
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1الوثيقة اإلعالمية رقم 
تــقــديـــم تــوصيــات 

 فـــعــالـــة
 
 

 
 

، على تعزيز املراقبة املنتظمة واملستقلة 1977، منذ تأسيسها يف عام )APT(تعمل مجعية الوقاية من التعذيب 
واهلدف من . ات حقوق اإلنسانألماكن االحتجاز كوسيلة فعالة ملنع التعذيب وسوء املعاملة وغريمها من انتهاك

وأفضل  ت الرائدة جلمعية الوقاية من التعذيبتحليالالبحوث والإتاحة  الوثائق اإلعالميةهذه السلسلة اجلديدة من 
  . أحناء العاملشىت على الصعيدين الوطين والدويل يف للعاملني يف هذا اجملالا هنظرائ ممارسات

  
  . ch.apt@apt إىلونرجو إرساهلا هذه السلسلة حمتوىت حول  أو تعليقات أو اقتراحانرحب بأي آراء

  
  

  2008تشرين الثاين /نوفمرب
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   تـوصـيات فـعـالـةتقدمي
 
 
 

 مقدمة .1
 

  تقدميمن املفيدف ،بدو يف البداية بسيطةت قدهبذه املهمة اليت   املرتبطةلتعقيداتل نظراًو. ال شك أن كتابة التقارير والتوصيات تتطلب مهارات معينة
 اخلاصة يف ضوء املبادئ التوجيهية ممارساهتم مراجعة من االستفادة احملنكنيللمراقبني وواضعي التوصيات   ميكن حىتبل ،توجيهات عملية

  .املتخصصة
 

 واهلدف الرئيسي منها .حتجازاال  دورة مراقبةزء منصياغة توصيات كجب يقومأي شخص من قبل قها يطبتا واءهتقرلتتم هذه الورقة لقد صّممت 
  . قبل نشرهااً، أو فردياًمجاعي التوصيات، سواء مسودة ومراجعة هو استخدامها كإطار لتحليل

 
 يف حني أن للسياق السياسي والقانوين واالجتماعي والثقايف واللغوي يف أي بلد انعكاسات على طرق صياغة التوصيات، إال أن منوذج

   .قدر اإلمكانتوصيات فعالة ومفيدة ب للخروج أدناه حيدد املعايري اليت ميكن تطبيقها بصورة منهجية عروض املDouble-SMARTالـ
 
 

 توصياتال  تقدميالغرض من .2
 

  :ي هلعدة أسبابوذلك  تها،صياغل كايفالوقت ال ختصيص فمن الضروري ،لذا. يشكل تقدمي التوصيات جزءاً أساسياً من دورة املراقبة
 

  التغيري املنشود؛يف حتقيق يف ظل غياب التوصيات، تقل فرص أي تقرير 
 من تقارير مراقبة االحتجاز؛ األكثر قراءةًالتوصيات اجلزءشكّل غالباً ما ت  
 خرباء متعددي االختصاصات؛خالل  من  هيئة املراقبةجتريه تنبثق التوصيات عن التحليل الذي 
  ختاذها لتعزيز احترام حقوق اإلنسان يف حاالت احلرمان من احلرية وتعطيها األولوية؛ االواجبحتدد التوصيات اإلجراءات 
 ًتوفري إطار منظم للحوار مع السلطات؛يف  الوطنية واكل يف حل املش بناءةًينبغي أن تساهم التوصيات مسامهة 
 جانب هيئات املراقبة أو السلطات نفسهادورية سواء منال التقييم واملتابعة  عملياتينبغي أن تشكل التوصيات أساساً إلجراء . 
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 لتقييم التوصيات Double-SMART منوذج الـ )1
 

  :بعضالعزز بعضها يت ت املترابطة والة العشر املعايريوفقاً هلذهميكن تقييم جودة التوصيات املتعلقة مبراقبة االحتجاز وفائدهتا 
 
 

