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تقديم

تقديم
تقديم

يعترب هذا الدليل هو واحد من التطورات املؤثرة يف مجال حامية حقوق اإلنسان يف اآلونة األخرية ،حيث
يلخص الخطوات العملية التي متت من خاللها اعتامد وتنفيذ الربوتوكول االختياري التفاقية األمم املتحدة
ملناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة .العقد األول من
القرن  21أذن ببدء حقبة جديدة يف مجال الحامية من التعذيب من خال ل الربوتوكول الذي اعتمد من
قبل الجمعية العامة يف ديسمرب  2002ودخل حيز التنفيذ يف يونيو  .2006منذ ذلك الحني ،ظهر ممثلني
جدد يف مجال الوقاية من التعذيب :اللجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ( ، )SPTوهي الهيئة التي أنشأتها معاهدة الربوتوكول اإلختياري ،وآليات
وقائية وطنية التي تلزم كل دولة طرف يف هذا الربوتوكول بالحفاظ عىل أو تعيني أو إنشاء لجان للقيام
بأعامل وقائية عىل الصعيد الوطني .وهناك عنرص ثالث مل يبدأ تطبيقه بعد يف الربوتوكول اإلختياري ،هو
الصندوق الخاص الذي يتعني إنشاؤه رسميا للمساعدة يف متويل تنفيذ توصيات اللجنة الفرعية ويف التعليم
والتدريب لضامن عمل اللجان الوطنية.
تعترب اللجنة الفرعية األوىل يف جيل جديد من الهيئات املنشأة مبوجب معاهدات األمم املتحدة والتي تركز
عىل العمل يف امليدان ،حيث بدأت العمل يف فرباير 2007مع عرشة أعضاء .ويف أوائل عام  2011سرتتفع
عضوية اللجنة الفرعية إىل  25مام يجعلها أكرب هيئة ملعاهدات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة .منذ
نشأتها ،وضعت اللجنة الفرعية برنامجا للزيارات الوقائية وللعمل عىل تقوية عالقاتها مع األطراف الفاعلة
األخرى وال سيام مع اللجان الوطنية.
ويجري حاليا إنشاء اآلليات الوقائية الوطنية والتي ميكن القول أنها امليزة األكرث ابتكارا يف الربوتوكول اإلختياري،
يف مجموعة متنوعة من الطرق يف  57دولة .حتى اآلن ،أكرث من نصف هذه الدول أنشأت أو حافظت عىل
وجود الهيئات املع ّينة لتقوم بدور اللجان الوطنية .وقد حددت بعض الدول أن تتخذ بعض الهيئات القامئة
عىل تنفيذ مهام اللجان الوطنية الوقائية ،ولكن يف بعض الحاالت كانت األساليب التنظيمية املستخدمة ضئيلة
أو معدومة ومل نشهد تغريا ملحوظا يف النهج وعليه سنقوم بتحليل هذه السياسة يف هذا الدليل .أنشأت الدول
األخرى هيئات جديدة لتويل هذا الدور الجديد وقد ظهرت هذه اآلليات بوترية مختلفة يف الدول األطراف
باإلتفاقية ،ففي بعض الدول أنشأت هذه اآلليات التنفيذية منذ أكرث من سنتني والبعض اآلخر مل يبدأ بالعمل
بعد ،وبعض الدول األطراف األخرى ال تزال يف عملية إنشاء اآلليات الوقائية الوطنية.
ليس من املدهش أن هناك مناذج كثرية مثل اللجان الوقائية كتعدد الدول األطراف ،فكل من اللجان
الوطنية تعكس التقاليد التاريخية والثقافية والقانونية واالجتامعية والسياسية واالقتصادية يف بلدها .ومن
املؤمل أن هذا التنوع سوف يسمح بإزدهاركل جسم يف بيئته الخاصة عىل أن يبقى وفيا للمبادئ األساسية
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املنصوص عليها يف الربوتوكول اإلختياري.
تقديم

اللجان الوطنية ال تأيت اىل حيز الوجود وهي عىل استعداد لتحمل دورها بشكل كامل ،فالقليل من هذه اللجان
تعمل كفريق واحد متعدد التخصصات مع مجموعة من املهارات والخربات وتنوع الخلفيات التي تتطلبها
الربوتوكول اإلختياري .فالبعض القليل منها لديها املوارد واإلطار القانوين الراسخ الذي يتطلبه الربوتوكول اإلختياري.
سيكون لكل لجنة وطنية تحديات مستمرة يف سعيها للوفاء باملتطلبات املعقدة للربوتوكول مبا يف ذلك (أ) زيارة
جميع أماكن الحرمان من الحرية يف بلده( ،ب) التشبيك مع هيئات وقائية أخرى ضمن اإلطار الدويل للربوتوكول
اإلختياري( ،ج) التعليق عىل مشاريع القوانني أو الترشيعات املحلية القامئة( ،د) تقديم توصيات إىل السلطات
املحلية حول الطرق التي ينبغي بها تغيري األنظمة من أجل ضامن الحامية الكاملة لألشخاص املحرومني من
الحرية .وأخريا ً يجب أن يُنظر إىل تطوير اآلليات الوقائية الوطنية بوصفها عملية مستمرة.
عندما تتخذ الهيئة الوطنية القامئة عىل حقوق اإلنسان مسؤولية اللجنة الوطنية فإنه سيكون يف حاجة إىل
التكيف لتبني نهج وقايئ حقيقي .هذه الهيئات قد تواجه تحديات أكرث تعقيدا من تلك التي بدأت من الصفر.
عىل الرغم من أن بعض اللجان الوطنية تتمتع بثقة الجمهور ألنها مستمدة من ،أو هي جزء من ،مؤسسات
حقوق اإلنسان ولها مصداقيتها واستقاللها عرب الزمن إال أن البعض اآلخر بحاجة إىل االرتفاع فوق شكوك
املجتمع املدين لهذه املؤسسات التي مل تعرف بالسابق ببعدها عن الحكومة .وسيكون لكل لجنة وطنية الحاجة
إىل إنشاء هويتها كهيئة وقائية ضمن السياق الوطني وكجزء من إطار الربوتوكول اإلختياري الدويل.
وتشارك حاليا يف العديد من األطراف الفاعلة يف العمل الوقايئ :اللجنة الفرعية ،اآلليات الوقائية الوطنية
 ،والجهات الفاعلة الدولية األخرى عىل الصعيد العاملي أو اإلقليمي ،واألطراف الخارجية ،وغريها من
الجهات الفاعلة عىل املستوى الوطني أو املحيل مبا يف ذلك املجتمع املدين .ميكن للجميع االستفادة من
هذا التحديث للدليل والذي جاء يف الوقت املناسب وهو يفرس بطريقة واضحة وسهلة املنال الكثري من
عنارصالربوتوكول اإلختياري ويستكشف الخيارات املمكنة لتنفيذ تدريجي ألحكامه.
ونحن بصفتنا الرؤساء األولني للجنة الفرعية ،نرحب ترحيبا حارا بهذه املبادرة املتجددة لجمعية الوقاية
من التعذيب ( ،)APTوالتي تشكل دعام قيام لجميع الذين يريدون أن يشاهدوا التنفيذ لرؤية الربوتوكول
اإلختياري :عامل فيه نظام آلليات وقائية تضمن الحامية لجميع الذين حرموا من حريتهم ضد التعذيب
وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.
			
فيكتور رودريغيز ريسشيا
			
رئيس اللجنة الفرعية ()SPT
أكتوبر 2010
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سيلفيا كاساليه
رئيس أول اللجنة الفرعية ()SPT

شكر وتقدير

شكر وتقدير
شكر وتقدير

يستند هذا الدليل إىل نسخة سابقة كانت جمعية الوقاية من التعذيب ( )APTقد نرشتها باالشرتاك مع
معهد البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان ( )IIHRيف عام  .2004واشرتكت ديربا لونغ يف صياغة تلك النسخة
األصلية مع نيكوال بولني نوموفيتش.
•تتقدم جمعية الوقاية من التعذيب ومعهد البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان بالشكر إىل:
•
•املساهمني يف إعداد النسخة الثانية من هذا الدليل :وهم باربرا بريناث (رئيسة العمليات،
 )APTوديربا لونغ (خبرية استشارية )APT ،وأودري أوليفييه (منسقة الربوتوكول)APT ،
وأوليفيا سرتيرت (خبرية استشارية)APT ،؛
•لجنة التحرير ،التي ضمت باربرا بريناث وأودري أوليفييه ومارك تومسون (األمني العام)APT ،؛
•موظفي جمعية الوقاية من التعذيب ومعهد البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان الذين راجعوا
املسودات املختلفة وقدموا مالحظاتهم بشأنها.
وتعرب جمعية الوقاية من التعذيب ومعهد البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان أيضاً عن امتنانهام ملحررة
هذا الدليل ،الدكتورة إميا-ألكسيا كاسال-كاتزمان ،فضالً عن آنيا هارتفيغ (مسؤولة املطبوعات ،)APT ،التي
كانت مسؤولة عن تصميم الدليل .وأخريا ً ،تدين جمعية الوقاية من التعذيب ومعهد البلدان األمريكية
لحقوق اإلنسان بالعرفان للموظفني الذين قاموا بتنسيق إعداد هذا الدليل ونرشه :وهم أودري أوليفييه
وميلني كورديرو (اإلنتاج التحريري )IIHR ،وماريا لينا فيالفرانكا (اإلنتاج التحريري.)IIHR ،
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مقدمة للمستخدمين
مقدمة للمستخدمني

اتفقت جمعية الوقاية من التعذيب ( )APTومعهد البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان ( )IIHRعىل
رضورة إصدار نسخة جديدة من دليلهام الصادر عام  ،2004وهو الربوتوكول االختياري التفاقية األمم
املتحدة ملناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة :دليل
للوقاية.
لقد شكّلت النسخة األوىل من الدليل أداة منارصة أساسية لضامن دخول الربوتوكول االختياري حيز التنفيذ
من دون تأخري ،أي يف موعده املقرر يف  22يونيو/حزيران  .2006وقد نُرشت النسخة األوىل من الدليل بسبع
لغات و ُوزّعت يف أنحاء العامل كافة .كام نرشت جمعية الوقاية من التعذيب دليالً مكمالً له يف عام 2006
هو الدليل اإلرشادي إلنشاء وتعيني اآلليات الوقائية الوطنية ،املعروف أيضاً باسم دليل اآلليات الوقائية
الوطنية ( .)NPM Guideواآلن وبعد مرور ست سنوات ،أصبحت  57دولة أطرافاً يف الربوتوكول ،وقامت
 33منها بتعيني آليتها الوقائية الوطنية .وقد وقَّعت  21دولة أخرى عىل الربوتوكول وأطلقت حوارا ً حول
كيفية تنفيذ املعاهدة عىل الصعيد املحيل.
باإلضافة إىل إيالء االعتبار ألحدث التطورات الحاصلة يف أنحاء العامل ،تسلّط هذه النسخة املنقحة من
الدليل الضوء عىل عملية تنفيذ الربوتوكول والتحديات التي تواجهها؛ وهو ما ينعكس يف عنونة الدليل
الجديد بالربوتوكول االختياري التفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب :دليل للتنفيذ.
يهدف الدليل الجديد إىل دعم وتعزيز العمل الذي تقوم به الجهات الفاعلة الدولية واإلقليمية والوطنية
املشاركة يف التصديق عىل الربوتوكول وتنفيذه .فهو يقدم مناذج ملموسة للمامرسات الجيدة املستقاة
من شتى أنحاء العامل .وال تزال كل من اآلليات الوقائية الوطنية واللجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من
رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ( )SPTيف مرحلة مبكرة من تطورها .ولتسليط
الضوء عىل تنفيذ الواليات الوقائية لكل من اللجنة الفرعية ملنع التعذيب واآلليات الوقائية الوطنية ،يقرتح
هذا الدليل عددا ً من السبل العملية للميض قدماً.
ينقسم الدليل إىل خمسة فصول ،ميكن قراءة كل منها مبعزل عن الفصول األخرى .يتضمن الفصل األول
مقدمة عامة عن الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب ،لتحل محل النظرة العامة عىل تاريخ
الربوتوكول التي افتتحت النسخة األصلية من الدليل؛ (ميكن للقراء املهتمني االطالع عىل املقدمة األصلية
عىل موقعي كل من جمعية الوقاية من التعذيب ومعهد البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان) .وكام هو
الحال يف النسخة األوىل من الدليل ،يقدم الفصل الثاين تحليالً قانونياً لكل مادة من مواد الربوتوكول عىل
حدة .أما الفصل الثالث ،فهو جديد يف مضمونه :إذ يقدم تحليالً مفصالً للسنوات األوىل من عمل اللجنة
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مقدمة للمستخدمني

نود انتهاز هذه الفرصة للتنويه بالدور املهم الذي قامت به السيدة إليزابيث أوديو بينيتو يف وضع التصور
املبديئ للربوتوكول االختياري ،بوصفها رئيسة الفريق العامل املفتوح العضوية التابع للجنة األمم املتحدة
لحقوق اإلنسان ،وهو الفريق املسؤول عن صياغة الربوتوكول االختياري .فقد كان نص مرشوع الربوتوكول
الذي رأت أنه أفضل حل وسط إلنشاء نظام جديد وفعال للوقاية هو النص الذي اعتمدته هيئات األمم
املتحدة املختصة يف عام .2002

مقدمة للمستخدمني

الفرعية ملنع التعذيب .ويعترب الفصل الرابع جديدا ً أيضاً :فهو يقدم توجيهات بشأن عملية التصديق عىل
الربوتوكول وتنفيذه ،مع الرتكيز بشكل خاص عىل تعيني وإنشاء اآلليات الوقائية الوطنية .ويستند الفصل
الخامس إىل الخربة املرتاكمة لدى جمعية الوقاية من التعذيب ج ّراء عملها مع اآلليات الوقائية :فهو يتناول
التحديات العملية واملسائل التشغيلية املرتبطة بسري عمل اآلليات الوقائية الوطنية.

تتمنى جمعية الوقاية من التعذيب ومعهد البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان أن يقدم هذا الدليل الجديد
توجيهات مفيدة وعملية لسائر األطراف املهتمة ،وأن يكون أداة فعالة لتعزيز الجهود املبذولة ملنع
التعذيب وسوء املعاملة يف مختلف أنحاء العامل.
				
مارك يس أي تومسون
					
األمني العام
			
جمعية الوقاية من التعذيب

روبرتو كوييار إم
املدير التنفيذي
معهد البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان

أكتوبر/ترشين األول 2010
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المختصرات
املخترصات
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APT
		
CAT
		
CEDAW
		
CPT
		
CPTA
		
CRC
		
ECPT
		
HRC
		
IACHR
		
ICCPR
		
ICJ
		
ICRC
		
IGO
MERCOSUR
		
NGO
		
NHRC
		
NHRI
		
NPM
		
OHCHR
		
OPCAT
		
		
OSCE
		
RIG
		
SCT
		
SPT
		
UN
		
UDHR
		
UNCAT
		

جمعية الوقاية من التعذيب
لجنة مناهضة التعذيب
اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة
اللجنة األوروبية ملنع التعذيب
لجنة منع التعذيب يف أفريقيا
لجنة حقوق الطفل
االتفاقية األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة
لجنة حقوق اإلنسان
لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان
العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية
لجنة الحقوقيني الدولية
اللجنة الدولية للصليب األحمر
منظمة حكومية دولية
( Mercado Común del Surالسوق املشرتكة ألمريكا الجنوبية)
منظمة غري حكومية
لجنة وطنية لحقوق اإلنسان
مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان
آلية وقائية وطنية
املفوضية السامية لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان
الربوتوكول االختياري التفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وغريه
من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
منظمة األمن والتعاون يف أوروبا
مبادئ روبن آيلند التوجيهية
اللجنة السويرسية ملناهضة التعذيب
لجنة األمم املتحدة الفرعية ملنع التعذيب
األمم املتحدة
اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان
اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة
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دليل الربوتوكول اإلختياري التفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب

 -1مقدمة

1

لقد اعترف اجملتمع الدولي رسميا ً وعلنا ً بأن التعذيب وغيره من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو
املهينة هو من أشكال االعتداء األكثر وحشية على كرامة اإلنسان واألكثر امتهانا ً لها 1 .يف عام ،1948

الجوانب األساسية للربوتوكول اإلختياري

اعتمدت الجمعية العامة لألمم املتحدة اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ( )UDHRردا ً عىل الفظائع التي
ارت ُ ِكبت خالل الحرب العاملية الثانية .وتنص املادة  5من اإلعالن العاملي عىل أنه “ال يعرض أي إنسان
للتعذيب وال للعقوبات أو املعامالت القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة” 2.ومنذ اعتامد اإلعالن
العاملي لحقوق اإلنسان ،أعيد التأكيد عىل هذا الحظر يف العديد من الصكوك الوطنية واإلقليمية والدولية.
 3ووفقاً لهذه الصكوك ،يُحظر التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة حظرا ً مطلقاً :ال يسمح القانون
الدويل بأي استثناءات لهذا الحظر ،مبا يف ذلك النزاعات املسلحة أو حاالت الطوارئ العامة أو التهديدات
التي تواجه األمن القومي .وعالوة عىل ذلك ،يُعترب الحظر املطلق للتعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة
جزءا ً من القانون الدويل العريف :أو بعبارة أخرى ،هو قاعدة ملزمة لجميع الدول ،بغض النظر عام إذا كانت
الدولة صادقت عىل أي صك من صكوك حقوق اإلنسان.
لكن املؤسف أنه عىل الرغم من وجود هذا الحظر املطلق للتعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة منذ
فرتة طويلة ،إال أنه ما من منطقة يف العامل استطاعت أن تتخلص متاماً من هذه االنتهاكات املروعة .وخالل
السبعينيات ،حني كان يجري التفاوض بشأن اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وغريه من رضوب
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ( ،4 )UNCATضافرت العديد من املنظامت الدولية
جهودها للبحث عن سبل أخرى أكرث واقعية للمساعدة يف منع وقوع مثل هذه االنتهاكات .وبنا ًء عىل
نتائج الزيارات التي كانت اللجنة الدولية للصليب األحمر ( )ICRCقد قامت بها إىل السجون يف أوقات
الحرب ،استوحى رجل الخري السويرسي السيد جان جاك غوتييه فكرة إنشاء نظام للزيارات املنتظمة
 - 1لسهولة القراءة ،سنشري إىل املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة بعبارة «غريه من رضوب سوء املعاملة» يف هذا الدليل.
 - 2اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ،وثيقة األمم املتحدة .قرار الجمعية العامة رقم ( 217Aالثالث) ،وثيقة األمم املتحدة  ،810/Aيف 10 ،71
ديسمرب/كانون األول .1948
 - 3انظر العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ،املادة  16 ،7ديسمرب/كانون األول 1966؛ واتفاقيات جنيف لعام  1949املتعلقة
بحامية ضحايا املنازعات املسلحة ،املادتني ()1(3أ) و()1(3ج) ،الواردتني يف جميع اتفاقيات جنيف لعام  ،1949واملادة  147من االتفاقية بشأن
حامية املدنيني ،واملواد  51-49من االتفاقية بشأن الجرحى يف امليدان ،واملواد  53-51من االتفاقية بشأن الجرحى يف البحار 12 ،أغسطس/آب
1949؛ واتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب 10 ،ديسمرب/كانون األول 1984؛ واتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل ،املادتني  37و20 ،39
نوفمرب/ترشين الثاين 1989؛ واالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان ،املادة  22 ،5نوفمرب/ترشين الثاين 1969؛ واتفاقية البلدان األمريكية ملنع
التعذيب واملعاقبة عليه 9 ،ديسمرب/كانون األول 1985؛ واالتفاقية األوروبية لحامية حقوق االنسان والحريات األساسية ،املادة  4 ،3نوفمرب/
ترشين الثاين 1950؛ ووثيقة هلسنيك الختامية لعام  ،1975املبدأ السابع 1 ،أغسطس/آب 1975؛ واالتفاقية األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو
العقوبة الالإنسانية أو املهينة 26 ،نوفمرب/ترشين الثاين  ،1987إىل جانب الربوتوكولني األول والثاين امللحقني بها 4 ،نوفمرب/ترشين الثاين 1993؛
وامليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب ،املادة  26 ،5يونيو/حزيران .1981
 - 4اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،وثيقة األمم املتحدة ، 46/39/A/RES
 10ديسمرب/كانون األول .1984
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الفصل األول  -الجوانب األساسية للربوتوكول اإلختياري
لجميع أماكن االحتجاز يف مختلف أنحاء العامل .وبعد عملية مفاوضات طويلة وشاقة ،أُنشئ أخريا ً نظام
وقايئ يف  18ديسمرب/كانون األول  2002حني اعتمدت الجمعية العامة لألمم املتحدة الربوتوكول االختياري
التفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو
املهينة (5 .)OPCATيتناول هذا الفصل جوانب الربوتوكول األساسية التي تجعل منه معاهدة مبتكرة داخل
منظومة األمم املتحدة لحقوق اإلنسان.

