا الثامنة عشرة الفكر يف السنوات الست األوىل            وأجا  -١٠٢
من جتربتها، والحظت تزايد التركيز على عملها املتصل باآلليات الوقائية الوطنية، وزيـادة             
عدد طلبات املشاركة يف أنشطتها املضطلع هبا بني الدورات، وضرورة املضي يف تطوير وترية              

ومما زاد من غىن عملية التفكر تلك الدعم الـذي قدمتـه املفوضـية             . اوطيف برامج زيارهت  
وتود اللجنة الفرعية أن تشيد باملستوى املتميز من        . السامية حلقوق اإلنسان إىل اللجنة الفرعية     

االلتزام الذي تبديه األمانة، وهو مستوى يعكسه حجم العمل املذهل الذي يتحمله موظفـو              
ويسر اللجنة الفرعية أن تالحظ الرغبة يف توسيع نطاق الدعم . الفرعيةاألمانة نيابة عن اللجنة 

املقدم إىل اللجنة الفرعية واملبني يف تقرير املفوضة السامية حلقوق اإلنسان بشأن تعزيز اهليئات              
ومع ذلك، فإهنا تدرك أن التزام وتفاين األمانة        ). A/66/860(اللجان التعاهدية حلقوق اإلنسان     

تكون كافية، كما قالت املفوضة الـسامية، لتلبيـة          دة املتواضعة يف املوارد لن    وكذلك الزيا 
طلبات الدول األطراف واآلليات الوقائية الوطنية ومنظمات اجملتمع املدين، وهي طلبات توجه         

ومتكنـت اللجنـة   . إىل اللجنة، وحبق، كي تفي بالتزاماهتا مبوجب الربوتوكول االختيـاري       
من واليتها، رغـم    ) أ(١١ ن االضطالع بزيارتني فقط مبوجب املادة     ، م ٢٠١٢الفرعية، عام   

وهذا يعين أهنا تستطيع القيام بزيارة واحدة لكـل        .  دولة ٦٥أن الدول األطراف يبلغ عددها      
وإجـراء  " منتظمـة "يتماشى ذلك مع روح القيام بزيارات   وال.  سنة أو أكثر   ٢٠دولة كل   

لة بني زياريت كل دولة من الدول األطراف مشاهبة ونود أن تكون الفترة الفاص    . حوار مستمر 
. لدورات اإلبالغ املعمول هبا يف هيئات املعاهدات األخرى أي كل أربع أو مخس سـنوات              
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ويعين ذلك ضمناً ضرورة إجراء تغيري مرحلي يف حجم العمل احلايل ويف مـستوى الـدعم                
  .يتحقق بأقل من ذلك فمنع التعذيب بشكل فعال ال. املقدم لنا
ويؤدي إنشاء كل آليـة     . وعالوة على ذلك، زاد عمل اللجنة الفرعية زيادة كبرية          -١٠٣

وقائية وطنية جديدة واالضطالع بكل زيارة جديدة إىل سلسلة من االلتزامات واحلـوارات             
تزال اللجنـة    وال. املستمرة جتري بالتوازي مع االلتزامات واحلوارات القائمة وال حتل حملها         

 أنه باإلضافة إىل التغري املرحلي يف حجم املوارد، املالية والبشرية، اليت هي بأمس       الفرعية تعتقد 
بد للجنة الفرعية من املضي يف صقل ممارساهتا العملية وزيادة عدد شركائها             احلاجة إليها، ال  

لتحقيق أقصى أثر ممكن يف جمال منع التعذيب، وإلعادة تقييم طريقة اسـتخدامها للمـوارد               
  .يف تصرفها، مبا يف ذلك شكل الزيارات املنتظمة وعددها ونطاقهااملوضوعة 

        


