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  مقدمة  –أوالً  
ينص الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو             -١

املهينة على أن تزور اآللية الوقائية الوطنية مراكز االحتجـاز     وأية  الالإنسان وأالعقوبة القاسية   
من أجل منع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة                

تعزيز محايـة   إذا لزم األمر، هو     الزيارات  الغرض من   وأن يكون   ). التعذيب وإساءة املعاملة  (
وينبغـي لآلليـة الوقائيـة    . )١( حريتهم من التعذيب وإساءة املعاملة  األشخاص احملرومني من  

، على حنو منتظم، مبراقبة معاملة األشخاص احملرومني من حريتهم يف أماكن            أن تقوم الوطنية  
أن ؛ وينبغي )٢(االحتجاز بغية القيام، إذا لزم األمر، بتعزيز محايتهم من التعذيب وإساءة املعاملة

لسلطات املختصة بغرض حتسني معاملة وأوضاع األشخاص احملرومني من         تقدم توصيات إىل ا   
وعالوة على ذلك، جيوز لآللية تقدمي اقتراحـات        . )٣(حريتهم ومنع التعذيب وإساءة املعاملة    

وتقع على عاتق الدولة مسؤولية     . )٤(ومالحظات تتعلق بالتشريعات القائمة ومبشاريع القوانني     
  . )٥( متتثل ملتطلبات الربوتوكول االختياريضمان وجود آلية وقائية وطنية

وينبغي للدولة الطرف أن تضمن االستقالل الوظيفي لآللية الوقائيـة الوطنيـة وأن               -٢
وتكـون  . متدها باملوارد الالزمة لقيامها مبهامها وفقاً ملتطلبـات الربوتوكـول االختيـاري      

الوطنية والدخول يف حوار معهـا      السلطات املختصة ملزمة بالنظر يف توصيات اآللية الوقائية         
  .حول تنفيذ توصياهتا

 مـع تعزيـز     الً متواص اًوينبغي اعتبار تطوير اآلليات الوقائية الوطنية على أنه التزام          -٣
وبعد إنـشاء اآلليـة الوقائيـة       . )٦( وصقل أساليب العمل وحتسينها تدرجيياً     الرمسيةاجلوانب  

، معهـا   إذا لزم األمر  سري   على اتصال مباشر، و    الوطنية، تبقى اللجنة الفرعية ملنع التعذيب     
كما تقدم اللجنة الفرعية ملنع     . التدريب واملساعدة التقنية من أجل تعزيز قدراهتا      إليها  وتقدم  

التعذيب املشورة لآللية الوقائية الوطنية وتساعدها يف تقييم احتياجاهتا والوسـائل الالزمـة             
ومن مث، ينبغي أن    . هم من التعذيب وإساءة املعاملة    لتعزيز محاية األشخاص احملرومني من حريت     

 الطريقة اليت تتناول هبا اآلليـة الوقائيـة         بشأننظر  وجهة  تكون للجنة الفرعية ملنع التعذيب      

__________ 

 .٤الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، املادة  )١(
 ).أ(١٩الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، املادة  )٢(
 ).ب(١٩الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، املادة  )٣(
 ).ج(١٩فاقية مناهضة التعذيب، املادة الربوتوكول االختياري الت )٤(
، ٢٠١٠ديـسمرب   / كـانون األول   ٩،  CAT/OP/12/5،   التوجيهية بشأن اآلليات الوقائيـة الوطنيـة       املبادئ )٥(

 .٢ الفقرة
التقـرير السنوي األول للجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو                    )٦(

 ).ن(٢٨، الفقرة ٢٠٠٨مايو / أيار١٤، CAT/C/40/2الالإنسانية أو املهينة، 
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الوطنية اجملاالت األساسية لواليتها لكي تسدي هلا املشورة فيما تقوم به من عمـل محايـةً                
  .لألشخاص احملرومني من حريتهم

  ستراتيجية تطوير اآللية الوقائية الوطنيةا  -اًثاني  
أن تواجـه اآلليـة     طبيعة عمل اآللية الوقائية الوطنية، من       يف ضوء   ،  اًال مناص تقريب    -٤

حتديات من قبيل ممانعة البريوقراطيات يف تغيري اهلياكل واملمارسات، وعدم وجـود مـوارد              
وستكون بعض هذه التحـديات     . م سلبية الرأي العا   اً، وأحيان ىل ذلك لتنفيذ التوصيات وما إ   