يهدف الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب إىل منع وقوع التعذيب وغريه من رضوب سوء
املعاملة من خالل إنشاء نظام يقوم عىل إجراء زيارات منتظمة لجميع أماكن االحتجاز الخاضعة لوالية
الدول األطراف وسيطرتها ،وعىل أساس هذه الزيارات يقدم خرباء دوليون ووطنيون توصيات بشأن تحسني
تدابري الوقاية املحلية إىل سلطات الدول األطراف .ويعد الربوتوكول االختياري مكمالً التفاقية مناهضة
التعذيب  -وهي املعاهدة األم – وليس بديالً لها.

الجوانب األساسية للربوتوكول اإلختياري

 -2ما هو الربوتوكول االختياري التفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب؟

1

خالفاً لغريه من الربوتوكوالت االختيارية ملعاهدات حقوق اإلنسان ،يُعترب الربوتوكول االختياري التفاقية
مناهضة التعذيب معاهدة تنفيذية وليس وثيقة تحدد املعايري .وال ينشئ هذا الربوتوكول نظاماً لتقديم
الشكاوى الفردية ألن ذلك منصوص عليه بالفعل يف املادة  22من اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب؛
كام أنه ال يلزم الدول األطراف بتقديم تقارير دورية إىل أي هيئة من الهيئات املنشأة مبوجب معاهدات.
وإمنا يُدخل الربوتوكول عنرصا ً عملياً ومكمالً عىل اإلطار الوقايئ املنصوص عليه يف اتفاقية مناهضة التعذيب.
وتوفر اتفاقية مناهضة التعذيب إطارا ً قانونياً صلباً ملكافحة ومنع التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة؛
فهي تفرض التزاماً عاماً عىل كل دولة طرف باتخاذ تدابري فعالة ملنع التعذيب وغريه من أشكال سوء
املعاملة ،ووضع أحكام محددة لتحقيق هذا الهدف 6.وميكن – بل ينبغي  -ألي دولة صادقت عىل اتفاقية
7
مناهضة التعذيب أن تصادق عىل الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب.
ويفتح الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب آفاقاً جديدة داخل منظومة األمم املتحدة لحقوق
 - 5الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،وثيقة األمم
املتحدة  18 ، 199/57/A/RESديسمرب/كانون األول .2002
 - 6اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب ( ،)UNCATاملواد  2و 10و 11و16؛ ولجنة مناهضة التعذيب ،التعليق العام رقم  ،2تنفيذ الدول
األطراف للامدة  ،2وثيقة األمم املتحدة 24 ، 2/CAT/C/GCيناير/كانون الثاين .2008
 - 7ميكن ألي دولة موقعة عىل اتفاقية مناهضة التعذيب أن توقع أيضاً عىل بروتوكولها االختياري ،إال أنه ال يجوز لها
التصديق عىل الربوتوكول حتى تصادق عىل اتفاقية مناهضة التعذيب .وللحصول عىل أحدث املعلومات عن حالة التصديق
عىل اتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكولها االختياري ،انظر املوقع اإللكرتوين ملفوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان:
.http://www2.ohchr.org/english/bodies/ratification/9.htm
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دليل الربوتوكول اإلختياري التفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب
اإلنسان ،ويرجع ذلك إىل أربعة أسباب رئيسية.

 .1-2أنه يؤكد عىل أهمية الوقاية

1
الجوانب األساسية للربوتوكول اإلختياري

بدالً من االستجابة بعد وقوع االنتهاكات ،أنشأ الربوتوكول االختياري نظاماً مبتكرا ً واستباقياً للزيارات مينع
حدوث انتهاكات من األساس .فغالبية آليات حقوق اإلنسان املعنية مبنع التعذيب وغريه من أشكال سوء
املعاملة ،مبا فيها لجنة األمم املتحدة ملناهضة التعذيب ( ،)CATوهي الهيئة املنشأة مبوجب معاهدة
واملسؤولة عن استعراض امتثال الدول األطراف ألحكام اتفاقية مناهضة التعذيب ،ال تراقب األوضاع يف
أماكن الحرمان من الحرية يف الدول األطراف إال عند دراسة التقارير أو بعد ورود ادعاءات بوقوع انتهاكات.
فعىل سبيل املثال ،يف حني أن لجنة مناهضة التعذيب تستطيع القيام بزيارات للدول األطراف ،إال أنه ال
يجوز لها ذلك ما مل تكن هناك ادعاءات قوية بحدوث تعذيب منهجي .كام تحتاج لجنة مناهضة التعذيب
قبل قيامها بأي زيارة إىل الحصول عىل موافقة مسبقة من الدولة .وعىل العكس من ذلك ،فإن تصديق أي
دولة عىل الربوتوكول االختياري يعني موافقتها الرصيحة عىل السامح بقيام خرباء دوليني ووطنيني بزيارات
منتظمة ومفاجئة لجميع أنواع األماكن التي يُح َرم فيها األشخاص من حريتهم .بالتايل ،ومبوجب الربوتوكول
االختياري ،ليس هناك داع للحصول عىل إذن آخر إلجراء زيارة أو لتقديم شكوى (عن حدوث تعذيب أو
غريه من رضوب سوء املعاملة).
من خالل الزيارات الوقائية ،تستطيع الهيئات املنشأة مبوجب الربوتوكول تحديد عوامل الخطر ،وتحليل
األخطاء املنهجية وأمناط الفشل ،وطرح توصيات ملعالجة األسباب الجذرية للتعذيب وغريه من رضوب سوء
املعاملة .والهدف الطويل األجل للربوتوكول هو التقليل من احتامالت سوء املعاملة ،وبالتايل بناء بيئة تقل
فيها احتامالت وقوع التعذيب.

 .2-2أنه يجمع بني الجهود التكميلية الدولية والوطنية
يعد هذا الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب بروتوكوالً رائدا ً ألنه يؤسس نظاماً للجهود
التكميلية الدولية والوطنية ،إذ ينشئ هيئة من الخرباء الدوليني داخل األمم املتحدة ،8هي اللجنة الفرعية
ملنع التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ( .)SPTكام أنه يلزم
الدول األطراف بإنشاء وتعيني آليات وقائية وطنية ( )NPMsعىل أساس مجموعة من املعايري الدقيقة يف
إطار أحكام الربوتوكول 9 .ويف ما ييل املهام املطلوبة من اللجنة الفرعية ملنع التعذيب واآلليات الوقائية
الوطنية:
 - 8انظر املادة  2يف الفصل الثاين من هذا الدليل.
 - 9يرد رشح تفصييل لوالية ومهام اللجنة الفرعية ملنع التعذيب واآلليات الوقائية الوطنية يف الفصلني الثالث والرابع والخامس من هذا الدليل.
انظر مناقشة املادة  3يف الفصل الثاين من هذا الدليل.
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الفصل األول  -الجوانب األساسية للربوتوكول اإلختياري
•القيام بزيارات منتظمة ألماكن االحتجاز بغية تحسني معاملة وأوضاع األشخاص املحرومني من
حريتهم وإدارة أماكن االحتجاز بهدف منع التعذيب وسوء املعاملة،
•طرح توصيات التخاذ تدابري وقائية وتحسني نظام الحرمان من الحرية،
10
•العمل بطريقة بناءة مع الدول األطراف يف ما يتعلق بتنفيذ هذه التوصيات.

 .3-2أنه يؤكد عىل التعاون ،ال عىل اإلدانة
بدالً من الرتكيز عىل اإلدانة العلنية لالنتهاكات التي ارتُ ِكبت بالفعل ،تقوم الوالية املمنوحة لهيئات
الربوتوكول عىل أساس التعاون مع الدول األطراف من أجل تحسني ظروف االحتجاز وكذلك تحسني
اإلجراءات التي ترمي إىل منع االنتهاكات .ويف حني أن آليات حقوق اإلنسان األخرى  -ومنها اتفاقية األمم
املتحدة ملناهضة التعذيب  -تسعى أيضاً إىل إقامة حوار بَ َّناء مع الدول األطراف ،إال أنها تعتمد عىل التقييم
العام ملستوى التزام الدول بواجباتها من خالل نظام لإلبالغ و/أو نظام للشكاوى الفردية .أما النظام الذي
أنشأه الربوتوكول فيقوم عىل عملية طويلة األجل من التعاون والحوار املستمرين ملساعدة الدول األطراف
11
يف تنفيذ التغيريات الالزمة ملنع التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة عىل املدى الطويل.

الجوانب األساسية للربوتوكول اإلختياري

ومن خالل التوصية برضورة وجود عالقة تكاملية بني الجهود الوقائية عىل املستويني الدويل والوطني ،يفتح
الربوتوكول آفاقاً جديدة ذات أهمية يف مجال حامية حقوق اإلنسان عن طريق السعي إىل ضامن التنفيذ
الفعال للمعايري الدولية عىل الصعيد الوطني.

1

 .4-2أنه ينشئ عالقة ثالثية بني هيئات الربوتوكول والدول األطراف
من أجل توفري أعىل مستوى من الحامية لجميع األشخاص املحرومني من حريتهم ،ينشئ الربوتوكول
االختياري عالقة ثالثية بني الدول األطراف واللجنة الفرعية ملنع التعذيب واآلليات الوقائية الوطنية .تتجىل
هذه العالقة الثالثية يف مختلف أحكام الربوتوكول التي تحدد التزامات وواجبات الدول األطراف واللجنة
الفرعية ملنع التعذيب واآلليات الوقائية الوطنية وتحدد أيضاً نقاط االتصال يف ما بينها .وبذلك يكون
الربوتوكول أول صك دويل لحقوق اإلنسان ينشئ مثل هذه العالقة الثالثية.
تنشأ هذه العالقة الثالثية من خالل السلسلة التالية من الصالحيات والواجبات املرتابطة:
 - 10انظر رشح املادتني  11و 19يف الفصل الثاين من هذا الدليل.
 - 11انظر رشح الديباجة واملادة  )4(2يف الفصل الثاين من هذا الدليل.
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•متلك اللجنة الفرعية ملنع التعذيب واآلليات الوقائية الوطنية صالحية القيام بزيارات ألماكن
االحتجاز.
•يتعني عىل الدول األطراف السامح للجنة الفرعية ملنع التعذيب واآلليات الوقائية الوطنية
بإجراء الزيارات.
•متلك اللجنة الفرعية ملنع التعذيب واآلليات الوقائية الوطنية صالحية تقديم توصيات للتغيري.
•يتعني عىل الدول األطراف النظر يف توصياتها.
•يجب أن يكون هناك اتصال مستمر بني اللجنة الفرعية ملنع التعذيب واآلليات الوقائية
الوطنية.
•يتعني عىل الدول األطراف تسهيل االتصال املبارش (بصفة رسية ،إذا اقتىض األمر ذلك) بني
اللجنة الفرعية ملنع التعذيب واآلليات الوقائية الوطنية.

 -3ملاذا الحاجة إىل الربوتوكول االختياري التفاقية األمم املتحدة ملناهضة
التعذيب؟
عىل الرغم من أن االلتزام بحظر التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة منصوص عليه رصاح ًة يف مجموعة
واسعة من صكوك حقوق اإلنسان ،وأنه معرتف به أيضاً كجزء من القانون العريف ،إال أن بعض الدول ال تزال
تتجاهل التزاماتها القامئة مبنع أعامل التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة وبحظرها واملعاقبة عليها.
فلم يت ّم تطبيق بشكل منهجي أي إجراءات فعالة ومستدامة ملنع وقوع مثل هذه االنتهاكات عىل املستوى
الوطني .ونتج عن ذلك استمرار أعامل التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة يف جميع أرجاء العامل.
لذلك هناك حاجة ماسة إىل النهج الجديد متاماً الذي ميثله الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب.
والدافع وراء هذا النهج الجديد هو أن األشخاص املحرومني من حريتهم هم األكرث عرضة لخطر التعذيب
وغريه من رضوب سوء املعاملة .ومبا أن أماكن االحتجاز تكون  -بحكم تعريفها  -معزولة عن العامل
الخارجي ،فإن األشخاص املحرومني من حريتهم يكونون أكرث عرضة لخطر التعذيب وغريه من رضوب سوء
املعاملة وانتهاكات حقوق اإلنسان .فاحرتام حقوق املحتجزين 12يعتمد كلياً عىل السلطات املسؤولة عن
أماكن االحتجاز .وال شك أن املحتجزين يعتمدون عىل اآلخرين لتلبية حاجاتهم األساسية .ميكن لالنتهاكات
أن تحدث ألسباب شتى :منها ،عىل سبيل املثال ،سياسة القمع التي تنتهجهاالدولة ،واإلهامل ،ونقص املوارد،
 - 12يختلف استخدام مصطلح ‹املحتجز› يف البلدان املختلفة والوثائق الدولية املختلفة .ولسهولة القراءة ،يُستخدَم مصطلح ‹املحتجز› يف هذا
الدليل مبعناه الواسع لإلشارة إىل أي شخص يحرم من حريته نتيجة التوقيف أو االعتقال اإلداري أو االحتجاز السابق للمحاكمة أو اإلدانة قبل
املحاكمة ويتم حجزه يف مكان احتجاز عىل النحو املبني يف املادة  )1(4من الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب.
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وضعف تدريب املوظفني أو عدم مالءمته ،وعدم كفاية أنظمة الرقابة .ويف ظل غياب رقابة خارجية
مستقلة ،ميكن أن تقع هذه االنتهاكات من دون اعرتاض .بنا ًء عىل ذلك ،تقوم الفرضية األساسية للربوتوكول
عىل أنه كلام كانت أماكن االحتجاز أكرث انفتاحاً وشفافية ق ََّل حدوث االنتهاكات.

يف السبعينيات من القرن املايض ،وبسبب القلق املتزايد من استمرار وانتشار مامرسة التعذيب وغريه
من رضوب سوء املعاملة ،اتفقت اآلراء عىل رضورة وضع معاهدة ملناهضة التعذيب وغريه من رضوب
سوء املعاملة ليك تنظم القواعد الالزمة لحظر هذه االنتهاكات ومنعها ،وتنشئ آليات ملساءلة الدول عن
االنتهاكات .وبدأت مفاوضات األمم املتحدة حول مرشوع اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب يف عام
.1978
وكام ذُكر آنفاً ،كان إنشاء آلية دولية للزيارات فكرة استوحاها املرصيف ورجل الخري السويرسي جان جاك
غوتييه .فبعد بحث مستفيض يف األساليب القامئة ملكافحة التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة يف
جميع أنحاء العاملَ ،خلُص جان جاك غوتييه إىل أن زيارات اللجنة الدولية للصليب األحمر ألرسى الحرب
والسجناء السياسيني كانت فعالة للغاية يف منع وقوع االنتهاكات .وبناء عىل ذلك ،بدأ يف حشد الدعم
إلنشاء نظام مامثل للزيارات املنتظمة لجميع أماكن االحتجاز .ويف عام  ،1977أنشأ جان جاك غوتييه اللجنة
السويرسية ملناهضة التعذيب ( ،SCTوتسمى اليوم جمعية الوقاية من التعذيب [ )]APTلتكون منربا ً
لحملته14 .لقد جذبت الفكرة اهتامم العديد من املنظامت الدولية غري الحكومية ،ال سيام منظمة العفو
الدولية واللجنة الدولية للحقوقيني ،التي استطاعت بالتعاون مع اللجنة السويرسية ملناهضة التعذيب بناء
تحالفات مع عدد من الدول ،هي سويرسا والسويد وكوستاريكا.

الجوانب األساسية للربوتوكول اإلختياري

 -4كيف تطور مفهوم الربوتوكول االختياري؟

13

1

يف البداية ،قضت الفكرة بإدراج بند إلنشاء آلية دولية للزيارات يف نص مرشوع اتفاقية األمم املتحدة
ملناهضة التعذيب .ولكن نظرا ً ملعرفتهم بأن الكثري من الدول ستقاوم بشدة عمليات التفتيش غري املقيد
ملرافق االحتجاز ،قرر أنصار اتفاقية مناهضة التعذيب عدم اإلرصار عىل إدراج آلية الزيارات يف نص مرشوع
املعاهدة .وبدالً من ذلك ،استطاع نيال ماكديرموت ،األمني العام للجنة الدولية للحقوقيني ،إقناع جان جاك
غوتييه بأنه سيكون من الحكمة الدعوة إىل إنشاء بروتوكول اختياري يلحق باتفاقية مناهضة التعذيب،

 - 13لالطالع عىل رسد مفصل لتاريخ الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب ( ،)OPCATانظر النسخة األوىل من هذا الدليل .وهي
متوفرة عىل املوقع .www.apt.ch
 - 14للحصول عىل معلومات عن األعامل الدولية لجمعية الوقاية من التعذيب ( ،)APTانظر املوقع .www.apt.ch
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مبجرد اعتامد االتفاقية ،ليضع آلية دولية للزيارات 15 .ويف مارس/آذار  ،1980أخذت كوستاريكا زمام املبادرة
وقدمت مرشوعاً لربوتوكول اختياري يلحق باتفاقية مناهضة التعذيب رسمياً إىل األمم املتحدة 16 .لكنها
قدمت مع املرشوع اقرتاحاً بأن يتم تأجيل بحثه إىل ما بعد اعتامد اتفاقية مناهضة التعذيب حتى ال تتأخر
موافقة األمم املتحدة عىل املعاهدة أخرى.