 Specific 

 Measurable 

 Achievable 

 Results-oriented 

 Time-bound 

+ 

 Solution-suggestive 

 Mindful of prioritisation, sequencing & risks 

 Argued 

 Root-cause responsive 

 Targeted 
 
 

 النظر يف كل معيار من هذه املعايري )2
 
كل ب لتزام لضمان االإرشاداتثابة  مباليت تعديليه بعض األسئلة واالعتبارات اخلاصة بالفحص الذايت ومن هذه املعايري لكل معيار أدناه  حتليل مثّة

 مضمون ملراجعة، أن جتد نفسها مضطرة Double-SMART  ومن املتوقع هليئات املراقبة، عند نظرها يف التوصيات وفقاً ملعايري الـ.معيار
إال أهنا ستكون يف مجيع املعايري، ستو أن التوصيات قد ال توعلى الرغم من.  عملية املراقبة يف جمملهامتاسك من شأن ذلك أن يعزز .أيضاً هاريراتق

  .لتزامق أقصى قدر من االيحتقأقوى بكثري يف حال 
 

  ) Specific (حمددة 
 

 اتجراءاإلهذه  ديدحت غيبن يوإن كان اً أو أكثر حمددقترح إجراًءت كما جيوز لكل منها أن. ال غري واحدة حمددة قضيةأن تتناول كل توصية لينبغي 
السلطات على فهم التوصيات وتنفيذها، فضالً عن مساعدة  من شأن ذلك .النقاط املختصرة أو املرقمة باستخدام  منها بني كلفصلالو بوضوح

ة مع عل ظروف االحتجاز متوافقما يتعلق جب  بيان عام لتذكري السلطات بواجبها يفصياغةومن املفيد  .تسهيل عملية املتابعة من جانب هيئة املراقبة
  . لتوصياتا تسبق عرض يف فقرة متهيدية  هذا البيانوإدراج وضمان حقوق األشخاص احملرومني من حريتهم املعايري الدولية

 
 :نقاط الفحص

 هل تتناول التوصية مشكلة أو قضية واحدة حمددة ال غري؟ 
  يف التوصية؟ة املقترحة الفردياإلجراءاتهل هناك متييز واضح بني  
 تباطاً مباشراً مبوضوع التوصية؟هل ترتبط مجيع اإلجراءات املقترحة ار 
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  )Measurable (قابلة للقياس 
 

 وإىل أي  أم ال قد ُنفذت التوصيةتما إذا كان تقييم من -حنو ال لبس فيه على  –ستقبل املراقبة يف امل) منظمات( ومنظمة لسلطاتا  أن تتمكنجيب
توصيات للصاحب امل فإن التقرير ، وعليه.ممكن من السهولة قدر بأكربتقييم  هذا البإجراءتسمح  بطريقة وينبغي إعداد هذه التوصية .ذلك متّمدى 

 يف املستقبل كلما كان اتملقارنإجراء امن أجل سريعة   صورةتكوين خط أساس أو ا يتيح إنشاءمباملستوى احلايل للمشكلة، جيب أن يقدم حملة عن 
  .ستخدام مؤشرات العمليات أو النواتج واملؤشرات النوعية أو الكميةينبغي إيالء االهتمام إلجيابيات وسلبيات اكما  .ذلك ممكناً

 
 :نقاط الفحص

  قراءة واضحة للوضع الراهن؟  نص التقريريتضمنهل 
  ؟ أو ما يشري إليه ضمناًلمتابعةل مؤشر علىتوصية ال التقرير أو حيتويهل 
 هل من األفضل تغيري أو تعديل املؤشر ليسهل التحقق منه يف املستقبل؟ 
 إىل أي مدى تكون األدلة اليت يقدمها املؤشر دامغة؟ 

 