 اآلليـة،  خارج سيطرة اآللية الوقائية الوطنية وإىل حد ما السلطات املختصة اليت تتعامل معها        
مع ما ميكن آللية وقائية وطنية أن حتققـه  حتديد الواقعية يف   لي ب حالتاحلاجة إىل   تدعو  ومن مث   
 الوقائية الوطنية، يف مثل هـذه       ومع ذلك، ينبغي لآللية   .  يف ظل جمموعة ظروف بعينها     اًعملي

مسألة ما مع مرور الوقت بطريقـة       ة  جلإبداعية ملعا الظروف، أن حتاول إجياد واقتراح حلول       
وينبغي لآللية الوقائية الوطنية أن تنظر يف إقامة شراكات مع الفـاعلني الـوطنيني              . تدرجيية

رار وعامة اجلمهور من أجل لتوعية بالتزامات الدول األطراف يف أوساط صناع الق  لوالدوليني  
تشجيع وتيسري تغيري القوانني، وسياسات السلطات، واملواقف العامة، والظروف واملمارسات          

كما ينبغي لآللية الوقائية الوطنية أن تنظم استخدامها للموارد البـشرية  . يف أماكن االحتجاز 
اع املؤسـسات يف    واملالية لكي تضمن معاجلتها جلميع جوانب واليتها وإدراج مجيـع أنـو           

  .زيارهتا برنامج
عملها من أجل حتقيق أقـصى أثـر        لوينبغي لآللية الوقائية الوطنية وضع استراتيجية         -٥

وينبغي رصد  . ممكن يف التصدي للمشاكل والتحديات ذات الصلة بواليتها يف السياق احمللي          
ن أجل تطوير هذه    األنشطة ونتائجها وحتليلها بصورة مستمرة واستخدام الدروس املستفادة م        

وميكن أن يستند مثل هذا التقييم إىل إطار يبدأ بالتحديات القائمة، مثل قـضايا              . املمارسات
  : مبجموعة من العوامل مثلاًتعبئة املوارد، وتقييم األنشطة قيد التنفيذ مرور

  ؛ملقررمعايري اختيار النشاط ا •
ها، مبا يف ذلك إشراك أشكال      معايري تشكيل األفرقة العاملة واألفرقة الزائرة وما إلي        •

  حمددة من اخلربة الفنية؛
  التحديات وما يتبني من ممارسات جيدة؛/حتليل املشاكل •
  التعاون مع الفاعلني اآلخرين؛  •
  ؛  املدرجة يف امليزانيةاملوارد •

  عند تنفيذ األنشطة؛اليت ينبغي اعتمادها عمل الستراتيجيات وأساليب الا •
  ت؛ إىل السلطااملقدمة توصيات ال •
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  لتوصيات، مبا يف ذلك احلوار مع السلطات؛ اإجراءات متابعة  •
  وتقييم تنفيذ التوصيات؛ميكن مالحظتها تغيريات أي  •
التنظيم املنهجي للمالحظات والتوصيات الصادرة، والردود الواردة من السلطات،          •

   التنفيذ؛مبا يف ذلك
  ؛  يف إحداث التغيريواإلخفاقأسباب النجاح وحتليل كيفية  •
  ا ينفق من املوارد؛م •
  .النظر يف مدى احلاجة إىل وضع استراتيجيات أو هنج بديلة •

زيارات إىل املؤسسات وتقيـيم القـوانني ذات        الوستتخذ األنشطة األساسية شكل       -٦
وميكن التعامل مع التجـارب املتحـصلة مـن زيـارة           . الصلة بوالية اآللية الوقائية الوطنية    
  . ق مبؤسسة بعينها أو بشكل عاماملؤسسات بشكل منفرد فيما يتعل

وينبغي فهم عمل اآللية الوقائية الوطنية على أنه عملية تطـوير متواصـلة لـصيقة                 -٧
 علـى املعلومـات     اًبالسياق ال تقوم فقط على جتربة اآللية الوقائية الوطنية ذاهتا وإمنا أيـض            

أن حيـصل   وينبغـي   .  من غريها من املصادر املعنية واملوثوقة      املستمدةواملشورة والتجارب   
التدريب املستمر على مجلـة أمـور منـها القـضايا املنهجيـة             على  ن  وألعضاء واملوظف ا