الجوانب األساسية للربوتوكول اإلختياري

ويف حني تأجلت فكرة إنشاء آلية دولية للزيارات داخل األمم املتحدة ،إال أن الفكرة اكتسبت زخامً يف أوروبا.
ففي عام  ،1983اعتمدت الجمعية الربملانية ملجلس أوروبا مرشوع نص  -أعدته اللجنة السويرسية ملناهضة
التعذيب واللجنة الدولية للحقوقيني  -إلنشاء نظام للزيارات يف إطار مجلس أوروبا .وبعد مفاوضات،
اعتمد مجلس أوروبا االتفاقية األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو
املهينة (17 )ECPTيف  26يونيو/حزيران  .1987وأنشأت هذه االتفاقية اللجنة األوروبية ملنع التعذيب
واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ( ،)CPTالتي شملت واليتها زيارة أماكن االحتجاز يف
18
الدول األعضاء يف مجلس أوروبا التي صادقت عىل االتفاقية األوروبية ملنع التعذيب.
وكانت هناك محاولة إلنشاء نظام مامثل يف األمريكتني؛ لكن ،وعىل الرغم من اعتامد اتفاقية البلدان
األمريكية ملنع التعذيب واملعاقبة عليه يف عام  19،1985إال أن االتفاقية مل تتضمن نظاماً للزيارات الوقائية
املنتظمة.
يف عام  ،1987دخلت اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب حيز التنفيذ وبدأت الجهود إلحياء فكرة
إنشاء آلية دولية للزيارات داخل األمم املتحدة .يف عام  ،1992اعتمدت لجنة األمم املتحدة لحقوق اإلنسان
قرارا ً 20بتشكيل فريق عامل مفتوح العضوية لصياغة مرشوع لربوتوكول اختياري يلحق باتفاقية مناهضة
التعذيب .وكانت عضوية هذا الفريق العامل مفتوحة لجميع الدول األعضاء يف األمم املتحدة ،وكذلك
املنظامت غري الحكومية ذات الصلة وغريها من الجهات الخبرية .وكام كان متوقعاً ،فقد كانت املفاوضات
 - 15نيال ماكديرموت،How to enforce the Torture Convention: How to make the International Convention Effective ،
اللجنة السويرسية ملناهضة التعذيب واللجنة الدولية للحقوقيني ،جنيف ،1980 ،ص 26-18؛ وجمعية الوقاية من التعذيبLetting in the ،
 ،years of Torture Prevention 30 ,lightجمعية الوقاية من التعذيب ،جنيف.2007 ،
 - 16مرشوع الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة الالإنسانية ،وثيقة األمم املتحدة ، 1409/4.E/CN
 8مارس/آذار .1980
 - 17االتفاقية األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،وثيقة لجنة منع التعذيب )2002( Inf/C
سرتاسبورغ ،1987/5/26 ،تم تعديلها وفقاً للربوتوكولني رقم ( 1مجموعة املعاهدات األوروبية رقم  )151ورقم ( 2مجموعة املعاهدات
األوروبية رقم .)152
 - 18ملزيد من املعلومات عن لجنة منع التعذيب ( ،)CPTانظر املوقع .www.cpt.coe.int
 - 19اتفاقية البلدان األمريكية ملنع التعذيب واملعاقبة عليه ، 51-A ،منظمة الدول األمريكية ،سلسلة املعاهدات رقم  ،67ودخلت حيز التنفيذ
يف  28فرباير/شباط  ،1987وأعيد طبعها يف الوثائق األساسية املتعلقة بحقوق اإلنسان يف منظومة البلدان األمريكية82.OEA/Ser.L.V/II ،
الوثيقة رقم  6التنقيح رقم  1يف .1992 ،83
 - 20لجنة حقوق اإلنسان ،القرار  3 ،43/1992مارس/آذار .1992
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داخل الفريق العامل عملية شاقة ومستهلكة للوقت :إذ ركزت هذه املفاوضات ملدة مثاين سنوات عىل
التوصل إىل توافق بشأن تأسيس هيئة دولية فعالة للزيارات .وعىل الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلتها
عدة دول ومنظامت غري حكومية ،إال أن املفاوضات وصلت اىل طريق مسدود بسبب املقاومة التي أبدتها
بعض الدول األخرى.

الجوانب األساسية للربوتوكول اإلختياري

ولكن يف عام  ،2001قدم الوفد املكسييك ،بدعم من دول أخرى من أمريكا الالتينية ،مرشوعاً أضاف عنرصا ً
مبتكرا ً أدى إىل تنشيط النقاش .فقد اقرتح هذا املرشوع إنشاء نظام للزيارات املنتظمة يعتمد عىل تكليف
آلية دولية بزيارات وقائية وكذلك فرض التزام عىل الدول بإنشاء هيئات وطنية للزيارات .والقى هذا
االقرتاح ردود فعل متباينة من املشاركني يف الفريق العامل .ويف محاولة إلنهاء عملية صياغة املرشوع ،قدم
رئيس الفريق العامل يف عام  2002نصاً توفيقياً جمع بني العنارص الدولية والوطنية للمرشوعني األصيل
واملكسييك .وعىل الرغم من أن الفريق العامل فشل يف تحقيق توافق بشأن هذا النص ،إال أن الكثري من
الدول واملنظامت غري الحكومية رأت يف املرشوع الذي قدمه الرئيس أفضل أمل للحصول عىل نظام للزيارات
الوقائية املنتظمة .نتيجة لذلك ،قُدم النص الذي اقرتحه الرئيس يف مارس/آذار  2002إىل لجنة األمم املتحدة
لحقوق اإلنسان جنباً إىل جنب مع قرار تقدمت به كوستاريكا يدعو إىل تقديم النص املقرتح إىل الجمعية
العامة لألمم املتحدة العتامده بشكل نهايئ .وبعد جولة من املناقشات وجلسات التصويت الخالفية داخل
لجنة األمم املتحدة لحقوق اإلنسان واملجلس االقتصادي واالجتامعي لألمم املتحدة ،اعتمدت الجمعية
العامة لألمم املتحدة الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب يف  18ديسمرب/كانون األول 2002
بعد حصوله عىل أغلبية األصوات 21.ويف  22يونيو/حزيران  ،2006دخل الربوتوكول االختياري حيز التنفيذ
22
بعد إيداع صك التصديق العرشين عليه.

1

 -5كيف يساعد الربوتوكول االختياري عىل منع التعذيب وغريه من رضوب
سوء املعاملة؟
تتضمن اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب مجموعة واسعة من األحكام الرامية إىل منع التعذيب
وغريه من رضوب سوء املعاملة .وقد أكدت لجنة مناهضة التعذيب عىل وجوب قيام الدول األطراف يف

 - 21لقد صوتت  127دولة لصالح الربوتوكول ،فيام امتنعت  42دولة عن التصويت ،وعارضته  4دول فقط ،هي جزر مارشال ونيجرييا والواليات
املتحدة األمريكية وجزيرة باالو .للحصول عىل سجالت التصويت املتصلة بالربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب داخل األمم
املتحدة ،انظر النسخة األوىل من هذا الدليل ،وهي متوفرة عىل املوقع  .www.apt.chانظر املرفق الثالث لهذا الدليل لالطالع عىل تفاصيل عن
جلسة التصويت النهائية يف الجمعية العامة لألمم املتحدة.
 - 22يف وقت كتابة هذا التقرير ،بلغ عدد الدول األطراف يف الربوتوكول  57دولة .ولالطالع عىل تفاصيل عن حالة التصديق عىل الربوتوكول،
انظر الرابط .http://www2.ohchr.org/english/bodies/ratification/9.htm
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االتفاقية بإدراج الزيارات ألماكن االحتجاز كمجرد جزء من إطار وقايئ شامل يف تفسريها للامدتني  2و.11

1

23

إن الغرض من الربوتوكول هو أن يكون أداة عملية ملساعدة الدول األطراف يف اتفاقية مناهضة التعذيب
عىل وضع التزاماتها القامئة موضع التنفيذ من أجل منع وقوع التعذيب وغريه من أشكال سوء املعاملة.

 .1-5فعالية الزيارات ألماكن االحتجاز كأداة وقائية

الجوانب األساسية للربوتوكول اإلختياري

لقد أثبتت الخربات الواسعة التي اكتسبتها منظامت مثل اللجنة الدولية للصليب األحمر واللجنة األوروبية
ملنع التعذيب أن الزيارات املنتظمة ألماكن االحتجاز ميكن أن تكون فعالة للغاية يف منع التعذيب وغريه
من رضوب سوء املعاملة .فإمكانية خضوع أماكن االحتجاز للرقابة الخارجية املفاجئة لها تأثري رادع قوي.
كام أن هذه الزيارات تتيح للخرباء املستقلني التدقيق املبارش – وليس من خالل وسطاء – يف معاملة
األشخاص املحرومني من حريتهم وظروف احتجازهم .وبنا ًء عىل الوضع امللموس الذي يتم رصده واملقابالت
الخاصة التي تجرى مع األشخاص املحرومني من حريتهم ،يستطيع الخرباء طرح توصيات واقعية وعملية
والدخول يف حوار مع السلطات من أجل تحسني الوضع .عالوة عىل ذلك ،ميكن أن تشكل الزيارات من
العامل الخارجي مصدرا ً مهامً للدعم املعنوي لألشخاص املحرومني من حريتهم.
وليس الغرض من الربوتوكول االختياري استهداف الدول الفردية أو توجيه أصابع االتهام إليها يف ارتكاب
االنتهاكات ،وإمنا العمل بشكل بَ َّناء مع الدول األطراف من أجل تحقيق تحسينات مستدامة .ولبناء الثقة
وإقامة عالقة إيجابية تعاونية ،تتضمن صالحيات اللجنة الفرعية ملنع التعذيب العمل رسا ً مع أي دولة
طرف إذا رغبت الدولة الطرف يف ذلك .وال يعد التعاون مع اللجنة الفرعية ملنع التعذيب واآلليات الوقائية
الوطنية واجباً عىل الدول األطراف فحسب ،وإمنا يصب أيضاً يف مصلحة هذه الدول .فمن خالل مساعدة
هذه اآلليات يف تحديد التغيريات املطلوبة لتحسني أنظمة الحرمان من الحرية ،تستطيع الدول عىل املدى
الطويل إثبات التزامها مبنع التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة.

 .2-5نهج متكامل للوقاية
ينبغي أن تشكل الزيارات ألماكن االحتجاز جزءا ً أساسياً من أي نظام وقايئ .لكن الزيارات يف حد ذاتها
ليست كافية ملنع وقوع التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة .فكام هو منصوص عليه يف املادة  2من
اتفاقية مناهضة التعذيب ،تتطلّب الوقاية من التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة اتخاذ جملة من
التدابري الترشيعية واإلدارية والقضائية وغريها .تهدف الوقاية إىل معالجة األسباب الجذرية للتعذيب وغريه
من رضوب سوء املعاملة؛ وليك تكون ناجحة يجب أن تتبع نهجاً شامالً يستهدف املجتمع ككل .الهدف
 - 23انظر لجنة مناهضة التعذيب ( ،)CATالتعليق العام رقم  ،2جمعية الوقاية من التعذيبTorture in International Law: A guide ،
 ،)’to Jurisprudence (‘Jurisprudence Guideجمعية الوقاية من التعذيب ،جنيف ،2008 ،ص .26-25
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من الوقاية هو التقليل من احتامالت التعرض لسوء املعاملة ،وبالتايل خلق بيئة تقل فيها احتامالت وقوع
التعذيب.
ولوضع اسرتاتيجية شاملة ملنع التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة ،ال بد من اتباع نهج متكامل يتألف
من ثالثة عنارص واسعة ومتشابكة:

 .1-2-5إطار قانوين وسياسايت يحرتم الحظر
إن وضع إطار قانوين يحظر ومينع التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة يشكل األساس ألي اسرتاتيجية
وقائية .يفرض القانون الدويل حظرا ً تاماً عىل التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة وينبغي للدول
تضمني هذا الحظر الدويل يف دساتريها و/أو ترشيعاتها .ووفقاً ألحكام اتفاقية مناهضة التعذيب ،يجب
تجريم التعذيب مبوجب القانون الجنايئ املحيل واملعاقبة عليه بعقوبات مناسبة .وعالوة عىل ذلك ،ينبغي
عدم االعتداد باألدلة التي يتم الحصول عليها عن طريق التعذيب أو غريه من رضوب سوء املعاملة يف
اإلجراءات القانونية ألن ذلك يتناقض معأحد األسباب الرئيسية الرتكاب مثل هذه االنتهاكات.

الجوانب األساسية للربوتوكول اإلختياري

•إطار قانوين ،وسياسات عامة ومفاهيم مشرتكة ألفضل املامرسات من أجل حظر ومنع التعذيب
وغريه من رضوب سوء املعاملة
•تنفذه األطراف الفاعلة (كالقضاة والرشطة) ذات الصلة بالجهود الرامية إىل منع التعذيب
•عرب آليات لرصد القوانني ذات الصلة وتنفيذها.

1

تتسم السياسات العامة ،مثل خطط العمل املتعلقة بحقوق اإلنسان ،والسياسات العامة املحددة التي تؤثر
يف الحرمان من الحرية بأهمية خاصة من حيث وضع أحكام قانونية ملنع التعذيب وغريه من رضوب سوء
املعاملة .فعىل سبيل املثال ،قد يكون للسياسات العامة بشأن الجرمية (مثل سياسات عدم التسامح إطالقاً)
وتعاطي املخدرات وقضاء األحداث والهجرة ،فضالً عن سياسات الصحة العقلية والصحة العامة (مثل
السياسات املتعلقة بفريوس نقص املناعة البرشية) ،تأثري مبارش أو غري مبارش عىل التعذيب.

 .2-2-5تنفيذ الحظر
تقتيض الحاجة اتخاذ تدابري مختلفة ملكافحة اإلفالت من العقاب وضامن تنفيذ الحظر القانوين يف الواقع
العميل .لذا ينبغي توفري مجموعة من الضامنات اإلجرائية لألشخاص املحرومني من حريتهم .فعىل سبيل
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املثال ،يجب منذ بداية حرمان الشخص من حريته أن تتاح له الوسائل والفرصة إلبالغ شخص ثالث
واالستعانة مبحامني وأطباء .باإلضافة إىل ذلك ،ينبغي مراجعة اإلجراءات والقواعد بشكل منتظم ،وإصالحها
إذا لزم األمر .كام يتطلب التنفيذ السليم خضوع جميع املسؤولني املعنيني بالحرمان من الحرية لتدريب
مناسب يف ما يخص حظر التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة ومسؤولياتهم املهنية تجاه منع مثل
هذه االنتهاكات .أخريا ً ،فإن تنفيذ الحظر القانوين يعني أنه لن يكون هناك تسامح مع أي خرق له ،وأن أي
خرق سيقابَل بعقوبات مناسبة .وما مل يتم ذلك ،فإن ثقافة اإلفالت من العقاب ستتنامى ،مام يضعف قوة
القوانني ذات الصلة وإمكانية تنفيذها.
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 .3-2-5آليات الرقابة :واجب حامية األشخاص من التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة
مع ذلك ،فإن وجود إطار قانوين يتم تنفيذه ليس كافياً لضامن عدم وقوع التعذيب وغريه من رضوب
سوء املعاملة .لذا فهناك حاجة إىل اليقظة املستمرة ألن مثة احتامل دائم لوقوع انتهاكات .وحتى يف
البيئات املواتية ،ال ب ّد من آليات رقابة الكتشاف عالمات التحذير ثم بعد ذلك اقرتاح اإلجراءات التصحيحية
الالزمة .ومبا أن التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة عاد ًة ما يحدث يف الخفاء ،فمن األهمية مبكان
تعزيز الشفافية .ينبغي اتخاذ مجموعة من التدابري التكميلية لتعزيز الشفافية الفعالة ،منها عىل سبيل
املثال وضع آلية رصد مستقلة ألماكن الحرمان من الحرية؛ وإنشاء آليات ميرسة وفعالة لتقديم الشكاوى؛
25
وتسهيل التغطية اإلعالمية؛ ودعم حمالت املجتمع املدين وأنشطته.
إن منع التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة هو عملية معقدة تتضمن تدابري واسرتاتيجيات مختلفة
ولكن مرتابطة .خالفاً للمعاهدات وهيئات املعاهدات األخرى التي غالباً ما تفرض التزامات عىل الدول
األطراف من دون تقديم توجيهات بشأن التنفيذ ،يوفّر الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب
الوسيلة لتنفيذ التغيري عىل املستوى املحيل .وبالتايل فإن والية هيئات الربوتوكول ال تشمل فقط إجراء
زيارات إىل أماكن االحتجاز ،وإمنا أيضاً تقديم املساعدة االستشارية وغريها من أشكال املساعدة ،مثل برامج
التدريب ،للدول األطراف من أجل معالجة األسباب الجذرية للتعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة،
26
بغض النظر عام إذا كان قد سبق إجراء أي زيارات أم ال.
ّ
لقد أدركت اللجنة الفرعية ملنع التعذيب أهمية اتباع نهج متكامل للوقاية وأعلنت رصاحة أنها تعترب أن
واليتها ال تقترص عىل تقديم مالحظات حول األوضاع يف أماكن االحتجاز خالل زياراتها .فقد ذكرت اللجنة
 - 24ملزيد من املعلومات ،انظر الوثيقة اإلعالمية القانونية الصادرة عن جمعية الوقاية من التعذيبLegal Safeguards to Prevent ،
 ،Torture: The Rights of Access to Lawyers for Persons Deprived of Libertyسلسلة الوثائق اإلعالمية القانونية ،جمعية الوقاية
من التعذيب ،جنيف ،مارس/آذار  :2010متوفرة عىل املوقع .www.apt.ch
 - 25ملزيد من املعلومات عن طبيعة التزامات الدول بحظر ومنع التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة مبوجب القانون الدويل ،انظر
جمعية الوقاية من التعذيب.Jurisprudence Guide ،
 - 26انظر رشح املادتني  11و 20يف الفصل الثاين من هذا الدليل.
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أنه باإلضافة إىل التعليق عىل املامرسات الحالية ،مبا فيها ظروف االحتجاز ،متتد واليتها لتشمل البحث يف
“الخصائص القانونية واملتعلقة بالنظم” داخل الدول األطراف من أجل معرفة مواضع الثغرات يف مجال
الحامية وتحديد الضامنات التي ينبغي تعزيزها 27 .من املهم أن تحرص اآلليات الوقائية الوطنية عىل اعتامد
هذا النهج الشامل نفسه؛ وبالفعل ،ينص الربوتوكول االختياري عىل أن تقوم اآلليات الوقائية الوطنية
مبعالجة القضايا املرصودة خالل الزيارات ،وبتقديم مالحظات حول أي ترشيعات محلية ذات صلة ،كجزء
28
أسايس من واليتها الوقائية.