 )Achievable (قابلة للتحقيق 
 

ينبغي لذا  . مسألة توافر املوارد املاليةيتناول هذا املعيار ال بيد أن. يةتشغيلال أن تكون جمدية من الناحية  من التوصيات املقدمة توصيةلكلينبغي 
ص جياد وختصيإ مسؤولية تقع على الدولةو . القيام به يف حدود املعقوليتعنيط الضوء على ما ي تسل،دولية املعايري الكوهنا تستند إىلللتوصيات، 

  . تعزيز النتائج إىل النتائج املرجوة بسهولة أكرب أو حتقيق إىلتؤديإضافية قد ب النظر يف إجراءات بديلة أو جيكما . املوارد الالزمة للقيام بذلك
 

 :نقاط الفحص

 تنفيذ هذه التوصية ممكناً من الناحية العملية؟هل ُيعترب  
 هل هناك إجراءات بديلة أو تكميلية ميكن التوصية هبا؟ 
  ؟معاجلة الوضع عند املقاومة أقل قدر مناليت ستلقى ما هي اخليارات 

 

 )Results-oriented (موجهة حنو حتقيق النتائج 
 

 مصمَّمة حبيث وجيب أن تكون اإلجراءات املقترحة يف التوصية .للتقرير، ال يف التوصية وصف املشكلة وحتليلها يف صلب النص الرئيسي وضعجيب 
  .توصيةال يف  أو صراحةً ضمناًنشود هذا الوضع امليندرجقد .  ملموسة أو حالةؤدي إىل نتيجةت

 
 :نقاط الفحص

  الرئيسي للتقرير؟نص يف الإدراجها جيبهل حتتوي التوصية على معلومات أو حتليالت  
 أم أهنا تقتصر على وصف أو اإلجراءات امللموسة الواجب اختاذها لتحقيق هذه الغاية /هل حتدد التوصية الوضع املنشود يف املستقبل و

  إىل التغيري؟ةدعوال واملشكلة
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 )Time-bound (حمددة زمنياً
 

 ويعزز اختاذ اإلجراءات الالزمةيزيد الضغط من أجل كما أنه  ،الستجابةل ةولوياأل إعطاء يساعد السلطات على إطار زمين واقعي للتنفيذ إن حتديد
  قصريم إطاراستخدا من ذلك بدالًأيضاً  وزجي". فورياً"أن يكون التنفيذ تحديد  وميكن التعبري عن الزمن بالشهور أو بالسنوات أو ب.املساءلة

  .ية العددية من الناحيدل عليه كل إطارح ما يوضت ينبغي إن كان و،ويل األجلط وطمتوسو
 

 :نقاط الفحص
 ؟ منهأو االنتهاء/ التنفيذ والبدء يف جيبتوصية مىت ال  حتددهل 
 وسيلة ضغط من أجل التغيري، ويف الوقت نفسه طويل مبا فيه الكفاية ليأخذ بعني االعتبار شكلهل اإلطار الزمين قصري مبا فيه الكفاية لي 

  للتنفيذ؟ الالزمةاملتطلبات الزمنية احلقيقية
 

 )Solution-suggestive (حة للحلولمقترِ
 

 ناهيك عن ، حلالتوصل إىل من الدراسة قبل  مزيداًتتطلب من السلطات"  األوضاعحتسني"أو " تغيريال "إىل ةدعوال  تقتصر علىالتوصيات اليتإن 
  خرباتيستفيد منتعدد التخصصات امل املراقبة فريق وألن.  وهو ما يقلل بشكل كبري من االحتماالت االستراتيجية لتحقيق نتائج ملموسة.تنفيذه
  أيضاًإمنا و فحسبحتديد املشاكلإىل  عدم السعي –  كلما كان ذلك ممكناً- فإن عليه حتديداً،  االحتجازقضية يففنية والتحليلية وغريها  الأعضائه

 تشمل التفاصيل التقنية ذات الصلة  أن نفسه يف الوقتلكنوزة  اإلجراءات املوصى هبا ملموسة وموَج تكون ينبغي أن. هلاةموثوقاقتراح حلول 
  .ها سوء تنفيذجنبلت
 