  .واالستراتيجية واألخالقية وينبغي أن يشاركوا يف تطوير أساليب العمل
  التنظيم الداخلي  -ثالثاً  

ر مجلـة أمـو   ينبغي لآلليات الوقائية الوطنية وضع سياسات وأنظمة داخلية تتناول            -٨
  :ما يلي منها

  توظيف وفصل املوظفني؛ •
  صنع القرار؛ •
تنظيم املكتب وأعماله وميزانيته، مبا يف ذلك زيارة أماكن االحتجـاز وصـياغة              •

  التقارير؛
  تبادل املعلومات مع اآللية الوقائية الوطنية؛ •
  ، مبن فيهم اللجنة الفرعية ملنع التعذيب والصحافة؛ اآلخرينالتواصل مع الفاعلني •
  لبيانات؛محاية ا •
لعملـهم  توظيف خرباء خـارجيني خمصـصني وحتديـد املـؤهالت الالزمـة              •

  .واختصاصاهتم
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  تنفيذ األنشطة  -رابعاً  

  التخطيط  -ألف  
 أن تكون لديها قوائم جبميع أماكن االحتجـاز         ضمانينبغي لآللية الوقائية الوطنية       -٩
جاز ومعاملة األشخاص   ميع املعلومات ذات الصلة واملتاحة بشأن أماكن االحت       حمفوظات جل و

  . املوجودين هبا
ي لآللية الوقائية الوطنية ضمان أن تكون لديها معايري الختيار أماكن االحتجاز            بغوين  -١٠

اليت تتعني زيارهتا تكفل زيارة مجيع أماكن االحتجاز بانتظام، مع مراعـاة نـوع وحجـم                
لمرونـة  لساح اجملال مع إف(املؤسسات وحجم ومستوى مشاكل حقوق اإلنسان اليت تعرفها       

  ).تابعة والزيارات العاجلةامليف ختصيص املوارد من أجل ضمان إمكانية إجراء زيارات 
األفرقة الزائرة املعارف واخلربات واملهـارات الالزمـة    شكيل  وينبغي أن تراعى يف ت      -١١

نبغي أن  وي. ، والتمثيل الكايف للمجموعات اإلثنية واألقليات     بني اجلنسني  نتوازاللألعضاء، و 
  .لقيام مبهامه على الوجه املالئمالوقت الالزم لللفريق الزائر املوارد البشرية الالزمة وُتتاح 
ولآللية الوقائية الوطنية استراتيجية تعطي األولوية للقوانني اليت يتعني التعليق عليها؛             -١٢

  .والتصدي لعدم كفاية القوانني أو عدم وجودها؛ ومتابعة مجيع التوصيات

  منهجية الزيارات  -اءب  
ينبغي لآللية الوقائية الوطنية أن تضع، باستمرار، مبادئ توجيهية لزيارة خمتلف أنواع           -١٣

مبادئ توجيهية إلجراء مقابالت علـى انفـراد، وسياسـات    يف ذلك مراكز االحتجاز، مبا    
 املتاحة،  للتعامل مع الفئات املستضعفة من الرتالء، وضمان مجع املعلومات من مجيع املصادر           

، ومن  واألجنحةاألماكن  أي من إدارة املؤسسة وجهة الزيارة، واملوظفني، والرتالء من مجيع           
  .إذا اقتضى األمراآلخرين الزوار 
منـاذج  وتنبغي زيارة مجيع املرافق داخل املؤسسات وتقييم السجالت املوجـودة و            -١٤
  . للرتالءواخلدمات املقدمة األنشطة قضايا واللفات مل

وينبغي وضع ممارسات للتحقق من املالحظات وتقييمها والتنظيم املنهجي للبيانات            -١٥
  .اليت تعكس مشاكل خطرية وعامة

مـن الـسلطات يف     مباشرة  ملعلومات  تسمح بتلقي ا  وينبغي أن تكون هناك سياسة        -١٦
  .الزيارة هناية
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فريق الزائر، مبا يف    وميكن لآللية الوقائية الوطنية النظر يف وضع مدونة قواعد سلوك لل            -١٧
ذلك بشأن كيفية خماطبة الرتالء واملوظفني؛ وكيفية وتوقيت إجراء املقـابالت الفرديـة أو              

الداخليـة  إدارة العمليـات  اجلماعية، والتعامل مع القضايا األمنيـة، وضـمان الـسرية، و     
  .ىل ذلكالستخالص املعلومات وما إ