 -6ما هي التزامات الدول األطراف مبوجب الربوتوكول؟

الجوانب األساسية للربوتوكول اإلختياري

باإلضافة إىل ذلك ،ولتقديم معونة إضافية للدول األطراف التي تسعى إىل تنفيذ تدابري وقائية داخلية،
يجري يف الوقت الحايل إنشاء صندوق خاص لدعم برامج التعليم والتدريب التي تجريها اآلليات الوقائية
الوطنية وتقديم املساعدة العملية للدول األطراف حتى يتم التنفيذ الكامل لتوصيات اللجنة الفرعية ملنع
29
التعذيب.

1

عندما تصبح الدولة طرفاً يف الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب ،فإن ذلك ال يفرض عليها
رشوطاً إضافية لإلبالغ :فال ت ُلزم الدول األطراف بتقديم تقارير دورية إىل اللجنة الفرعية ملنع التعذيب.
بدالً من ذلك ،يضع الربوتوكول مجموعة من االلتزامات ذات الطابع العميل .وميكن تقسيم التزامات الدول
األطراف مبوجب الربوتوكول إىل سبع فئات عريضة؛ وترتبط هذه الفئات بالتزامات كل دولة طرف:
1.1إنشاء أو تعيني أو استبقاء آلية (آليات) وقائية وطنية؛
2.2فتح جميع أماكن االحتجاز الخاضعة لواليتها وسيطرتها أمام الرقابة الخارجية من جانب آليتها
(آلياتها) الوقائية الوطنية واللجنة الفرعية ملنع التعذيب؛
3.3تسهيل االتصال بني آليتها (آلياتها) الوقائية الوطنية واللجنة الفرعية ملنع التعذيب؛
4.4تقديم املعلومات إىل آليتها (آلياتها) الوقائية الوطنية واللجنة الفرعية ملنع التعذيب بشأن
إجراءات االحتجاز املحلية والتدابري الوقائية؛
5.5النظر يف توصيات اآللية (اآلليات) الوقائية الوطنية واللجنة الفرعية ملنع التعذيب؛
6.6التعاون مع اآللية (اآلليات) الوقائية الوطنية واللجنة الفرعية ملنع التعذيب؛
 - 27اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ( ،)SPTالتقرير السنوي األول للجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية
أو الالإنسانية أو املهينة ،من فرباير/شباط  2007إىل مارس/آذار  ،2008وثيقة األمم املتحدة  14 ،2/40/CAT/Cمايو/أيار  ،2008الفقرة .12
 - 28انظر رشح املادة (19ج) يف الفصل الثاين من هذا الدليل.
 - 29انظر رشح املادة  26يف الفصل الثاين من هذا الدليل.
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7.7نرش التقارير السنوية التي تصدرها اآللية (اآلليات) الوقائية الوطنية.
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تتسم هذه االلتزامات بطابع تنفيذي :فهي تسهل تنفيذ الوالية الوقائية للجنة الفرعية ملنع التعذيب
واآلليات الوقائية الوطنية .وعالوة عىل ذلك ،ترتكز هذه االلتزامات عىل الهدف الشامل املتمثل يف إقامة
تعاون وعالقة ثالثية بني الدول األطراف واللجنة الفرعية ملنع التعذيب واآلليات الوقائية الوطنية .يستند
األساس املنطقي لهذا النهج التعاوين إىل أن الوقاية الفعالة تتطلب االتصال والتنسيق إلنشاء نظام يوفر أكرب
30
قدر ممكن من الحامية ألوسع رشيحة من األشخاص املحرومني من حريتهم.

 -7كيف تعمل هيئات الربوتوكول؟
 .1-7اللجنة الفرعية ملناهضة التعذيب

31

لقد أُنشئت اللجنة الفرعية ملنع التعذيب يف  18ديسمرب/كانون األول  2006عندما انتخبت الدول األطراف
الخرباء العرشة األوائل ليكونوا أعضاء اللجنة .وبعد إيداع صك التصديق الخمسني عىل الربوتوكول االختياري
32
التفاقية مناهضة التعذيب ،سوف تضم اللجنة الفرعية ملنع التعذيب  25عضوا ً.
ترتكز الوالية الوقائية الواسعة للجنة الفرعية ملنع التعذيب عىل وظيفتني مرتابطتني هام :وظيفة استشارية
(أي إسداء املشورة بشأن املسائل املتعلقة باآلليات الوقائية الوطنية وبشأن التدابري الوقائية املحلية بصفة
عامة) ووظيفة تنفيذية (أي تنظيم بعثات قطرية ومراقبة أماكن االحتجاز).
ويف حني أن اللجنة الفرعية ملنع التعذيب مكلَّفة بتقديم التوصيات واملالحظات بغية تحسني حامية
األشخاص املحرومني من حريتهم ،إال أنها تقوم أيضاً بدور استشاري مهم يف إنشاء اآلليات الوقائية الوطنية
وتعيينها وتسيري مهامها .ويتكون الدور الذي تضطلع به اللجنة الفرعية تجاه اآلليات الوقائية الوطنية من
أربعة أبعاد رئيسية هي:
•تقديم املشورة للدول األطراف بشأن إنشاء أو تعيني اآلليات الوقائية الوطنية؛
تفصيال لهذه العالقة التعاونية ،انظر األقسام  2-2إىل  4-2من هذا الفصل؛ وكذلك الفصل الثالث ،وخاصة األقسام
ً
 - 30لالطالع عىل مناقشة أكرث
 2-3-3و 1-5-4و .2-7-4انظر أيضاً رشح املواد  1و 3و(11ب)( )2و(12ج) و )1(16و(20و) يف الفصل الثاين من هذا الدليل.
 - 31انظر الفصل الثالث من هذا الدليل ،وخاصة القسم  ،1-2لالطالع عىل تفاصيل عن املهام الوقائية للجنة الفرعية ملناهضة التعذيب.
 - 32وفقاً للامدة  )1(5من الربوتوكول االختياري ملنع التعذيب ،فإنه بعد إيداع صك التصديق الخمسني يف عام  2011سيرُ فع عدد أعضاء اللجنة
الفرعية ملنع التعذيب إىل  25عضوا ً .للحصول عىل قامئة األعضاء الحاليني للجنة الفرعية ملنع التعذيب ،انظر http://www2.ohchr.org/
.english/bodies/cat/opcat/index.htm#membership
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•تقديم املشورة للدول األطراف بشأن تسيري مهام اآلليات الوقائية الوطنية؛
•تقديم املشورة املبارشة لآلليات الوقائية الوطنية بشأن تنفيذ واليتها وأداء مهامها بفعالية؛
•إسداء املشورة بشأن التدابري الالزمة لحامية األشخاص املحرومني من حريتهم؛
33
•توفري التدريب لآلليات الوقائية الوطنية.

وكام ذُكر أعاله ،فإن اللجنة الفرعية ملنع التعذيب مكلَّفة بإرسال بعثات قطرية إىل الدول األطراف
لرصد حالة الحرمان من الحرية (مبا يف ذلك إجراء زيارات ألماكن االحتجاز) وتقديم املشورة بشأن تنفيذ
الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب (مبا يف ذلك التعامل مع اآلليات الوقائية الوطنية) .وبعد
أي زيارة قطرية ،تضع اللجنة الفرعية ملنع التعذيب تقريرا ً عن النتائج التي توصلت إليها ثم ترفع هذا
التقرير إىل السلطات املعنية .يظل التقرير رسياً ما مل تأذن الدولة الطرف املعنية بنرشه أو ما مل متتنع عن
التعاون مع اللجنة الفرعية ملنع التعذيب 35 .وميكن أن تضطلع اللجنة الفرعية بزيارات قصرية للمتابعة بني
36
بعثاتها الدورية املنتظمة داخل البلدان.
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وكخطوة أوىل يف تنفيذ هذا الجانب الصعب من واليتها ،أصدرت اللجنة الفرعية ملنع التعذيب مجموعة
من املبادئ التوجيهية األولية بشأن إنشاء اآلليات الوقائية الوطنية لغرض مساعدة الدول األطراف وغريها
34
من الجهات املعنية بعملية اتخاذ القرارات املتعلقة باآلليات الوقائية الوطنية.

1

 .2-7اآلليات الوقائية الوطنية
يدور العنرص الوطني للنهج الوقايئ الذي ميثله الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب حول التزام
الدول األطراف بإنشاء أو تعيني أو استبقاء آليات وقائية وطنية تتمتع بوالية مامثلة للجنة الفرعية ملنع
التعذيب .ووفقاً للامدة  17من الربوتوكول ،يُتوقع من الدولة الطرف امتالك آلية (أو آليات) وقائية وطنية
يف غضون سنة واحدة من تصديقها عىل الربوتوكول أو انضاممها إليه 37 .ولضامن األداء الفعال واملستقل
 - 33انظر رشح املادة  11يف الفصل الثاين من هذا الدليل.
 - 34انظر الفصل الثالث من هذا الدليل ،خاصة القسم  ،3-3ملزيد من التفاصيل عن أعامل اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،واملرفق الثاين لهذا
الدليل لالطالع عىل املبادئ التوجيهية األولية الصادرة عن اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بشأن التطوير املستمر لآلليات الوقائية الوطنية.
 - 35انظر القسمني  2-1-9و 10من هذا الفصل ملزيد من التفاصيل عن مبدأ الرسية الذي تطبقه اللجنة الفرعية ملنع التعذيب يف أعاملها.
انظر أيضاً رشح املادة  )1(16يف الفصل الثاين من هذا الدليل ،ورشح أعامل اللجنة الفرعية ملنع التعذيب يف الفصل الثالث ،خاصة األقسام
 2-3و 2-7-4و ،3-7-4يف ما يتعلق بالرسية.
 - 36انظر املادة  )4(13ورشحها يف الفصل الثاين من هذا الدليل.
ُ
 - 37كانت الدول العرشون األوىل التي أصبحت طرفاً يف الربوتوكول قد أعطيت مهلة حتى  22يونيو/حزيران  2007إلنشاء أو تعيني آلياتها
الوقائية الوطنية .ولكن يف الواقع العميل ،مل يتق ّيد سوى عدد قليل من الدول بهذه املهلة .للحصول عىل قامئة اآلليات التي تم تعيينها ،انظر
.http://www.apt.ch/content/view/138/152/lang,en
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ملهام اآلليات الوقائية الوطنية  -ومن الجوانب الرئيسية لذلك ضامن عدم تعرضها ألي تدخل غري م َّربر -
فإن الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب هو أول صك دويل ينص عىل ضامنات محددة بالنسبة
للهيئات الوطنية الزائرة ويُلزِم الدول األطراف باحرتامها 38.ال يفرض الربوتوكول الشكل الذي يجب أن تكون
عليه هذه اآلليات ،موفرا ً بذلك املرونة الكافية للدول األطراف لتعيني هيئة أو عدة هيئات حسب ما تراه
مناسباً ،مبا يف ذلك هيئات جديدة متخصصة ولجان حقوق اإلنسان الحالية ومكاتب أمناء املظامل ،واللجان
الربملانية .عىل الرغم من ذلك ،يتعني عىل كل آلية وطنية ،بغض النظر عن شكلها ،االلتزام بالحد األدىن من
39
الضامنات والصالحيات املنصوص عليها يف الربوتوكول.
وكام ذُكر أعاله ،فإن الرشط الذي يقيض بأن متلك الدول األطراف شكالً من أشكال اآلليات الوقائية الوطنية
هو شق غري مسبوق ساهم بشكل كبري يف تعزيز الربوتوكول االختياري كأداة وقائية 40 .وقد ساعد إدراج
اآلليات الوقائية الوطنية ضمن اإلطار الوقايئ للربوتوكول عىل اجتياز عقبة عملية حقيقية يف املفهوم
األصيل للربوتوكول ،الذي رأى أن يكون إجراء الزيارات من اختصاص اللجنة الفرعية ملنع التعذيب فقط.
لقد فشل املفهوم األصيل يف مواجهة حقيقة أن الهيئة الدولية لن يكون باستطاعتها زيارة أماكن االحتجاز
مبعدل ٍ
كاف ليك تكون فعالة مبفردها 41 .أما اآلليات الوقائية الوطنية ،فتقع بطبيعة الحال داخل الدول
األطراف مماّ يسمح لها بإجراء عدد أكرب من الزيارات وإقامة حوار أكرث انتظاماً واستمرارا ً مع املسؤولني عن
رعاية األشخاص املحرومني من حريتهم واإلرشاف عليهم واقرتاح تدابري وقائية ملموسة ،مكيّفة مع السياق
42
الوطني ،ومتابعة تنفيذ التوصيات ،مبا يف ذلك توصيات اللجنة الفرعية ملنع التعذيب.

 .3-7التعاون بني اللجنة الفرعية ملنع التعذيب واآلليات الوقائية الوطنية
يشكل مبدأ التعاون والحوار الب ّناء جوهر الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب .وكنتيجة عملية
رئيسية لهذا املبدأ ،يتوقّع من اللجنة الفرعية ملنع التعذيب واآلليات الوقائية الوطنية العمل بطريقة
تكاملية .ولتسهيل التعاون ،يجب أن يكون هناك اتصال مبارش وتبادل للمعلومات بني اللجنة الفرعية
ملنع التعذيب واآلليات الوقائية الوطنية ،وأن يكون ذلك رسا ً إذا لزم األمر 43 .من األبعاد املهمة لهذا
التعاون الوالية الفريدة املس َندة إىل اللجنة الفرعية ملنع التعذيب واملتمثلة يف تقديم املساعدة واملشورة
مبارش ًة للدول األطراف يف ما يخص إنشاء اآلليات الوقائية الوطنية وتسيري مهامها بفعالية ،وتوفري التدريب
 - 38انظر املواد  ،23-18خاصة املادة .18
 - 39ملزيد من املعلومات عن الطريقة التي تعمل بها اللجنة الفرعية ملنع التعذيب واآلليات الوقائية الوطنية ،انظر الفصلني الثالث والرابع
من هذا الدليل .ولالطالع عىل تحليل مفصل إلنشاء وتعيني اآلليات الوقائية الوطنية ،انظر جمعية الوقاية من التعذيب ،دليل اآلليات الوقائية
الوطنية.
 - 40نوفاك وماكارثر ،اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب ،ص .923
 - 41نوفاك وماكارثر ،اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب ،ص .923
 - 42نوفاك وماكارثر ،اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب ،ص  .923انظر أيضاً رشح املادة  3يف الفصل الثاين من هذا الدليل.
 - 43انظر رشح املادة  11يف الفصل الثاين من هذا الدليل.
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واملساعدة التقنية مبارش ًة لآلليات الوقائية الوطنية لهدف تعزيز قدراتها.

44

 -8ما هو تعريف ‘التعذيب’ و’غريه من رضوب سوء املعاملة’؟

يُ قصد بـ”التعذيب” أي عمل ينتج عنه أمل أو عذاب شديد ،جسدي اً كان أم
عقلي اً ،يلحق عمدا ً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص ،أو من شخص
ثالث ،عىل معلومات أو عىل اع رتاف ،أو معاقبته عىل عمل ارتكبه أو يُ شتبه يف
أنه ارتكبه ،هو أو شخص ثالث ،أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث
 أو عندما يلحق مثل هذا األمل أو العذاب ،ألي سبب من األسباب يقوم عىلالتمييز أي اً كان نوعه ،أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف
رسمي أو أي شخص آخر يترصف بصفته الرسمية .وال يتضمن ذلك األمل أو
العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو املالزم لهذه العقوبة أو الذي
45
يكون نتيجة عرضية لها.
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إن الهدف من الربوتوكول االختياري ملناهضة التعذيب هو منع التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة .وتقدم املادة  1من اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب
تعريفاً للتعذيب بأنه جرمية مبوجب القانون الدويل عىل النحو التايل:

1

تحدد هذه املادة ثالثة عنارص أساسية يف تعريفها للتعذيب بأنه جرمية:
•يجب أن يكون هناك أمل أو عذاب جسدي أو نفيس شديد؛
•يجب أن يكون هذا األمل أو العذاب قد أُ ِ
لحق لغرض أو لسبب يقوم عىل التمييز أياً كان نوعه؛
•يجب أن يكون هذا األمل أو العذاب قد أُ ِ
لحق بفعل موظف رسمي أو أي شخص يترصف بصفته
الرسمية أو بتحريض منه أو مبوافقته أو بسكوته عنه.
تتضمن الصكوك املختلفة عىل الصعيدين الدويل واإلقليمي تعريفات أخرى للتعذيب .غري أن السامت
الثالث املذكورة أعاله هي سامت مشرتكة بني جميع هذه التعريفات .ولطاملا اقتىض النهج املقبول يف إطار
القانون الدويل باجتناب وضع قامئة شاملة باألعامل التي ميكن اعتبار أنها تصل إىل حد التعذيب بسبب
 - 44ملزيد من التفاصيل ،انظر األقسام  1-9إىل  11من هذا الفصل ،وأيضاً القسم  3-3من الفصل الثالث.
 - 45اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب ،املادة  .)1(1من الجدير بالذكر أنه ال ميكن تربير أي عمل بأنه عقوبة قانونية ملجرد أن القانون
الوطني يقره ،وإمنا يجب أن يتوافق أيضاً مع املعايري الدولية.