 :نقاط الفحص

 هل حدد التحليل إجراءات ملموسة من شأهنا أن تساعد على مواجهة املشكلة اليت مت حتديدها؟ 
  يف التوصية؟مشمولةهل هي  
 ؟التنفيذتفسري أو التجنب سوء لتغيري الصيغة لنية أو تق عناصر دراجإل هل هناك حاجة 

 

 )Mindful of prioritisation, sequencing and risks (مراعية لترتيب األولويات وتسلسل التوصيات واملخاطر
 

قد  قل إحلاحاًاألتوصيات ال فإن تأجيل، عملية مستمرة ة الوقائياملراقبة وألن.  من القضايا اليت تتطلب اختاذ إجراءاتعديدقد حتدد هيئات املراقبة ال
بعض التوصيات يف تقارير من األكثر فعالية تقدمي كون ي قد ، ثانياً. األكثر إحلاحاًتوصياتلتركيز على الا  من يف متكني السلطات املنفذةيكون مفيداً

من حيث التأثري سلباً على متتع  ثالثاً يتعني على املراقبني أيضاً حتليل املخاطر اليت قد تنشأ عن التنفيذ .مبكريف وقت وتنفيذ البعض اآلخر منها  ةالحق
إذ تؤدي العواقب السلبية غري املتوقعة لعملية التنفيذ إىل زعزعة الثقة يف كل من ، م حبقوقهم اإلنسانيةألشخاص احملرومني من حريتهم أو غريها

  .مبادرة املراقبة الوقائية والسلطات املنفذة
 

 :نقاط الفحص

 القائمة؟جتعلها أوىل بتصدرمة إىل درجة هل بعض التوصيات الواردة يف التقرير مه  
  ز على عدد أقل من التوصيات األكثر إحلاحاً؟يتركالهل من األفضل حذف بعض التوصيات حىت يتاح للسلطات 
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 هل يعتمد تنفيذ بعض التوصيات على تنفيذ توصيات أخرى أوالً؟ 
  اإلنسان؟تأثري سليب على التمتع حبقوق  تنفيذ إجراءات حمددةأن يكون لهل ميكن 

 

 )Argued (قائمة على احلجة 
 

 املعايري  حتديدينبغيو . يف نص التقريرتجدرِأُ واملراقبة خالل دورة تعِم ُجعالية اجلودةجيب أن تستند التوصيات إىل أدلة وحتليالت موضوعية و
 )إخل ،حتجاز والعمل االجتماعيإدارة االالنفسية وة الصحالطب و مثل  معينةيف جماالت( املهنية اخلربات و ذات الصلةالقانونية الدولية والوطنية

 الدفاع يف راقبة وتساعد هيئات امل على التوصيات مصداقيةجة احلههذإذ تضفي  ، بوضوحوتطبيقها  التوصياتضمونمل ةكملاملوأفضل املمارسات 
 بابىل أساستناداً إما يربره أن لذلك  املنظمة رأت التوصيات إذا  يفها وميكن جتاوزيادنلا  املعايري ينبغي التذكري بأن املعايري الدولية هي.اعن موقفه

  .صلةال ذات غريها من األسباب  مهنية أوأفضل املمارسات أو أسباب وأقوق اإلنسان حب تتعلق
 

 :نقاط الفحص

 هل املشكلة اليت تتناوهلا التوصية حمدَّدة بوضوح يف النص الرئيسي للتقرير؟ 
 أدلة موضوعية ومثبتة وذات جودة؟هل يستند هذا التحليل إىل  
 لتوصية؟لوضع ا  واملتعلقة بأفضل املمارساتهل حيدد التحليل املربرات القانونية واملهنية 
 هل يؤدي التحليل بشكل منطقي ومقنع إىل التوصية ذات الصلة؟ 

 