وطنية مبادئ توجيهية واضحة بشأن اإلبالغ عـن        وينبغي أن تكون لآللية الوقائية ال       -١٨
ـ علـى   احلفاظ  احلاالت الفردية إلساءة املعاملة املتعمدة، واملطالبة بإجراء حتقيقات و         سرية ال

الضحية، وكذا مبادئ توجيهية واضحة بشأن محاية هؤالء األشخاص من األعمـال            بشأن  
  . االنتقامية

  تقارير الزيارات  -جيم  
قارير الزيارات على القضايا األهم، أي اإلبالغ عن سوء املعاملـة،           ينبغي أن تركز ت     -١٩
يف السياسات واللوائح واملمارسات، ومدى مالءمة الظروف اليت يعيش فيها الرتالء           الثغرات  و
وينبغي تسجيل املمارسات اجليدة وتقدميها     .  حلماية حقوق الرتالء   اًمنهجياً  غياباليت تعكس   و

 اليت تعاين منها الثغراتحتليل حاالت إساءة املعاملة املتعمدة لتحديد وينبغي  . للتحليل املنهجي 
  . محاية األشخاص احملرومني من حريتهم

وينبغي أن تكون التوصيات قائمة على أساس متني ومتمحورة حول الوقاية، حبيث              -٢٠
  .اًملي؛ وأن تكون قابلة للتطبيق ع)األسباب اجلذرية(تتناول الفجوات واملمارسات املنهجية 

وينبغي لآللية الوقائية الوطنية أن تضع، بناء على جتربتها، اسـتراتيجية السـتخدام               -٢١
واملـستويات  إىل اهليئات الرمسيـة      التقرير   تقدميهذه االستراتيجية   يتعني أن تتضمن    والتقرير  

  .واحلواروالتوزيع النشر باملعنية احلكومية 

إجراء الداعية إىل   التعذيب وتوصيات اآللية    متابعة توصيات اللجنة الفرعية ملنع        -دال  
  تغيريات

ينبغي لآللية الوقائية الوطنية أن حتافظ على قنوات حوار مع كل مـن الـسلطات                 -٢٢
احلـوار  سيـشمل   و. املؤسسات بشأن تنفيذ التوصـيات    كبار مديري   /احلكومية ومديري 

زيارات، مبا فيها التوصيات، وينبغي نشر تقارير ال. على حد سواءشفوية الكتوبة واملبادالت  امل
كما ينبغي أن تنشر التقارير الـسنوية وأن تتـضمن،          . إذا ارتأت اآللية الوقائية الوطنية ذلك     

كما جيوز لآللية الوقائية    . إضافة إىل التوصيات بإدخال تغيريات، نتيجة احلوار مع السلطات        
  .الوطنية نشر التقارير املواضيعية
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اجلهـات الفاعلـة     الوطنية أن حتافظ على قنوات حوار مـع          وينبغي لآللية الوقائية    -٢٣
يف مجيع املعلومات ذات    أن تنظر   ، مبا يف ذلك اجملتمع املدين، و      ة املعني ة والدولي ةالوطنياألخرى  

  .من هذه اجلهاتالصلة الواردة 
وينبغي هلا أن تتحقق بانتظام من تنفيذ التوصيات عن طريق إجراء زيارات متابعة إىل            -٢٤
  .ات اليت تعرف مشاكلسؤسامل

الوقاية من األعمال االنتقامية ضد األشخاص املستجوبني خـالل الزيـارات             -هاء  
  وغريهم ممن ميدون اآللية الوقائية الوطنية مبعلومات قبل الزيارة أو بعدها

ينبغي لآللية الوقائية الوطنية أن تضع استراتيجية للوقاية من األعمال االنتقاميـة أو               -٢٥
يدات اآلتية من موظفني ومن نزالء آخرين، يف حق األشخاص املـستجوبني خـالل               التهد

. الزيارات ويف حق غريهم ممن ميدوهنا مبعلومات حساسة أو حامسة قبل الزيـارة أو بعـدها               
  :العناصر التاليةيشمل ذلك وميكن أن 

ينبغي لآللية أن تضع سياسة تبني أنواع املعلومات الـيت ميكـن مجعهـا خـالل                 •
تجوابات اجلماعية وأنواع املعلومات اليت ال ينبغي مجعها إال يف االسـتجوابات            االس