23

دليل الربوتوكول اإلختياري التفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب
الخوف من أن تكون هذه القامئة محدودة جدا ً يف نطاقها ،وتعجز بالتايل عن االستجابة بشكل مناسب
46
للتطورات يف مجال التكنولوجيا والقيم داخل املجتمعات.
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عىل عكس التعذيب ،ما من تعريف رصيح لألشكال األخرى من املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية
أو املهينة يف اتفاقية مناهضة التعذيب ،حيث يشار إليها فقط بأنها األعامل التي ال ميكن إدراجها ضمن
تعريف التعذيب عىل النحو املبني يف املادة  47 .1ويقدم الخرباء الدوليون مجموعة من اآلراء املقنعة التي
48
تقول إنه ميكن متييز هذه األعامل عن التعذيب بأنها األعامل التي ال ت ُرتكَب ألي غرض معني.
بيد أن عدم وجود تعريف لـ”األشكال األخرى من سوء املعاملة” يعد أمرا ً مفيدا ً ألنه يضمن الحظر التام
لألنواع األخرى من سوء املعاملة التي تسبب املعاناة لألفراد غري أنها ال تدخل ضمن التعريف الصارم
للتعذيب وصفهجرمية ،الوارد يف اتفاقية مناهضة التعذيب .ومن شأن ذلك تزويد األفراد بأوسع نطاق
ممكن من الحامية ضد مختلف أنواع االعتداء عىل كرامتهم اإلنسانية .عىل مر األعوام ،تم تحديد مجموعة
واسعة من أشكال املعاملة أو العقوبة عىل أنها قاسية أو الإنسانية أو مهينة؛ وكانت لالجتهادات القضائية
الصادرة عن هيئات وخرباء حقوق اإلنسان عىل املستويني الدويل واإلقليمي فائدة خاصة يف تحديد أشكال
املعاملة والعقوبة التي تصل إىل حد املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة .عىل سبيل املثال،
فقد رأت هيئات حقوق اإلنسان أن ظروف االحتجاز السيئة (مثل االزدحام الشديد) ،وعدم توفر املرافق
الصحية الكافية ،وقلة الضوء ،وقلة مامرسة الرياضة؛ واستخدام أشكال معينة من القيود امليكانيكية؛
وتشويه الرموز واملطبوعات الدينية؛ واالستخدام املفرط للقوة خالل مكافحة الشغب كلها أمور وصلت ،يف
49
بعض الظروف ،إىل حد املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.
عىل الرغم من ذلك ،ال ب ّد من أن نضع يف االعتبار أن العمل يف إطار وقايئ يجعل من غري الرضوري عموماً
التمييز بني أعامل التعذيب واألشكال األخرى من سوء املعاملة ألنها جميعها أعامل يحظرها القانون الدويل
حظرا ً تاماً يف جميع األوقات .وعالوة عىل ذلك ،فإن تصنيف أي عمل عىل أنه من أعامل التعذيب أو
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة قد يعوق إقامة حوار ب ّناء مع السلطات و/أو العاملني
يف أماكن االحتجاز من خالل تركيز املناقشات عىل التعريفات بدالً من الرتكيز عىل إيجاد حلول للمشاكل.
لقد أكدت اللجنة الفرعية ملنع التعذيب أن واليتها الوقائية لن تتقيد بتطبيق تعريفات صارمة ،إذ ذكرت
 - 46ملزيد من املعلومات عن تعريف التعذيب ،انظر جمعية الوقاية من التعذيبThe Definition of Torture: Proceedings of an ،
 ،Expert Seminarجمعية الوقاية من التعذيب ،جنيف2003 ،؛ ونايجل روديلThe Treatment of Prisoners under International ،
 ،Lawمطبعة جامعة أكسفورد ،أكسفورد ،1999 ،ص  .107-75انظر أيضاً جمعية الوقاية من التعذيب ،Jurisprudence Guide ،ص .13-7

 - 47اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب ،املادة .16
 - 48جمعية الوقاية من التعذيب ،The Definition of Torture: Proceedings of an Expert Seminar ،ص  18وص.59-58
 - 49ملزيد من املعلومات عن تعريف التعذيب وغريه من أشكال سوء املعاملة ،انظر جمعية الوقاية من التعذيب،Jurisprudence Guide ،
ص 13-7؛ ونوفاك وماكارثر ،اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب ،ص .29-28
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أن “نطاق العمل الوقايئ هو نطاق واسع يتضمن أي شكل من أشكال سوء املعاملة لألشخاص املحرومني
من حريتهم والتي إن مل يتم ضبطها ميكن أن تتطور لتصل إىل حد التعذيب أو غريه من رضوب املعاملة أو
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة” 50.وتويص اللجنة باتباع هذا النهج الواسع النطاق أيضاً يف أعامل
اآلليات الوقائية الوطنية.

 .1-9ما هي أنواع أماكن االحتجاز التي يسمح الربوتوكول بزيارتها؟
لقد وضع الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب تعريفاً واسعاً ملصطلح ‘مكان االحتجاز’ 51من
أجل ضامن حامية جميع األشخاص املحرومني من حريتهم (أي املحت َجزين) تحت أي ظرف من الظروف.
وهذا يعني أن الزيارات التي تقوم بها اللجنة الفرعية ملنع التعذيب واآلليات الوقائية الوطنية ال تقترص
عىل السجون ومراكز الرشطة ،ولكنها تشمل أيضاً أماكن مثل مرافق االحتجاز السابق للمحاكمة ،ومراكز
األحداث ،ومراكز االحتجاز اإلداري ،ومراكز قوات األمن ،ومراكز احتجاز املهاجرين وطالبي اللجوء ،ومناطق
العبور يف املطارات ،ونقاط التفتيش يف املناطق الحدودية ،ومؤسسات الصحة العقلية ،ودور الرعاية
االجتامعية .وميتد نطاق والية اللجنة الفرعية ملنع التعذيب واآلليات الوقائية الوطنية ليشمل أماكن
االحتجاز غري الرسمية والرسية ،حيث يكون املحتجزون فيها أكرث عرضة للكثري من أشكال سوء املعاملة.
لذلك فإن املؤسسات العامة والخاصة التي يوجد فيها أشخاص محرومون من حريتهم ،أو ميكن أن يكونوا
52
كذلك ،تخضع لزيارات الهيئات املنشأة مبوجب الربوتوكول االختياري.

الجوانب األساسية للربوتوكول اإلختياري

 -9ما هي صالحيات هيئات الربوتوكول يف ما يتعلق بإجراء الزيارات؟

1

 .2-9صالحية إجراء الزيارات
عندما تصدق أي دولة عىل الربوتوكول االختياري ملناهضة التعذيب ،فإنها توافق بذلك عىل دخول كال
النوعني من الهيئات إىل أي مكان من أماكن االحتجاز الخاضعة لواليتها وسيطرتها من دون الحاجة إىل
الحصول عىل موافقة مسبقة أخرى 53 .تتيح واليات هذه الهيئات للخرباء الزائرين من اللجنة الفرعية
ملنع التعذيب واآللية (اآلليات) الوقائية الوطنية إجراء مقابالت خاصة ،من دون وجود شهود ،مع أي
أشخاص يختارونهم ،مبن يف ذلك أي شخص محروم من حريته ،والعاملون يف أماكن االحتجاز ،والعاملون يف
 - 50اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي األول ،الفقرة .12
تفصيال لهذه املسائل ،انظر مناقشة املادة  4يف الفصل الثاين من هذا الدليل.
ً
 - 51لالطالع عىل تحليل أكرث
 - 52ملزيد من املعلومات ،انظر تحليل املادة  )2(4يف الفصل الثاين من هذا الدليل.
 - 53انظر رشح املادتني  1و 4يف الفصل الثاين من هذا الدليل.
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املجال الطبي ،واملحامون ،وأفراد أرس املحتجزين ،واملحتجزون السابقون 54 .ويجب أن يتاح للخرباء الزائرين
الوصول من دون قيود إىل السجالت الكاملة لجميع املحتجزين والوثائق األخرى ذات الصلة 55 .كام يجب
56
السامح للفريق الزائر بتفتيش جميع أنحاء مرافق االحتجاز واملباين التابعة لها.

1
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ويف حني أن الربوتوكول االختياري مينح اللجنة الفرعية ملنع التعذيب الحقوق والواجبات نفسها التي مينحها
لآلليات الوقائية الوطنية يف ما يخص الزيارات ،إال أن هناك اختالفات ملحوظة بني والية اللجنة الفرعية
ملنع التعذيب ووالية اآلليات الوقائية الوطنية ،وهي ناجمة عن اختالف النطاق الدويل لعمل اللجنة عن
النطاق الوطني لعمل اآلليات الوقائية.

 .3-9انتظام الزيارات وإعداد برنامج لها
إن اللجنة الفرعية ملنع التعذيب  -كهيئة دولية  -مكلَّفة بإرسال بعثات قطرية إىل جميع الدول األطراف يف
الربوتوكول االختياري ملناهضة التعذيب وذلك لزيارة أماكن االحتجاز وتقديم املشورة بشأن إنشاء وتسيري
مهام اآلليات الوقائية الوطنية ومراجعة مامرسات الوقاية بشكل مبارش 57 .وبطبيعة الحال ،ال تستطيع
اللجنة الفرعية ملنع التعذيب زيارة أماكن االحتجاز يف الدول األطراف بنفس الدرجة من االنتظام التي
تستطيع بها اآلليات الوقائية الوطنية القيام بذلك .عىل سبيل املثال ،وبعد سنوات قليلة من بدء رسيان
الربوتوكول ،عندما كان عدد الدول األطراف فيه  50دولة ،ذكرت اللجنة الفرعية ملنع التعذيب أنها تعتزم
إجراء  10بعثات قطرية كل  12شهرا ً ،حتى تتمكن من زيارة كل دولة طرف بواقع مرة كل أربع أو خمس
سنوات ،وذلك يف حالة إقرار الجمعية العامة لألمم املتحدة للميزانيات ذات الصلة 58 .يف املقابل ،يُتوقع من
اآلليات الوقائية الوطنية ،بسبب عملها عىل الصعيد الوطني،القيام بزيارات أكرث انتظاماً ألماكن االحتجاز
الخاضعة لوالية وسيطرة الدول األطراف التي تتبعها هذه اآلليات.
لذلك فإن اللجنة الفرعية ملنع التعذيب  -خالفاً لآلليات الوقائية الوطنية  -مكلفة (حسب املادة  )13بوضع
“برنامج للزيارات” من أجل تحديد مواعيد إرسال البعثات القطرية إىل كل دولة من الدول األطراف .وكانت
اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ملزمة مبوجب املادة  )1(13باختيار أوائل الدول األطراف التي ستتلقى بعثات

 - 54انظر رشح املادتني  14و 20يف الفصل الثاين من هذا الدليل.
 - 55انظر رشح املادتني  14و 20يف الفصل الثاين من هذا الدليل.
 - 56انظر رشح املادتني  14و 20يف الفصل الثاين من هذا الدليل.
 - 57انظر رشح املادة  11يف الفصل الثاين من هذا الدليل.
 - 58اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي الثالث للجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو
الالإنسانية أو املهينة ،من أبريل/نيسان  2009إىل مارس/آذار  ،2010وثيقة األمم املتحدة  25 ،2/44/CAT/Cمارس/آذار  ،2010الفقرة .21
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 .4-9ماذا يحدث بعد الزيارات؟
يف نهاية الزيارة التي تقوم بها اللجنة الفرعية ملنع التعذيب أو اآللية الوقائية الوطنية ،تصدر الهيئة املعنية
تقريرا ً حول النتائج التي توصلت إليها والتوصيات التي خرجت بها إلحداث التغيري 62 .ويعترب تقرير الزيارة
أداة مفيدة للغاية إلقامة وتعزيز الحوار مع السلطات املعنية ولتقييم التحسينات التي أُدخلت عىل نظام
الحرمان من الحرية الذي تتبعه الدولة الطرف .والهدف هو إقامة عالقة تعاونية دامئة مع السلطات املعنية
(مثل وزارات العدل والداخلية و/أو األمن وكذلك سلطات السجون) من أجل العمل عىل تنفيذ التوصيات
الصادرة عن هيئات الربوتوكول االختياري .ومبا أن الربوتوكول يسعى يف املقام األول إىل مساعدة الدول
األطراف عىل وضع تدابري عملية وواقعية ملنع التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة ،فإن فعاليته كأداة
وقائية تعتمد عىل مبدأ التعاون البناء واملستمر .وبالتايل ينشئ هذا الصك واجباً محددا ً يلزم الدول األطراف
بالدخول يف حوار مع اآلليات الوطنية الوقائية واللجنة الفرعية ملنع التعذيب حول التوصيات املقرتحة
63
وتدابري التنفيذ املمكنة.
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قطرية عن طريق القرعة الجتناب أي احتامل للتحيز 59 .ومنذ ذلك الحني اتفقت اللجنة الفرعية ملنع
التعذيب ،يف قواعدها وإجراءاتها ،عىل أن تختار البعثات القطرية الالحقة عىل أساس منطقي ،مع األخذ يف
االعتبار العوامل التالية :تاريخ التصديق؛ وإنشاء اآللية (اآلليات) الوقائـية التابعة للدولة الطرف؛ والتوزيع
الجغرايف ألماكن االحتجاز الواقعة يف نطاق والية الدولة الطرف وسيطرتها؛ وحجم الدولة وتعقيدها؛
واملراقبة الوقائية اإلقليمية؛ وما إذا كان قد تم إبالغ هيئات ومنظامت حقوق اإلنسان املعنية بأي مسائل
ملحة 60 .ومبجرد انتهاء اللجنة الفرعية من وضع برنامجها للبعثات القطرية ،يتم اإلعالن عنه وإشعار الدول
61
األطراف املعنية حتى يتسنى لها اتخاذ الرتتيبات العملية الالزمة الستقبال البعثات.

وإليجاد مناخ من االحرتام املتبادل والتعاون املشرتك ،تقدم اللجنة الفرعية ملنع التعذيب تقارير بعثاتها
القطرية إىل السلطات املعنية بصفة رسية .تتيح هذه الرسية للدول األطراف الفرصة لتصحيح املشاكل
وتنفيذ التغيريات بعيدا ً عن أنظار الرأي العام الدويل ،مام يجعل الكثري من الدول أكرث استعدادا ً للدخول
يف حوار مع آليتها (آلياتها) الوقائية الوطنية واللجنة الفرعية ملنع التعذيب .ومع ذلك ،فقد تقرر الدول

 - 59وكانت أوائل الدول التي زارتها اللجنة الفرعية ملنع التعذيب هي موريشيوس وامللديف وبنني والسويد .وملزيد من التفاصيل ،انظر الرابط
.http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/opcat/index.htm
 - 60اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي الثالث ،الفقرة .20
 - 61اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي األول ،الفقرة  .14انظر أيضاً الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب ،املادة 1؛
والقسم  4-4يف الفصل الثالث من هذا الدليل.
 - 62انظر رشح املادة  16يف الفصل الثاين من هذا الدليل.
 - 63انظر رشح املادتني  12و 22يف الفصل الثاين من هذا الدليل.
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األطراف السامح بنرش تقارير زيارات اللجنة الفرعية ملنع التعذيب 64 .عىل سبيل املثال ،فقد سمحت
السويد ،وهي واحدة من أوائل الدول األطراف التي استقبلت بعثة قطرية تابعة للجنة الفرعية ،بنرش
تقريرها علناً 65 .ويجوز للجنة الفرعية أيضاً نرش التقرير يف حال كشفت الدولة الطرف عن جانب من
التقرير .وعالوة عىل ذلك ،إذا امتنعت الدولة عن التعاون مع اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،إما أثناء الزيارة
أو بعدها (مثل عدم تحسني حالة الحرمان من الحرية وفقاً لتوصيات اللجنة) ،جاز للجنة الفرعية ملنع
التعذيب أن تطلب من لجنة مناهضة التعذيب إصدار بيان علني حول املوضوع و/أو نرش تقرير الزيارة
66
بعد مشاورات مع الدولة الطرف املعنية.
يف املقابل ،ال تخضع التقارير الصادرة عن اآلليات الوقائية الوطنية ملبدأ الرسية .وبالتايل ميكن لآلليات
الوقائية الوطنية أن تقرر نرش تقارير زياراتها بالكامل أو جزء منها :فاالسرتاتيجية التي تتبعها اآللية الوقائية
يف ما يتعلق بنرش التقارير أو االحتفاظ برسيتها غالباً ما تشكل جانباً مهامً من منهاج عملها .ومع ذلك،
يجب عىل الدول األطراف أن تتعهد بنرش وتوزيع التقارير السنوية الصادرة عن آليتها (اآللياتها) الوقائية
الوطنية 67 .وهذا الرشط ال يتعارض مع استقالل اآلليات الوقائية الوطنية ،حيث أن لها مطلق الحرية يف أن
تنرش تقاريرها السنوية من تلقاء نفسها؛ فالغرض من هذا التعهد هو مجرد ضامن نرش وتوزيع التقارير
السنوية لجميع اآلليات الوقائية الوطنية ،مام يسهم يف شفافية مامرساتها العملية .ويُتوقع عىل املدى
الطويل أن يؤدي نرش التقارير السنوية أيضاً إىل تحسني األثر الداخيل لعمل اآلليات الوقائية الوطنية.

 -10معالجة األسباب الجذرية للتعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة
باإلضافة إىل السامح بالزيارات ألماكن االحتجاز ،تتعهد كل دولة تصبح طرفاً يف الربوتوكول االختياري
ملناهضة التعذيب أيضاً بأن تتلقى وتدرس التوصيات واملالحظات الصادرة عن اللجنة الفرعية ملنع التعذيب
واآلليات الوقائية الوطنية بشأن التغيريات أو اإلجراءات املطلوبة ملنع التعذيب وغريه من رضوب سوء
املعاملة .يجب تفسري هذا الرشط مبفهومه األوسع عىل أنه يتضمن املشورة بشأن جملة من التدابري
الترشيعية والقضائية واإلدارية وغريها من التدابري الالزمة إلنشاء نظام وقايئ متكامل ،كام ورد يف القسم
.2-5
عىل الرغم من أن والية كل من اللجنة الفرعية ملنع التعذيب واآلليات الوقائية الوطنية تتضمن تقديم
 - 64انظر مناقشة املادة  16يف الفصل الثاين من هذا الدليل.
 - 65اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،تقرير عن زيارة اللجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية
أو املهينة إىل السويد ،وثيقة األمم املتحدة  10 ،1/CAT/OP/SWEسبتمرب/أيلول .2008
 - 66الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب ،املادة .)4(16
 - 67انظر رشح املادة  23يف الفصل الثاين من هذا الدليل.
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املشورة بشأن التدابري الوقائية بشكل عام ،إال أن اللجنة الفرعية لديها وظيفة أخرى فريدة من نوعها :فهي
مكلفة أيضاً بإسداء املشورة بشأن املسائل املتعلقة باآلليات الوقائية الوطنية 68 .يساعد هذا الجانب اإلضايف
من والية اللجنة الفرعية ملنع التعذيب عىل تعزيز العالقة الثالثية  -التي أنشأها الربوتوكول االختياري –
القامئة بني الدول األطراف واللجنة الفرعية ملنع التعذيب واآلليات الوقائية الوطنية .ولهذا الجانب من دور
اللجنة الفرعية أهمية حاسمة لتحقيق هدف الربوتوكول االختياري املتمثل يف إنشاء نظام للجهود التكميلية
الدولية والوطنية ملنع التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة.