 )Root-cause responsive (حمددة لألسباب اجلذرية
 

ينبغي ف ،لذلك. اب اجلذرية للمشاكل أو النظم والعمليات الواجب تطبيقها أو تعديلها لتقليل عوامل اخلطرجيب أن تسعى املراقبة إىل حتديد األسب
 وعندما يتعذر حتديد .احلامسة تتحليالال إعادة فضالً عن التدقيق املستمرتركيز التوصيات على هذه اجلوانب ال على األعراض، وهو ما يتطلب 

 ضمن تزيد من التحليالإجراء املوات تحسين الإدخال تسهل تدرجيية املخاطر، ينبغي النظر يف طرح إجراءات األسباب اجلذرية أو عوامل تقليل
  .ية متباعدةزمنفترات على تصدر سلسلة من التقارير 

 
 :نقاط الفحص

  ؟)أي األدلة(هل يضع النص الرئيسي للتقرير يده على أعراض املشكلة 
 هل حيدد التحليل أسباهبا؟ 
 األعراض؟بدالً من معاجلة  مباشرةً معاجلة األسبابعلىجراءات املقترحة يف التوصية هل تركز اإل  
 ،ميكن تطبيق هنج تدرجيي؟ هليف حال َتعذَّر حتديد األسباب اجلذرية  
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 )Targeted (هةموجَّ 
 

، األمر  تنفيذ التوصية وعملياً قانونياًتستطيع اليت  بعينهااملؤسسات/ اجلهاتإذ جيب حتديد. يندكيانني موحَّ" الدولة"و" احلكومة"ال ينبغي اعتبار 
 ينبغي أن ، يف الوقت نفسه،لكن. الذي سيساعد احلكومة على إسناد املسؤوليات وزيادة املساءلة وتيسري املتابعة من جانب املراقبني واجملتمع األوسع

 .عند تقدمي التقرير و أهانفسيف التوصيات سواء  اهلرمية  الكايف للهياكلمحترا إيالء االحريصني على وة املؤسسيعلى دراية بالقواعد  املراقبونيكون
  ). السجون، وزارة الداخليةقطاعكالقضاء، (ف  حسب القطاع املستهَد يف جمموعات ُتصنَّف التوصيات،يف بعض التقارير

 
 :نقاط الفحص

  أرض الواقع؟تنفيذ التوصية على أقدر على يف اهلرم التنظيمي  حتديداً) جهات(أي جهة 
  التنفيذ؟ريسي يف تتكون عنصراً فاعالً أو أن تصدر أوامر باختاذ اإلجراءات أو أن سلطة أعلى مستوى أن تعطي إذناًل ينبغيهل  
 توصية من الناحية االستراتيجية؟بال ةًحاأي اجلهات املنفذة والسلطات التابعة هلا ينبغي أن ترتبط صر 
 ؟ أن يقلل منهعات حسب القطاع املستهَدف أن يزيد من تأثريها أوهل من شأن تصنيف التوصيات يف جممو 

 
 

 يف الواقع العمليDouble-SMART تطبيق الـ )3
 

  :الواردة أدناه  املزدوجةالتوصيات الثالثسودة مب صلما يت  يف األسئلة األربعة التالية يففكِّر
 

 ؟من كل مثال  النسخة األوىلستوَف يفمل ُت Double-SMART الـ معايري منوذج  منأي .1
  يف صياغة النسخة الثانية؟استُوِفَيتأي معايري  .2
 أي معايري مل ُتستوَف وملاذا؟ .3
  األخرى اليت ميكن حتسينها؟ التوصيةما هي جوانب .4

 
 

 املثال األول

  فضالً عن  نقلهمأثناء  خلطر االنتهاك السالمة البدنية لألحداثمشكلة تعرض الرعاية االجتماعية معاجلة لوزير ينبغي  واحد،غضون شهريف ،
 .بني مراكز التأهيلما  يف و وإليهاكما نقل األحداث من احملتأخر وطول عمليات