وكلما حصلت على معلومات حـساسة أو حامسـة خـالل           . على انفراد اليت تتم   
استجواب على انفراد، ينبغي إجراء عدد إضايف من االسـتجوابات علـى انفـراد              

  . مصدر املعلوماتسرية هوية للحفاظ على 
، مبا يف ذلك بعد نقل الـرتالء إىل         اً خاص اًورصد احلاالت اليت تثري قلق    تنبغي متابعة    •

  .مؤسسات أخرى
ـ          جيوز طلب وتيسري     • ري تدخل ومساعدة فاعلني آخرين، مبا يف ذلك املنظمـات غ

  .احلكومية
ينبغي اختاذ إجراءات فورية بشأن املعلومات ذات الصلة  اليت تثري خماوف من إمكانية  •

والواردة من فاعلني آخرين، مبا يف ذلـك املنظمـات غـري            حدوث أعمال انتقامية    
  . احلكومية العاملة بصورة مباشرة أو غري مباشرة مع الرتالء

اهتمام السلطات إىل حاالت أفـراد بعينـهم        توجيه  ميكن، مبوافقة الرتالء املعنيني،      •
  .ة هذه احلاالتمعرضني خلطر األعمال االنتقامية ومتابع

متعلقة بأعمال انتقامية، ينبغي لآللية الوقائية الوطنيـة أن          وجود ادعاءات ويف حالة    •
  .حتقيق تأدييب أو حتقيق جنائيبدء تسعى إىل ضمان 
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  القضايا املتصلة بالدستور واإلطار التشريعي  -واو  
 للتعـذيب   اً مطلق اًأو اإلطار التشريعي ذي الصلة حظر     /جيب أن يتضمن الدستور و      -٢٦

 من اتفاقية مناهضة التعذيب وجيب أن تكون عقوبات     ١م املادة    ألحكا اًوتعريفا للتعذيب وفق  
  .  االنتهاكات متناسبة مع جسامة اجلرم

ني ملمارسـة   ل منـهجي  يرصد وحتل إجراء  يف  أن تنظر   وينبغي لآللية الوقائية الوطنية       -٢٧
 أو التعذيب وإساءة املعاملة وأن تدعو إىل إنـشاء،     املشتبه يف ارتكاهبم    الدعاوى املرفوعة ضد    

ُتجـرى  حتقيقات أو دعـاوى جنائيـة       أي  التعذيب و الدعاءات  تيسر إنشاء، سجل وطين     
  . ائجهاونت
تقييم مشاريع القـوانني والقـوانني يف ضـوء      مكلفة ب ووالية اآللية الوقائية الوطنية       -٢٨

يـة  ولذلك، ينبغي لآللية الوقائية الوطن    . االلتزامات الدولية للدولة وغريها من املعايري الدولية      
 يف الًاقتراح التغيريات التشريعية الالزمة والدعوة إليها وممارسة ضغوط من أجل تنفيذها، مـث     

  .أوساط الربملانيني واحلكومة، باالشتراك مع الفاعلني املعنيني اآلخرين حسب االقتضاء
. )٧(وينبغي أن ُتحدَّد والية اآللية وصالحياهتا بوضوح يف نص دستوري أو تشريعي             -٢٩

  . )٨( أن تكون والية اآللية وصالحياهتا متفقة مع أحكام الربوتوكول االختياريوينبغي

  املسائل الشاملة  -اًخامس  

  التعاون واالتصاالت  -ألف  
ينبغي لآللية الوقائية الوطنية أن تنشئ خطوط اتصال دائمة مع الوزارات املعنية وكذا       -٣٠

الفاعلني الوطنيني والـدوليني    هم من   غريإدارة أماكن االحتجاز، و   تنظيم و مع املسؤولني عن    
املعنيني العاملني يف جمال منع التعذيب، مبا يف ذلك اللجنة الفرعية ملنع التعذيب، ومع منظمات   

  .اجملتمع املدين
آلية لالتـصال والتعـاون مـع    ) أ: (وينبغي لآللية الوقائية الوطنية أن تنشئ ما يلي      -٣١

ووسـائل  ) ب(توصيات، مبا فيها اإلجراءات العاجلة؛      السلطات الوطنية املختصة يف تنفيذ ال     
ملعاجلة وحل أية صعوبات تنفيذية تواجهها خالل قيامها بواجباهتا، مبـا يف ذلـك خـالل                