1
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 - 68ملزيد من املعلومات ،انظر القسمني  1-6و 2-6من هذا الفصل .انظر أيضاً مناقشة املادة  11يف الفصل الثاين من هذا الدليل.
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 -1مقدمة
يستعرض هذا الفصل كل مادة من مواد “الربوتوكول االختياري التفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب
وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة” 69،)OPCAT( ،ويقدم رشحاً
تفصيلياً لكل سطر من سطوره .وميكن استخدام هذا الفصل إما كدليل مستقل للمعاهدة أو لتكملة قراءات
أخرى .ويف حني تستعرض فصول أخرى من هذا الدليل ،عىل سبيل املثال ،اللجنة الفرعية ملنع التعذيب
وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ( )SPTواآلليات الوقائية الوطنية
( ،)NPMsفإن هذا الفصل يركز عىل أحكام الربوتوكول ،وال يركز عىل تطبيقه العميل.

ديباجة
إن الدول األطراف يف هذا الربوتوكول،

رشح مواد الربوتوكول اإلختياري

 -2ديباجة الربوتوكول االختياري التفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب
وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

2

إذ تؤكد من جديد أن التعذيب وغريه من رضوب املعاملة املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو
املهينة أمور محظورة وتشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق اإلنسان،
واقتناعاً منها برضورة اتخاذ تدابري إضافية لتحقيق مقاصد اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (املشار إليها فيام ييل باسم “االتفاقية”) ولتعزيز
حامية األشخاص املحرومني من حريتهم من التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو
الالإنسانية أو املهينة،
وإذ تشري إىل أن املادتني  2و 16من االتفاقية تلزم كل دولة طرف باتخاذ تدابري فعالة ملنع أعامل التعذيب
وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يف أي إقليم يخضع لواليتها القضائية،
وإذ تقر بأنه تقع عىل الدول مسؤولية أساسية عن تنفيذ هاتني املادتني ،وبأن تعزيز حامية األشخاص
املحرومني من حريتهم واالحرتام الكامل ملا لهم من حقوق اإلنسان هام مسؤولية مشرتكة يتقاسمها
 - 69الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،وثيقة األمم
املتحدة  18 ، 199/57/A/RESديسمرب/كانون األول  .2002دخل الربوتوكول حيز التنفيذ يف  22يونيو/حزيران .2006
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الجميع ،وبأن هيئات التنفيذ الدولية تكمل وتعزز التدابري الوطنية،
وإذ تشري إىل أن املنع الفعال للتعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو
املهينة يقتيض التثقيف واتخاذ جملة من التدابري املتنوعة الترشيعية واإلدارية والقضائية وغريها،
وإذ تشري أيضاً إىل أن املؤمتر العاملي لحقوق اإلنسان أعلن جازماً أن الجهود الرامية إىل استئصال شأفة
التعذيب ينبغي أن تركز أوالً وقبل كل يشء عىل الوقاية ،ودعا إىل اعتامد بروتوكول اختياري لالتفاقية
الغرض منه إنشاء نظام وقايئ يقوم عىل زيارات منتظمة ألماكن االحتجاز،
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واقتناعاً منها بأن حامية األشخاص املحرومني من حريتهم من التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ميكن تعزيزها بوسائل غري قضائية ذات طابع وقايئ تقوم عىل
أساس القيام بزيارات منتظمة ألماكن االحتجاز،
قد اتفقت عىل ما ييل ()...
تحدد الديباجة املبادئ األساسية التي يقوم عليها الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وتوضح
املنطق وراء تركيزه الفريد عىل النهج الوقايئ .تعترب فكرة التدخل قبل وقوع االنتهاك مفهوماً حديثاً نسبياً
يف مجال حامية حقوق اإلنسان :فالتدخالت عاد ًة ما تتم بعد وقوع االنتهاك (بأثر رجعي) .وبذلك ميثل
الربوتوكول نهجاً جديدا ً يسعى إىل معالجة األسباب الجذرية للتعذيب وسوء املعاملة ،وتعزيز عالقات
التعاون للحد من احتامل وقوع انتهاكات.
وتقر الديباجة بأن القانون الدويل يحظر بالفعل التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو
الالإنسانية أو املهينة 70وتؤكد عىل أن املسؤولية الرئيسية عن منع وقوع هذه االنتهاكات تقع عىل الدول.
إن طبيعة االلتزامات الواقعة عىل الدول مبنع التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة مبوجب القانون
الدويل مست َمدة من أحكام رصيحة يف معاهدات حقوق اإلنسان ومن القانون الدويل العريف 71،وبالتايل،
يجب عىل كل دولة أن تعمل عىل منع التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة ،بغض النظر عن حالة
التصديق عىل املعاهدة.
تضع الديباجة هذا الربوتوكول يف سياق املعاهدة األم ،وهي :اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وغريه
 - 70بهدف اإليجاز ،يشار إىل عبارة «غريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة» يف هذا الفصل باستخدام عبارة
«غريه من رضوب سوء املعاملة».
 - 71املحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة ،املدعي العام ضد فوروندزيا 10 ،ديسمرب/كانون األول  ،1998القضية رقم /17-95-IT
 ، ITالفقرة .148
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من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ( 72.)UNCATوتتضمن اتفاقية مناهضة
التعذيب التزامات عامة ،مبوجب املادتني  2و ،16مبنع التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة؛ كام
تتضمن أيضاً تدابري أكرث تحديدا ً (مثل تجريم التعذيب ،والفحص املنهجي ألساليب االستجواب ،والتحقيق
يف الشكاوى) يتعني عىل الدول األطراف إدراجها يف إطارها الوقايئ عىل املستوى الوطني 73.يرمي الربوتوكول
إىل أن يكون مكمالً لهذه األحكام الوقائية .وتوضح املادة  )1(2من اتفاقية مناهضة التعذيب الجهود التي
يتعني عىل الدول األطراف بذلها ملنع أعامل التعذيب“ :تتخذ كل دولة طرف تدابري ترشيعية أو إدارية أو
قضائية أو أي إجراءات أخرى ملنع أعامل التعذيب يف أي إقليم يخضع لواليتها القضائية”.

تتعهد كل دولة طرف بأن متنع يف أي إقليم يخضع لواليتها القضائية وقوع أي
أعامل أخرى من أعامل املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
التي ال تصل إىل حد التعذيب كام حددتها املادة  ،1عندما يرتكب موظف
عمومي أو أي شخص آخر يترصف بصفته الرسمية هذه األعامل أو يحرض
عىل ارتكابها أو يوافق عليها أو يسكت عنها .وتنطبق بوجه خاص االلتزامات
الواردة يف املواد  10و 11و 12و 13وذلك باالستعاضة عن اإلشارة إىل التعذيب
باإلشارة إىل غريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو
75
املهينة.
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وتؤكد املادة  )1(16من اتفاقية مناهضة التعذيب أنه ،إىل جانب منع التعذيب ،يجب عىل الدول األطراف
أيضاً منع وقوع أي أعامل أخرى من أعامل املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة التي ال
74
تصل إىل حد التعذيب كام حددتها املادة :1

 - 72اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،وثيقة األمم املتحدة ، 46/39/A/RES
 10ديسمرب/كانون األول  .1984دخلت اتفاقية مناهضة التعذيب حيز التنفيذ يف  26يونيو/حزيران .1987
 - 73ملزيد من املعلومات انظر جمعية الوقاية من التعذيب ،Torture in International law, A Guide to Jurisprudence ،جمعية الوقاية
من التعذيب ،جنيف ،2008 ،ص .29-13
 - 74ملزيد من املعلومات عن تعريف التعذيب ،انظر جمعية الوقاية من التعذيبDefinition of Torture: Proceedings of an expert ،
 ،seminarجمعية الوقاية من التعذيب ،جنيف2003 ،؛ و جمعية الوقاية من التعذيب ،Jurisprudence Guide ،ص  ،13-7وص ،63-56
وص  ،101-94وص .129-126
 - 75تتعلق اإلشارات إىل املواد  10و 11و 12و 13من اتفاقية مناهضة التعذيب بااللتزامات التالية:
املادة  -1« :10تضمن كل دولة طرف إدراج التثقيف واإلعالم فيام يتعلق بحظر التعذيب إدراجاً كامالً يف برامج تدريب املوظفني املكلفني بإنفاذ
القوانني ،سواء كانوا من املدنيني أو العسكريني ،والعاملني يف ميدان الطب ،واملوظفني العموميني أو غريهم ممن قد تكون لهم عالقة باحتجاز
أو استجواب أو معاملة أي فرد مع َّرض ألي شكل من أشكال التوقيف أو االعتقال أو السجن -2 .تضمن كل دولة طرف إدراج هذا الحظر يف
القوانني أو التعليامت التي يتم إصدارها فيام يختص بواجبات ووظائف مثل هؤالء األشخاص».
املادة  :11تُبقى كل دولة طرف قيد االستعراض املنظم قواع َد االستجواب وتعليامته وأساليبه ومامرساته وكذلك الرتتيبات املتعلقة بحجز
ومعاملة األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال التوقيف أو االعتقال أو السجن يف أي إقليم يخضع لواليتها القضائية ،وذلك بقصد
منع حدوث أي حاالت تعذيب».
املادة  :12تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها املختصة بإجراء تحقيق رسيع ونزيه كلام ُوجدت أسباب معقولة تدعو إىل االعتقاد بأن عمالً
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وقد فرست لجنة األمم املتحدة ملناهضة التعذيب ( ،)CATوهي اللجنة املعنية برصد امتثال الدول
األطراف لاللتزامات املفروضة عليها مبوجب اتفاقية مناهضة التعذيب ،املادتني  2و 16عىل أنهام تعطيان
أهمية متساوية لاللتزام مبنع التعذيب وااللتزام مبنع غريه من أشكال سوء املعاملة .وينص التعليق العام
رقم  2للجنة مناهضة التعذيب عىل أن:

2
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االلتزام بالوقاية الوارد يف املادة  2هو التزام واسع النطاق .فااللتزامات مبنع
التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو
املهينة (املشار إليها يف ما ييل بـ”سوء املعاملة”) الواردة يف الفقرة األوىل من
املادة  16هي التزامات م رتابطة ومتشابكة وغري قابلة لالنقسام .فهناك قدر
كبري من التداخل والتطابق بني االلتزام مبنع سوء املعاملة يف الواقع العميل
وبني االلتزام مبنع التعذيب .وتؤكد املادة  ،16املحددة لسبل منع سوء املعاملة،
تأكيدا ً “خاص اً” عىل التدابري املبينة يف املواد  10إىل  ،13لكنها ال تحرص الوقاية
الفعالة يف هذه املواد ،كام أوضحت اللجنة مث الً فيام يتعلق بالتعويض يف
املادة  .14ويف الواقع العميل ،غالب اً ما تكون العتبة التعريفية بني سوء املعاملة
والتعذيب غري واضحة .فقد أثبتت التجربة أن الظروف التي تؤدي إىل سوء
املعاملة تكون يف كثري من األحيان مواتية ملامرسة التعذيب وبالتايل يجب أن
ت ُط َب ق إج راءات منع التعذيب أيض اً ملنع سوء املعاملة .وبناء عليه ،اعتربت
اللجنة حظر سوء املعاملة أيض اً التزام اً غري قابل لالنتقاص مبوجب االتفاقية
76
وم ْن ِع ه إج را ًء فعاالً وغري قابل لالنتقاص.
وكام أوضحت لجنة مناهضة التعذيب ،فإن الدول األطراف يف اتفاقية مناهضة التعذيب ملزمة بالفعل
باتخاذ مجموعة من التدابري ملنع التعذيب وغريه من أشكال سوء املعاملة عىل املستوى الوطني .غري أن
اتفاقية مناهضة التعذيب مل تحدد بدقة طبيعة التدابري “الترشيعية واإلدارية والقضائية والتدابري األخرى”
الوقائية التي يتعني عىل الدول األطراف تنفيذها مبوجب املادة .2
لقد ُوضع الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب ملساعدة الدول األطراف عىل الوفاء بالتزاماتها
الوقائية الحالية الواردة يف اتفاقية مناهضة التعذيب .وهو يعد مكمالً التفاقية مناهضة التعذيب ،حيث
يحدد بالتفصيل وسيلة غري قضائية فعالة ميكن من خاللها تعزيز الحامية املمنوحة للمحتجزين وهي:
من أعامل التعذيب قد ارتُ ِكب يف أي من األقاليم الخاضعة لواليتها القضائية».
املادة  :13تضمن كل دولة طرف ألي فرد يدعي بأنه قد تعرض للتعذيب يف أي إقليم يخضع لواليتها القضائية الحق يف أن يرفع شكوى إىل
سلطاتها املختصة ويف أن تنظر هذه السلطات يف حالته عىل وجه الرسعة وبنزاهة .وينبغي اتخاذ الخطوات الالزمة لضامن حامية مقدم
الشكوى والشهود من كافة أشكال املعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو ألي أدلة ت ُقدَم بخصوصها».
 - 76لجنة مناهضة التعذيب ،التعليق العام رقم  ،2تنفيذ الدول األطراف للامدة  ،2وثيقة األمم املتحدة  24 ، 2/CAT/C/GCيناير/كانون
الثاين  ،2008الفقرة .3
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القيام بزيارات منتظمة لسائر أماكن االحتجاز .وميكن القول بأن رضورة القيام بهذه الزيارات مستمدة من
املادة  2من اتفاقية مناهضة التعذيب 77.ويتمثل األساس املنطقي لرتكيز الربوتوكول عىل الزيارات يف أن
التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة غالباً ما يحدث يف أماكن االحتجاز ألنها ،بحكم تعريفها ،ال تخضع
78
لرقابة الجمهور :لذلك فإن أفضل وسيلة للوقاية هي فتح أماكن االحتجاز أمام الرقابة املستقلة.
وتؤكد الديباجة أيضاً عىل رضورة بذل جهود مكملة عىل الصعيدين الدويل والوطني ملنع التعذيب وغريه
من رضوب سوء املعاملة .وهذا يشكل األساس للنهج املبتكر الذي وضعه الربوتوكول االختياري ،وهو نهج
يقوم عىل إنشاء نظام ملنع التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة يضم هيئات دولية ووطنية عىل حد
سواء.

يحتوي الجزء األول عىل أربع مواد تحدد املبادئ العامة التي تشكل اإلطار املفاهيمي للربوتوكول .ويفصل
هذا الجزء األهداف الرئيسية للربوتوكول وكيفية تنفيذها عرب آليات دولية ووطنية .كام أنه يوضح
االلتزامات العامة الواقعة عىل الدول األطراف مبوجب الربوتوكول .ويقدم الجزء الثاين والثالث والرابع من
الربوتوكول تفاصيل عن طريقة عمل الهيئات املنشأة مبوجب الربوتوكول.

رشح مواد الربوتوكول اإلختياري

 -3الجزء األول من الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من
رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة :املبادئ العامة

2

املادة 1
الهدف من هذا الربوتوكول هو إنشاء نظام قوامه زيارات منتظمة تضطلع بها هيئات دولية ووطنية
مستقلة لألماكن التي يُح َرم فيها األشخاص من حريتهم ،وذلك بغية منع التعذيب وغريه من رضوب
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.
تحدد املادة  1الخاصيتني الجديدتني للربوتوكول االختياري وهام :هدفه الوقايئ ونهجه لتحقيق الوقاية.
يقوم النهج الوقايئ للربوتوكول عىل إنشاء نظام يشمل هيئات دولية ووطنية وقائية .وما من معاهدة دولية
تنص عىل جهود دولية ووطنية بهذا القدر من التفصيل والعملية والتكامل ملنع وقوع التعذيب
أخرى ّ
وغريه من رضوب سوء املعاملة يف أماكن االحتجاز حول العامل .ال يضع الربوتوكول معايري قانونية جديدة؛
 - 77مانفريد نوفاك وإليزابيث ماكارثرThe United Nations Convention against Torture: A Commentary، Oxford ،
 ،Commentaries on International Lawمطبعة جامعة أكسفورد ،أكسفورد ،ص 890؛ ولجنة مناهضة التعذيب ،التعليق العام رقم ،2
الفقرة .13
 - 78نوفاك وماكارثر ،اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب ،ص .890
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وإمنا يركز عىل وضع نظام ملنع التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة يتمحور حول تنفيذ املعايري الدولية
القامئة .وتحدد املادة  1عدة مفاهيم  -يرد رشح مفصل لها أدناه  -مل يتم تفسريها مبارشة يف مواضع أخرى
من الربوتوكول ،وهي:
•رضورة إجراء زيارات وقائية
•بصفة منتظمة
•من جانب هيئات وطنية ودولية مستقلة تشكل جزءا ً من نظام.

2

املادة  :1الزيارات الوقائية

رشح مواد الربوتوكول اإلختياري

إن الهدف من نظام الزيارات الذي أنشأه الربوتوكول هو منع التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة .وتعد الزيارات ألماكن االحتجاز زيارات وقائية لسببني:
•أن لها تأثريا ً رادعاً،
•أنها تسهم يف التقليل من احتامالت التعرض للتعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة.
إن مجرد إمكانية دخول الخرباء الخارجيني املستقلني إىل أماكن االحتجاز لها تأثريها الرادع الواضح .فقد رأى
واضعو الربوتوكول االختياري أن املعاهدة متنح الهيئات املنشأة مبوجب الربوتوكول الصالحيات والضامنات
79
الالزمة إلجراء زيارات مفاجئة إىل أي من أماكن االحتجاز الخاضعة لوالية الدول األطراف كافة وسيطرتها.
وال بد أن تتوفر للهيئات املنشأة مبوجب الربوتوكول إمكانية القيام بزيارات مفاجئة حتى تُحدث هذه
الزيارات قدرا ً كبريا ً من التأثري الرادع .وعىل الرغم من أن نص الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة
التعذيب ال يستخدم رصاحة مصطلح “الزيارات املفاجئة” ،إال أن هذه الصالحية يشار إليها ضمناً يف املواد
(12أ) و(14ج) و(20ج).
كام تمُ كِّن الزيارات الوقائية الهيئات املنشأة مبوجب الربوتوكول من تحديد عوامل الخطر ،وتحليل األخطاء
املنهجية وأمناط الفشل ،وطرح توصيات ملعالجة األسباب الجذرية للتعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة.
والهدف الطويل األجل هو التقليل من احتامالت التعرض لسوء املعاملة ،وبالتايل خلق بيئة تقل فيها
احتامالت وقوع التعذيب .تختلف الزيارات الوقائية التي تتم مبوجب الربوتوكول يف أهدافها ومنهجيتها عن
األنواع األخرى من الزيارات ألماكن االحتجاز ،وكذلك عن تلك التي قد تقوم بها هيئات أخرى .فبموجب
الربوتوكول ،تشكل الزيارات الوقائية جزءا ً من عملية مستمرة تتصف باالستباقية والتطلع إىل األمام لتحليل
نظام الحرمان من الحرية وجوانبه الهيكلية كافة .وليس الغرض من الزيارات الوقائية مجرد تحليل الوضع
 - 79نوفاك وماكارثر ،اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب ،ص  906وص .1011
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يف كل مكان من أماكن االحتجاز عىل حدة ،وإمنا إلقاء نظرة شمولية عىل عوامل الخطر الكامنة يف األطر
املؤسسية والقانونية والسياساتية 80.كام أنه نظرا ً العتامد الزيارات الوقائية عىل نهج تعاوين ،فإن الهدف
منها ليس التنديد بالوضع يف كل من أماكن االحتجاز عىل حدة أو التحقيق يف الشكاوى الفردية ،وإمنا
الدخول يف حوار بشأن السبل املمكنة لتحسني معاملة األشخاص املحرومني من حريتهم وأوضاعهم.
لقد شدد مقرر األمم املتحدة الخاص املعني مبسألة التعذيب ،الذي يزور أيضاً أماكن االحتجاز يف إطار
الزيارات القطرية ،عىل أهمية “الزيارات املفاجئة” كإجراء وقايئ:

املادة  :1الزيارات املنتظمة
يشكل التكرار عنرصا ً أساسياً يف أي نظام وقايئ فعال .لذلك فإن الزيارات املتكررة ألحد أماكن االحتجاز
تساعد عىل:

2
رشح مواد الربوتوكول اإلختياري

إن الهدف من الزيارات املباغتة ،هو أن يرسم القرر الخاص ،قدر املستطاع،
صورة غري مشوهة عن الظروف السائدة داخل املنشأة .أما إذا كان املقرر
الخاص مطالب اً بأن يعلن مسبق اً ،ويف كل الحاالت ،عن امل رافق التي يرغب
يف زيارتها واألشخاص الذين ينوي مقابلتهم ،فإنه يُ خىش أن تحجب أو تُغ يرَّ
جوانب معبنة من الحقيقة ،أو أن يُ نقل أشخاص معينون أو يُ هددون أو
81
يمُ نعون من مقابلته.