 
  نقل  ما خيص يفينبغي لوزير العدل ووزير الرعاية االجتماعية ورئيس قطاع السجون والقائد العام للشرطة وضع سياسة استراتيجية وتشغيلية

 :ضمان ما يليل وذلك  خالل السنة املقبلة،األحداث
 

 الكباراليت تنقلركبات نفسها  املعدم نقل األحداث يف  
 الوجود الدائم لضابطة واحدة على األقل عند نقل األحداث اإلناث 
 أربع ساعات اليت تستغرق أكثر منرحالتال واملادية يف ئية واملائية الغذااالحتياجات  ما يكفي منتوفري  
 رضة أو طبيب فور وصوهلمإعطاء مجيع األحداث الفرصة لرؤية مم 
  بالكاملسجالت النقل ملء سائر 



  جلمعية الوقاية من التعذيب بشأن مراقبة االحتجاز1الوثيقة اإلعالمية رقم 
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 املثال الثاين

  يف أماكن االحتجازةاملفرطالقوة استخدام  وقائعجيب على السلطات ختفيض . 
 
 يف -  قبل هناية السنة احلالية-  استخدام القوة من جانب املوظفنيتضمنت اليت  كافةالوقائع تسجيل  السجون ضمانيريمدسائر  على جيب 

  آخرينموظفنيأي ني وتورط املوظفني املاقع وموأمساء و؛الواقعةوقت وتاريخ و ؛الواقعةجل  َس الذيوظفامل اسم ُيدَرج فيه حمددجل ِس
 ووصف مفصل للواقعة مبا يف ذلك األسباب اليت أدت إىل استخدام القوة؛ ؛ني احملرومني من احلرية املعنياألشخاص أمساء، وحضروا الواقعة

 .واقعة الفحصتوقيع الضابط املشرف الذي مع  معدات اسُتخِدمت يف الواقعة؛ وأي

 
 
 

 املثال الثالث

 املرضى كوسيلة من وسائل اإلكراهمع للعقاقري ذات التأثري العقلي االستخدام العشوائيل يقلت . 
 
 ذات  واألخالقية والقانونية للمعايري الطبية وفقاًعطى ُت العقاقري املضادة للذهانأن  اثين عشر شهراًخالل املستشفيات و مسؤولجيب أن يضمن 

 : ذلكومن وسائل حتقيقالصلة، 
 

 وضع مبادئ توجيهية واضحة بشأن استخدامها؛ 
  الطب؛جمال  عاملني مؤهلني ومتخصصني يف إال من خاللتناوهلاضمان عدم  
  للفحص واملراجعة ومتعدد التخصصات دوريتطبيق نظام. 

 
 اخلالصة )4

 
 ةغري قابلأن تكون  قدر اإلمكان أن حتاولو ، قضايا حقوق اإلنسان يف أماكن االحتجازةعاجلمل التوصيات إىل اقتراح سبل ملموسة دفهت أن جيب

 اًسعي ع التوصياتيراشنقدي ملتقييم جراء  إل مالئماًإطاراDouble-SMARTً الـ منوذج يوفر.  احملتمل من وجهة نظر املنفذللدحض
  .لتحقيق هذه األهداف

 

إجراء  التقرير وصدارراجعة استراتيجيتها املخططة إلملاجة  مدى احلنظر يفت هلا أن ُيستحَسن الصيغة النهائية للتوصيات،  هيئة املراقبةقررتبعد أن 
  .راقبة االحتجازدورة م التايل يف  املهممثل االختبارفي ، االحتجاز وتوصياتهراقبة ملتقريرأي   هبايوظَفالطريقة اليت   حتديدأما .تابعةامل
 

 

 APT - مجعية الوقاية من التعذيب 
Route de Ferney 10  P.O. Box 137 

CH - 1211 Geneva 19 
   2180 919 (22 41+):  فاكس2170 919 (22 41+): هاتف

 ch.apt.www:  موقع إلكتروينch.apt@apt: بريد إلكتروين

 