التقارير أو أجزاء التقارير اليت تتضمن النتائج والتوصـيات         عالن  وسياسة إل ) ج(الزيارات؛  
  . اضيعية ونشرهاوسياسة تتعلق بإعداد التقارير املو) د(الرئيسية؛ 

__________ 

 .٧ ، الفقرة٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٩، CAT/OP/12/5، املبادئ التوجيهية بشأن اآلليات الوقائية الوطنية )٧(
، ٢٠١٠ديـسمرب   / كـانون األول   ٩،  CAT/OP/12/5،  املبادئ التوجيهية بشأن اآلليات الوقائيـة الوطنيـة        )٨(

 .مات، انظر الوثيقة برمتها والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيبوملزيد من املعلو. ٦ الفقرة
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األخرى  ةالفاعلاجلهات  وينبغي لآللية الوقائية الوطنية وضع استراتيجية للتعاون مع           -٣٢
قضايا ال، مبا يف ذلك اللجنة الفرعية ملنع التعذيب، بشأن منع التعذيب ومتابعة ة والدولي ةالوطني

  .وثقةأو امليف حدوثها التعذيب أو إساءة املعاملة املشتبه املتعلقة حباالت 
وينبغي لآللية الوقائية الوطنية وضع استراتيجية لتعريف عامة اجلمهـور بواليتـها              -٣٣

ميكن من خالله لعامة اجلمهـور إمـدادها        االستخدام  وعملها ووضع إجراء بسيط وسهل      
  .باملعلومات ذات الصلة

  التنظيم املنهجي للخربات  -باء  
يف وحفظ املالحظات العملية والـسياقية      ينبغي لآللية الوقائية الوطنية أن تؤمن تصن        -٣٤

اهلامة املستخلصة من زيارهتا للمؤسسات وكذا توصياهتا وما تتلقاه من ردود من الـسلطات             
وجتهيزها بصورة منتظمة من أجل استخدامها يف احلوار مع السلطات ويف ختطيطها املـستمر         

  .ألعماهلا ويف مواصلة تطويرها الستراتيجياهتا

  املوارداألولويات املتعلقة بت؛ ترتيب امليزانيا  -جيم  
ينبغي لآللية الوقائية الوطنية أن تسعى إىل حتديد ميزانيتـها، وترتيـب أولويـات                -٣٥

إىل حتليل منتظم ملمارسـتها وخربهتـا، ويف ضـوء تقييمهـا            اً  استخدامها للموارد، استناد  
وينبغي لآللية الوقائية الوطنية    . الحتياجاهتا والوسائل الالزمة لتنفيذا واليتها على النحو املالئم       

توفري املوارد الالزمة للتنفيذ الفعال لواليتها، مبساعدة من اللجنة الفرعيـة ملنـع   تدعو إىل   أن  
  .أو غريها من الفاعلني املعنيني إذا لزم األمر/التعذيب و

الـيت   لقضاياألهم ا وبالرغم من أنه ينبغي لآللية الوقائية الوطنية أن تعطي األولوية             -٣٦
، فال ينبغي هلا أن تسقط أي شكل        إثارة للمشاكل واملؤسسات األكثر   تنطوي على مشاكل    

  .من نطاق عملهابعينها جغرافية منطقة  بعينه أو ةملؤسس

  بناء القدرات الداخلية  -دال  
 تعكس تكوينـها وتـستند إىل       - ينبغي أن تكون لآللية الوقائية الوطنية استراتيجية        -٣٧

 للتدريب املستمر على أساليب عملها وتطويرها مع إمكانية إشـراك           - العمليةحتليل خلربهتا   
  .اللجنة الفرعية ملنع التعذيب

  التقرير السنوي  -هاء  
  :لتقرير السنوي لآللية الوقائية الوطنية ما يليأن يتضمن اميكن   -٣٨
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 سرد التحديات الراهنة اليت تواجهها محاية حقوق األشخاص احملرومني من حريتهم   •
والتنفيذ الفعال لوالية اآللية الوقائية الوطنية، وخططهـا االسـتراتيجية القـصرية            

  ، مبا فيها حتديد األولويات؛ األجلوالطويلة 
  حتليل أهم النتائج وسرد التوصيات وردود السلطات عليها؛ •
  ؛اًمتابعة القضايا املعلقة من التقارير املنشورة سابق •
  النظر يف القضايا املواضيعية؛  •
  .رد أوجه التعاون مع الفاعلني اآلخرين يف منع التعذيبس •

        