•متكني الفريق الزائر من إقامة ومواصلة حوار بناء مع املحتجزين والسلطات؛
•رصد التقدم أو التدهور يف ظروف االحتجاز وطريقة معاملة املحتجزين مع مرور الوقت؛
•حامية املحتجزين من اإليذاء من خالل ما تحدثه إمكانية الرقابة الخارجية املستمرة من تأثري
رادع بوجه عام؛
•حامية املحتجزين والعاملني من أي أعامل انتقامية ضد األفراد الذين تعاونوا مع الهيئة الزائرة
82
يف زياراتها السابقة.
•لذلك يجب أن تتم الزيارات بدرجة من التواتر ليك تكون وقائية باملعنى الحقيقي .وتتوىل
 - 80انظر القسم الثالث من الفصل الخامس من هذا الدليل ملزيد من املعلومات.
 E/مقرر األمم املتحدة الخاص املعني مبسألة التعذيب ،التقرير املُ قدَم إىل لجنة حقوق اإلنسان لعام  ،2006وثيقة األمم املتحدة 81 -
 23 ، 6/2006/4.ديسمرب/كانون األول  ،2005الفقرة CN.24
 - 82جمعية الوقاية من التعذيب ،Guide to the Establishment and Designation of NPMs ،جمعية الوقاية من التعذيب ،جنيف،
 ،2006ص .16
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الهيئات املنشأة مبوجب الربوتوكول تحديد معدل تواتر الزيارات.

83

املادة  :1نظام لزيارات الهيئات املستقلة

2
رشح مواد الربوتوكول اإلختياري

توضح املادة  1من الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب أن الزيارات التي تقوم بها الهيئات
املنشأة مبوجب الربوتوكول تهدف إىل تشكيل “نظام” :إذ ينبغي ملختلف اآلليات أن تكون مستقلة وأن
تعمل بطريقة متناغمة ومنظمة ومنسقة .وهناك رضورة حيوية لالتصال وتبادل املعلومات والتنسيق
الفعال بني الهيئات املنشأة مبوجب الربوتوكول لضامن أكرب قدر ممكن من الحامية لألشخاص املحرومني
من حريتهم 84.ولهذا السبب يشكل مبدأ التعاون محورا ً رئيسياً من محاور الربوتوكول؛ ولذلك تؤكد مختلف
أحكام الربوتوكول عىل رضورة إقامة عالقة ثالثية بني الدولة الطرف واللجنة الفرعية ملنع التعذيب واآلليات
85
الوقائية الوطنية.

املادة 2
1.1تنشأ لجنة فرعية ملنع التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية
أو املهينة تابعة للجنة مناهضة التعذيب (ويشار إليها فيام ييل باسم اللجنة الفرعية ملنع
التعذيب) وتقوم بأداء املهام املنصوص عليها يف هذا الربوتوكول.
2.2تؤدي اللجنة الفرعية ملنع التعذيب عملها يف إطار ميثاق األمم املتحدة وتسرتشد مبقاصده
ومبادئه ،وكذلك باملعايري التي وضعتها األمم املتحدة ملعاملة األشخاص املحرومني من حريتهم.
3.3تسرتشد اللجنة الفرعية ملنع التعذيب أيضاً مببادئ الرسية والنزاهة وعدم االنتقائية والشمولية
واملوضوعية.
4.4تتعاون اللجنة الفرعية ملنع التعذيب والدول األطراف عىل تنفيذ هذا الربوتوكول.
تنص املادة  2عىل إنشاء هيئة دولية جديدة هي :اللجنة الفرعية ملنع التعذيب .وتشكل هذه اللجنة
العنرص الدويل يف نظام منع التعذيب الذي أرساه الربوتوكول االختياري .تتشابه املادة  2مع الديباجة من
خالل تسليط الضوء عىل أن الربوتوكول االختياري يتم اعتامده يف إطار اتفاقية مناهضة التعذيب .وتسهب
املواد الالحقة يف تفاصيل العالقة بني اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ولجنة مناهضة التعذيب (الهيئة الدولية
 - 83هناك فئات من أماكن االحتجاز قد تجعل املحتجزين ،بحكم طبيعتها ،أكرث عرضة لخطر التعذيب أو غريه من رضوب سوء املعاملة،
ومنها مراكز الرشطة ،ومراكز الحبس االحتياطي أو االحتجاز السابق للمحاكمة ،وغريها من األماكن ذات الكثافة العالية من الفئات الضعيفة
من املحتجزين .انظر أيضاً تحليل املادة  4الوارد يف هذا الفصل .وملزيد من املعلومات ،انظر جمعية الوقاية من التعذيب،NPM Guide ،
ص .35-30
 - 84جمعية الوقاية من التعذيب ،NPM Guide ،ص .17-16
 - 85انظر أيضاً الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب ،املواد  ،22 ،20 ،19 ،16 ،14 ،13 ،12 ،11و.23
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التي أنشأتها اتفاقية مناهضة التعذيب) 86.وعىل الرغم من أن نص الربوتوكول يؤهل اللجنة الفرعية ملنع
التعذيب لتكون لجنة فرعية تابعة للجنة مناهضة التعذيب ،إال أن اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ليست
87
هيئة تابعة يف الواقع العميل :فأعاملها مستقلة عن اتفاقية مناهضة التعذيب ،وإن كانت مكملة لها.

املادة  :)2(2نطاق والية اللجنة الفرعية ملنع التعذيب
تقدم املادة  )2(2إطارا ً مرجعياً عاماً للجنة الفرعية ملنع التعذيب من خالل ذكر مقاصد ميثاق األمم املتحدة
ومبادئه ،إذ يعرب امليثاق عن استحباب التعاون يف تعزيز احرتام حقوق اإلنسان والحريات األساسية 88.وتؤكد
اإلشارة إىل امليثاق عىل أهمية الطبيعة التعاونية للعالقة بني الدول األطراف والهيئات املنشأة مبوجب
الربوتوكول.

2

كام تتيح املادة  )2(2للجنة الفرعية ملنع التعذيب النظر يف سائر املعايري الدولية ذات الصلة واإلشارة إليها
يف معرض أداء أنشطتها ،مبا يف ذلك التوصيات التي تقدمها للدول األطراف .ويسمح ذلك للجنة الفرعية
بالنظر إىل أبعد من األحكام املحددة التفاقية مناهضة التعذيب واألخذ يف االعتبار غريها من معاهدات
حقوق اإلنسان ومعايري حقوق اإلنسان الدولية .وبالتايل تستطيع اللجنة الفرعية ملنع التعذيب تب ّني نهج
شامل للوقاية يضم مجموعة واسعة من القضايا  -مثل الضامنات القضائية والقانونية وغريها من األحكام
89
القانونية  -التي تؤثر يف منع التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة.

رشح مواد الربوتوكول اإلختياري

املادة  :)3(2املبادئ التوجيهية
تنص املادة  )3(2عىل أن تسرتشد اللجنة الفرعية ملنع التعذيب مببادئ الرسية والنزاهة وعدم االنتقائية
واملوضوعية والشمولية .وتهدف هذه املبادئ إىل تقديم إطار عام ملناهج وأخالقيات عمل اللجنة الفرعية
ملنع التعذيب.
يقتيض مفهوم النزاهة أن يتبنى أعضاء اللجنة الفرعية ملنع التعذيب نهجاً متجردا ً تجاه واليتهم والسياسة
الحزبية والقضايا ذات الصلة .فال ينبغي للمصالح الشخصية أو االقتصادية أو السياسية أو الدينية أو
اإلعالمية أو غريها أن توجههم أو تؤثر فيهم.
 - 86الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب ،املواد  )3(10و(11ج) و 16و.24
 - 87نوفاك وماكارثر ،اتفاقية مناهضة التعذيب ،ص  .914انظر أيضاً مناقشة املادتني  16و 24يف هذا الفصل ملزيد من املعلومات عن العالقة
بني اللجنة الفرعية ملنع التعذيب واآلليات الوقائية الوطنية؛ والفصل الثالث من هذا الدليل ،وخاصة القسمني  3-7-4و.1-5
 - 88ميثاق األمم املتحدة ،املادتان  1و.2
 - 89انظر املوقع اإللكرتوين ملفوضية حقوق اإلنسان لالطالع عىل معايري األمم املتحدة بشأن االحتجاز وبشأن إقامة العدل:
.http://www2.ohchr.org/english/law
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أما املوضوعية فرتتبط ارتباطاً وثيقاً بالنزاهة حيث يجب عىل أعضاء اللجنة الفرعية ملنع التعذيب تنفيذ
واليتهم بطريقة مهنية وغري متحيزة تركز عىل الحقائق .وبناء عىل ذلك ،ينبغي أن يقاوم أعضاء اللجنة أي
90
ضغوط متارسها الحكومات واملجتمع املدين ووسائل اإلعالم أو غريها من مجموعات الضغط.
ويهدف مبدآ الشمولية وعدم االنتقائية إىل ضامن تعامل اللجنة الفرعية ملنع التعذيب مع سائر الدول
األطراف بنزاهة وبدون تحيز 91.ويعاد التأكيد عىل ذلك يف املادة  )1(13التي تنص عىل اختيار أوائل الدول
التي تزورها اللجنة الفرعية عن طريق القرعة.

2

املادة  :)4(2التعاون

رشح مواد الربوتوكول اإلختياري

يف املادة  ،)4(2يركز الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب تركيزا ً خاصاً عىل مبدأ التعاون ،وإن
كان هذا املبدأ مل يُد َرج مع املبادئ التوجيهية األخرى للجنة الفرعية ملنع التعذيب :ويؤكد هذا االنفصال
عىل حقيقة أن التعاون والحوار بني الجهات الفاعلة التي تعمل عىل منع التعذيب وسوء املعاملة يشكالن
عنرصين أساسيني للربوتوكول ككل .تهدف اللجنة الفرعية إىل التعامل مع الدول األطراف من خالل التعاون
الب ّناء بدالً من اإلدانة .ويعترب التعاون مهمة مشرتكة ملِزمة ليس فقط للدول األطراف ،وإمنا أيضاً للجنة
الفرعية ملنع التعذيب واآلليات الوقائية الوطنية 92.وينبغي النظر إىل التعاون عىل أنه مبدأ توجيهي يف
سائر مراحل تنفيذ والية اللجنة الفرعية .ويتيرس هذا التعاون بفضل الطبيعة الرسية لكل من تقارير اللجنة
الفرعية واتصاالتها مع الدول األطراف واآلليات الوقائية الوطنية.

املادة 3
تنشئ أو تعينّ أو تستبقي كل دولة طرف هيئة زائرة واحدة أو أكرث عىل املستوى املحيل ملنع التعذيب
وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (يشار إليها فيام ييل باآللية الوقائية
الوطنية).
تقدم املادة  3العنرص الوطني لنظام الوقاية الذي أنشأه الربوتوكول االختياري .وتلزم هذه املادة الدول
األطراف بإنشاء آليات وقائية وطنية إلجراء مراقبة وقائية ألماكن االحتجاز .فإدراج اآلليات الوقائية
الوطنية ضمن اإلطار الوقايئ الذي وضعه الربوتوكول يعد إجرا ًء مبتكرا ً وعملياً يرمي إىل دعم التنفيذ الفعال
 - 90نوفاك وماكارثر ،اتفاقية مناهضة التعذيب ،ص .918
 - 91نوفاك وماكارثر ،اتفاقية مناهضة التعذيب ،ص .918
 - 92انظر املادة ( )4(16وكذلك مناقشة هذه املادة الواردة يف هذا الفصل) التي تنص عىل فرض عقوبات عىل الدول األطراف التي ال تتعاون
تعاوناً كامالً مع اللجنة الفرعية ملنع التعذيب.
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واملستدام للمعايري الدولية عىل املستوى املحيل.

93

املادة  :3القيمة املضافة لآلليات الوقائية الوطنية

ومع ذلك ،فقد أثريت خالل املفاوضات إمكانية استخدام الدول األطراف آلياتها الوقائية إلخفاء  -وليس
لكشف – الحالة الوطنية الحقيقية يف ما يخص حقوق اإلنسان .لهذا السبب ،فقد أُعطيت اللجنة الفرعية
ملنع التعذيب دورا ً استشارياً يف ما يتعلق باآلليات الوقائية الوطنية؛ وتدعم مختلف أحكام الربوتوكول هذا
الدور من خالل التأكيد عىل أهمية االتصال املبارش ومجاالت التعاون بني اللجنة الفرعية ملنع التعذيب
واآلليات الوقائية الوطنية.

2
رشح مواد الربوتوكول اإلختياري

عندما ُوضع تصور مبديئ للربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب ،مل يكن متوقعاً سوى إنشاء هيئة
زائرة دولية جديدة :لكن إدراج هيئات وطنية يف نظام الوقاية شكَّل اخرتاقاً كبريا ً يف املفاوضات التي أفضت
إىل اعتامد الربوتوكول 94.ونجح مفهوم اآلليات الوقائية الوطنية يف اجتياز عقبة عملية كبرية يف التصور
األصيل للربوتوكول :إذ افرتض واضعو الربوتوكول أن أي هيئة دولية ،بحكم طبيعتها ،لن يكون باستطاعتها
زيارة سائر أماكن االحتجاز مبعدل ٍ
كاف لتكون فعالة حقاً 95.أما اآلليات الوقائية الوطنية ،فألنها تقع داخل
الدول األطراف تستطيع إجراء الزيارات بشكل أكرث تكرارا ً وإقامة حوار مستمر مع املسؤولني عن رعاية
األشخاص املحرومني من حريتهم.

املادة  :3املشاورات حول الخيار األنسب لتحديد اآلليات الوقائية الوطنية
ملساعدة متخذي القرارات يف الدول األطراف يف مهمتهم املعقدة املتمثلة يف اتخاذ قرار بشأن الشكل
(األشكال) األنسب لآلليات الوقائية الوطنية ،وضعت اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بعض املبادئ التوجيهية
األولية بشأن تعيني اآلليات الوقائية الوطنية .وتسلط هذه املبادئ الضوء عىل السامت الرئيسية لآلليات
الوقائية الوطنية وتوضح كيف أن هذه اآلليات يجب أن تتوافق مع الرشوط املنصوص عليها يف الجزء الرابع
من الربوتوكول االختياري 96.وعىل الرغم من اختالف العمليات التي تقوم الدول األطراف من خاللها بتحديد
آلياتها الوقائية ،إال أن اللجنة الفرعية ملنع التعذيب تويص برضورة اتباع سائر الدول األطراف لعملية شفافة
وشاملة وتشاركية الختيار آلياتها الوقائية؛ فينبغي إرشاك الجهات املعنية جميعها يف املناقشات حول الخيار
 - 93للحصول عىل نصائح مفصلة حول إنشاء اآلليات الوقائية الوطنية وتعيينها ،انظر جمعية الوقاية من التعذيبNPM Guide ،؛ والفصل
الرابع من هذا الدليل ،وخاصة املادتني  6و.7
 - 94ملزيد من املعلومات عن صياغة ووضع الربوتوكول ،انظر الفصل األول من هذا الدليل ،وخاصة القسمني األول والثالث.
 - 95نوفاك وماكارثر ،اتفاقية مناهضة التعذيب ،ص .923
 - 96انظر الفصل الرابع من هذا الدليل ،خاصة القسم السابع؛ وأيضاً املرفق الثاين من هذا الدليل.
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األنسب لتحديد اآلليات الوقائية الوطنية.

97

املادة  :3الشكل التنظيمي لآلليات الوقائية الوطنية

2

تتيح املادة  3قدرا ً من املرونة للدول األطراف يف الوفاء بااللتزام بوضع نظام للزيارات املنتظمة والوقائية
عىل املستوى الوطني .وال يحدد الربوتوكول االختياري الشكل التنظيمي الذي يجب أن تتخذه اآلليات
الوقائية الوطنية .واعتامدا ً عىل السياق الوطني ووجود هيئات وطنية مستقلة للمراقبة ،قضالً عن الطبيعة
الجغرافية للبلد وتعقيد هيكلها اإلداري واملايل 98،قد تقرر الدول األطراف إنشاء هيئة أو عدة هيئات
متخصصة جديدة ،أو تعيني هيئة أو عدة هيئات قامئة ،أو اختيار هيئات من النوعني لتتوىل مهام اآلليات
99
الوقائية الوطنية.

رشح مواد الربوتوكول اإلختياري

املادة 4
 -1تسمح كل دولة طرف ،وفقاً لهذا الربوتوكول ،بقيام اآلليات املشار إليها يف املادتني  2و 3بزيارات ألي
مكان يخضع لواليتها ولسيطرتها ويوجد فيه أشخاص محرومون أو ميكن أن يكونوا محرومني من حريتهم
إما مبوجب أمر صادر عن سلطة عامة أو بناء عىل إيعاز منها أو مبوافقتها أو سكوتها (يشار إليها فيام
ييل بأماكن االحتجاز) .ويجري االضطالع بهذه الزيارات بهدف القيام ،عند اللزوم ،بتعزيز حامية هؤالء
األشخاص من التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.
 -2يعني الحرمان من الحرية ،ألغراض هذا الربوتوكول ،أي شكل من أشكال احتجاز شخص أو سجنه أو
إيداعه يف مكان عام أو خاص للتوقيف ال يسمح لهذا الشخص فيه مبغادرته كام يشاء ،بأمر من أي سلطة
قضائية أو إدارية أو غريها من السلطات.
تشكل املادة  4ركناً أساسياً يف الربوتوكول ألنها تنص عىل التزام الدول األطراف بالسامح بالزيارات التي
تضطلع بها اللجنة الفرعية ملنع التعذيب واآلليات الوقائية الوطنية لسائر األماكن التي يوجد فيها أشخاص
محرومون أو ميكن أن يكونوا محرومني من حريتهم .وباإلضافة إىل تحديد االلتزام العام للدول األطراف
بالسامح بالزيارات املفاجئة التي تقوم بها هيئات الربوتوكول ،تقدم املادة  4تعريفاً لـ”مكان االحتجاز”
و”الحرمان من الحرية” .وبنا ًء عىل ذلك ،تحدد املادة  4نطاق تطبيق والية كل من اللجنة الفرعية ملنع
 - 97ملزيد من املعلومات ،انظر الفصل الرابع من هذا الدليل ،وخاصة املادة .6
 - 98اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي الثالث للجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو
الالإنسانية أو املهينة ،من أبريل/نيسان  2009إىل مارس/آذار  ،2010وثيقة األمم املتحدة  25 ،2/44/CAT/Cمارس/آذار  ،2010الفقرة .49
 - 99انظر تحليل املادة  17يف هذا الفصل؛ وكذلك القسم السابع من الفصل الرابع من هذا الدليل .للحصول عىل قامئة اآلليات التي تم تعيينها،
انظر املوقع .www.apt.ch
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التعذيب واآلليات الوقائية الوطنية.

املادة  :)1(4وجوب السامح بالزيارات
وفقاً للامدة  ،4يجب عىل الدول األطراف السامح للجنة الفرعية ملنع التعذيب واآلليات الوقائية الوطنية
بزيارة سائر أماكن االحتجاز الخاضعة لواليتها وسيطرتها .ويعني هذا البند أن اللجنة الفرعية ملنع التعذيب،
خالفاً لآلليات األخرى التابعة لألمم املتحدة ،ال تحتاج إىل موافقة مسبقة للقيام بزيارات قطرية .وبعبارة
أخرى ،فإن اللجنة الفرعية ملنع التعذيب لديها دعوة مفتوحة لدخول األرايض التابعة ألي دولة طرف
إلجراء زيارات قطرية.

لقد حرص الربوتوكول االختياري عىل تقديم تعريف واسع جدا ً لـ”أماكن االحتجاز” من أجل توفري أكرب قدر
ممكن من الحامية لألشخاص املحرومني من حريتهم .وتتعلق العنارص الرئيسية لهذا التعريف بحقيقة أن
الفرد املحروم من حريته ال يستطيع مغادرة مكان االحتجاز بإرادته الحرة ،وأن االحتجاز يجب أن يكون
مرتبطاً  -بشكل مبارش أو غري مبارش  -بالسلطات العامة 100 .كام يحتوي التعريف عىل صفتني رئيسيتني
لطبيعة االرتباط الواجب قيامه مع الدولة حتى يدخل مكان االحتجاز ضمن نطاق الربوتوكول:

رشح مواد الربوتوكول اإلختياري

املادة  :4تعريف أماكن االحتجاز

2

يجب أن يكون املكان خاضع اً لوالية دولة طرف وسيطرتها؛
يجب أن يوجد يف املكان ،أو رمبا كان يوجد فيه ،أشخاص محتجزين مبوجب
101
أمر صادر عن سلطة عامة أو بناء عىل إيعاز منها أو مبوافقتها أو سكوتها.
تصنيف أماكن االحتجاز
لقد رأى واضعو الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب أنه من غري املالئم تقديم قامئة شاملة
بأماكن االحتجاز ،األمر الذي سمح لهم بتفادي اعتامد تصنيف ضيق ومقيد ألماكن االحتجاز كان من شأنه
أن يفرض قيودا ً ال داعي لها عىل إمكانية استفادة األشخاص من الحامية التي توفرها املعاهدة .ويتمتع
التعريف الواسع الذي تم اعتامده أيضاً مبيزة التعامل مع السياق الوطني للحرمان من الحرية يف مختلف
الدول األطراف ،حيث أنه قد يكون هناك اختالف كبري يف شكل أماكن االحتجاز وطبيعتها من دولة أو
منطقة إىل أخرى .ومع ذلك فهناك فئات معينة من أماكن االحتجاز تدخل حتامً يف نطاق تطبيق املادة ،4
منها عىل سبيل املثال:
 - 100جمعية الوقاية من التعذيب ،NPM Guide ،ص .18
 - 101جمعية الوقاية من التعذيب ،NPM Guide ،ص .19
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•مراكز الرشطة؛
•مراكز االحتجاز السابق للمحاكمة/سجون الحبس االحتياطي؛
•السجون املخصصة لألشخاص املحكوم عليهم؛
•مراكز احتجاز األحداث؛
•املرافق الخاصة برشطة الحدود ومناطق العبور عىل املعابر الربية ،واملوانئ واملطارات الدولية؛
•مراكز احتجاز املهاجرين وطالبي اللجوء؛
•مؤسسات الصحة العقلية املغلقة؛
•دور الرعاية االجتامعية؛
•منشآت األمن أو املخابرات؛
•مرافق االحتجاز الخاضعة الختصاص القضاء العسكري؛
•أماكن االحتجاز اإلداري؛
•وسائل النقل املخصصة لنقل املحتجزين؛
•املراكز املغلقة للعالج من تعاطي املخدرات؛
•دور رعاية األطفال.
الوالية القضائية والسيطرة
يجب أن تخضع أماكن االحتجاز لـ”والية وسيطرة” دولة طرف 102حتى تشملها والية هيئات الربوتوكول.
وميكن وصف نطاق تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب ،وكذلك العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية
والسياسية ( ،)ICCPRبصيغة مامثلة .ففي إطار اتفاقية مناهضة التعذيب ،ت ُفسرَ األرايض الخاضعة لوالية
دولة طرف عىل أنها ال تشمل األرايض العادية التابعة للدولة الطرف فحسب وإمنا أيضاً السفن أو الطائرات
املسجلة يف الدولة الطرف املعنية ،فضالً عن الهياكل الواقعة عىل الجرف القاري للدولة الطرف املعنية.
 103وشأنه شأن اتفاقية مناهضة التعذيب ،فإن مفهوم بروتوكولها االختياري للوالية القضائية والسيطرة
ميتد ليشمل سائر املناطق ،مبا فيها الواقعة خارج األرايض الخاضعة لسيادة الدولة الطرف ،أي “الخاضعة
 - 102ملزيد من املعلومات عن نطاق تطبيق الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب ،انظر جمعية الوقاية من التعذيبApplication ،
 ،of OPCAT to a State Party’s places of military detention located overseasسلسلة الوثائق اإلعالمية القانونية ،جمعية الوقاية من
التعذيب ،جنيف .2009 ،وهي متوفرة عىل املوقع .www.apt.ch
 - 103اتفاقية مناهضة التعذيب ،املادة  .2لالطالع عىل رشح لهذه النقطة ،انظر جي بورغيس وهانز دانيليوسThe United Nations ،
Convention against Torture: A Handbook on the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or
 ،Degrading Treatment or Punishmentدوردريخت ،دار مارتينوس نيجهوف للنرش ،1988 ،ص 124-123؛ وتقرير فريق األمم املتحدة
العامل املعني بوضع مرشوع لربوتوكول اختياري يلحق باتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب ،وثيقة األمم املتحدة 2 ،28/1993/4.E/CN
ديسمرب/كانون األول  ،1992الفقرة .41
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للسيطرة الفعلية للدولة الطرف ،أياً كانت السلطات العسكرية أو املدنية التي متارس هذه السيطرة”،
ومنها عىل سبيل املثال القواعد العسكرية التابعة للدولة الطرف يف الخارج .لذلك فإن العنرص األسايس
الذي يتعني عىل هيئات الربوتوكول التأكد منه هو وجود صلة بني أماكن االحتجاز وسلطة الدول األطراف.
104

أماكن االحتجاز غري الرسمية والخاصة :التحريض واملوافقة والسكوت

وقد تم تفسري مصطلح “التحريض” يف ما يتعلق باتفاقية مناهضة التعذيب عىل أنه يعنى إيعازا ً أو حثاً أو
106
التامساً يقتيض “املشاركة املبارشة أو غري املبارشة ملوظف عمومي”.

2
رشح مواد الربوتوكول اإلختياري

يف غالبية األحيان ،تكون أعامل التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة أعامالً غري رسمية أو رسية تحاول
الحكومات نفي مسؤوليتها عنها و/أو النأي بنفسها عنها .وبناء عىل ذلك ،تعكس املادة  )1(4اللغة الواردة
يف اتفاقية مناهضة التعذيب من خالل اشرتاطها بأن يُس َمح لهيئات الربوتوكول الوصول إىل أي مكان يوجد
فيه أشخاص محرومون أو ميكن أن يكونوا محرومني من حريتهم“ ،إما مبوجب أمر صادر عن سلطة عامة
أو بناء عىل إيعاز منها أو مبوافقتها أو سكوتها” .وتضمن صياغة املادة  1من اتفاقية مناهضة التعذيب
أن الحكومات ال ميكن أن تتملص من املسؤولية عن التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة من خالل
التغايض عمدا ً عن قيام جهات فاعلة خاصة أو غري حكومية بإساءة معاملة املحتجزين يف أماكن االحتجاز
غري الرسمية 105.وبالتايل يجب أن تتمتع هيئات الربوتوكول بحق الوصول إىل أي مكان قد يتم فيه احتجاز
شخص رغامً عنه يف ما يتصل ،ولو بشكل غري مبارش ،بإحدى السلطات العامة.

ويسمح مصطلحا “املوافقة” و”السكوت” بتضمني مجموعة واسعة من األماكن .إذ ميتد نطاق املادة )1(4
ليشمل أماكن االحتجاز التي يديرها أشخاص يترصفون بصفتهم الرسمية ،ومنهم َمن ميثل الدولة .كام
أنه يشمل الدور السكنية الخاصة ،كاملستشفيات الخاصة ودور رعاية املسنني أو األطفال ،التي تحتجز
107
األشخاص رغامً عنهم بعلم وموافقة إحدى السلطات العامة.
 - 104لجنة مناهضة التعذيب ،املالحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب بشأن الواليات املتحدة األمريكية ،وثيقة األمم املتحدة CAT/C/
 18 ،2/USA/COمايو/أيار  ،2006الفقرة 15؛ واملالحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب بشأن اململكة املتحدة ،وثيقة األمم املتحدة
 10 ،3/33/CAT/C/CRديسمرب/كانون األول  ،2004الفقرة (4ب)؛ ولجنة حقوق اإلنسان ،التعليق العام رقم  31بشأن طبيعة االلتزام القانوين
العام املفروض عىل الدول األطراف يف العهد ،وثيقة األمم املتحدة  26 ،13.Add/1.Rev/21/CCPR/Cمايو/أيار  .2004ومن املهم أن نتذكر أن
املادة  32من الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب تنص تحديدا ً عىل أن أحكامها ال تؤثر يف االلتزامات املنصوص عليها يف اتفاقيات
جنيف وبروتوكوالتها ،أو يف غريها من الصكوك الدولية ،يف ما يتعلق بالوصول إىل املحتجزين؛ وبالتايل فإن إمكانية وصول اللجنة الفرعية ملنع
التعذيب واآلليات الوقائية الوطنية ال ميكن أن تكون ذريعة ملنع زيارات اللجنة الدولية للصليب األحمر (أو غريها من الهيئات) املنصوص
عليها يف اتفاقيات جنيف.
 - 105جمعية الوقاية من التعذيب ،NPM Guide ،ص .21
 - 106نوفاك وماكارثر ،اتفاقية مناهضة التعذيب ،ص .78
 - 107نوفاك وماكارثر ،اتفاقية مناهضة التعذيب ،ص  .931انظر أيضاً جمعية الوقاية من التعذيب ،NPM Guide ،ص .23
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وقد يشمل هذان املصطلحان أنواعاً أخرى من األماكن أيضاً ،مثل األماكن التي تقوم جامعات خاصة
باحتجاز األشخاص فيها بعلم الدولة ويف ظل عدم بذلها العناية الواجبة ملنع مثل هذا االحتجاز 108.وميكن
اإلشارة يف هذا الصدد إىل صياغة املادة  1من اتفاقية مناهضة التعذيب ،والتي تتضمن مصطلحي “املوافقة”
و”السكوت” نفسهام.

2
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وقد تم تفسري هذين املصطلحني يف إطار اتفاقية مناهضة التعذيب عىل أنهام يشمالن مفهوم العناية
الواجبة يف ما يتعلق مبنع أعامل التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة .وبناء عىل ذلك ،فإن الدولة
الطرف تكون مسؤولة عن األفعال التي يرتكبها أفراد أو جامعات خاصة أو غري حكومية يف حالة عجزها عن
109
املنع الفعال لالنتهاكات و/أو عن التحقيق يف االنتهاكات املزعومة ،ومعاقبة املسؤولني عنها إذا لزم األمر.
وبالتايل يقع عىل عاتق الدول األطراف واجب عدم تعريض األفراد للتعذيب أو غريه من رضوب سوء
املعاملة من خالل موظفيها أو غريهم من األشخاص الذين يترصفون بصفة رسمية ،ويقع عليها أيضاً التزام
110
إيجايب بحامية األشخاص من األعامل التي يرتكبها أفراد أو جامعات خاصة وجهات فاعلة غري حكومية.
وقد لخصت لجنة مناهضة التعذيب مدى مسؤولية الدول األطراف عن أعامل التعذيب أو غريه من رضوب
سوء املعاملة التي يرتكبها أفراد أو جامعات خاصة أو غري حكومية عىل النحو التايل:
 .18لقد أوضحت اللجنة أنه عندما تعلم سلطات الدولة أو غريها من الجهات
التي تترصف بصفة رسمية أو يف إطار القانون أو تتوفر لديها أسباب معقولة
لالعتقاد بأن أعامل تعذيب أو سوء معاملة تُرتكب عىل أيدي مسؤولني من
غري موظفي الدولة أو جهات خاصة وتفشل يف بذل العناية الواجبة ملنع هؤالء
املسؤولني من غري موظفي الدولة أو تلك الجهات الخاصة من ارتكاب ذلك
والتحقيق معهم ومقاضاتهم ومعاقبتهم مبا يتوافق مع االتفاقية ،تتحمل
الدولة مسؤولية ذلك ويجب اعتبار موظفيها متسببني أو متواطئني أو
مسؤولني بشكل آخر مبوجب االتفاقية عن املوافقة عىل مثل هذه األعامل
غري املسموح بها أو السكوت عنها .وما دامت الدولة مل تبذل العناية الواجبة
للتدخل من أجل وقف أعامل التعذيب واملعاقبة عليها وتوفري سبل انتصاف
لضحاياها مام يس ِّه ل عىل الفاعلني من غري الدول ارتكاب أفعال ال تجيزها
االتفاقية من دون عقاب ومي كّنهم من ارتكابها ،فإن الالمباالة التي تبديها
الدولة أو امتناعها عن الترصف يشكل نوع اً من التشجيع و/أو اإلذن بحكم
الواقع .وقد طبقت اللجنة هذا املبدأ عىل العنف القائم عىل أساس الجنس ،مبا
يف ذلك االغتصاب والعنف املنزيل وتشويه األعضاء التناسلية األنثوية واالتجار
 - 108نوفاك وماكارثر ،اتفاقية مناهضة التعذيب ،ص .931
 - 109ملزيد من املعلومات عن طبيعة التزامات الدول األطراف ،انظر جمعية الوقاية من التعذيب ،Jurisprudence Guide ،ص .29-13
 - 110جمعية الوقاية من التعذيب ،Jurisprudence Guide ،ص .13
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بالب رش.

111

وقد ُوضع مفهوم العناية الواجبة املتعلقة بأعامل التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة مبا يتفق
مع املادة  2من اتفاقية مناهضة التعذيب ،فضالً عن املادة  1من االتفاقية نفسها .وباالنتقال إىل تفسري
معنى “املوافقة” و”السكوت” يف إطار الحرمان من الحرية عىل النحو الوارد يف املادة  )1(4من الربوتوكول
االختياري التفاقية مناهضة التعذيب ،فإن هذا املفهوم يتيح للجنة الفرعية ملنع التعذيب واآللية الوقائية
الوطنية إمكانية زيارة أماكن الحرمان من الحرية الخاصة متاماً عندما تكون الدولة عىل علم أو تتوفر لديها
أسباب معقولة لالعتقاد بوجود مثل هذه الحالة من الحرمان من الحرية وتفشل يف بذل العناية الواجبة
ملنعها أو حتى معالجتها.

تقدم املادة  )2(4تعريفاً للحرمان من الحرية .لكن الغرض من تقديم هذا التعريف ال يتضح بسهولة يف
ضوء التعريف املفصل ألماكن االحتجاز الوارد يف املادة  .)1(4وعالوة عىل ذلك ،فإن صياغة املادة )2(4
تتعارض مع صياغة املادة  )1(4يف جانب مهم .فاملادة  )2(4تنص عىل أن الشخص املحروم من حريته هو
الشخص الذي “ال يُسمح له مبغادرة املكان مبحض إرادته مبوجب أمر صادر عن أي سلطة قضائية أو إدارية
أو غريها من السلطات” .ويبدو أن هذه الصياغة تتطلب أن يكون هناك أمر صادر مبارشة عن سلطة عامة
حتى يدخل الشخص ضمن نطاق هيئات الربوتوكول :وهذا يتناقض مبارشة مع املادة  )1(4التي تكتفي
112
مبجرد موافقة أو سكوت السلطة العامة.

رشح مواد الربوتوكول اإلختياري

مقارنة املادة  )1(4باملادة  :)2(4تعريف الحرمان من الحرية

2

وتساعد اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات عىل تفسري املعاهدات يف حالة تعارض أو غموض الصياغة .فهي
تنص عىل أن املصطلحات الواردة يف أي معاهدة ينبغي أن تمُ نح معناها العادي بالنظر إىل سياقها ويف ضوء
114
هدفها ومقصدها 113.وإذا كان املعنى غامضاً ،ميكن أيضاً الرجوع إىل األعامل التحضريية للمعاهدة.
وبقراءة املادة  4ككل ،ويف ضوء مناقشات الفريق العامل الذي أنشئ لوضع مرشوع الربوتوكول ،يبدو من
غري املناسب أن تقدم املادة  )2(4مثل هذا التعريف الضيق للحرمان من الحرية ،خاصة وأن املادة ،)1(4
كام ورد أعاله ،تعكس اللغة الواردة يف اتفاقية مناهضة التعذيب 115.وجاء إدراج هذه الصياغة يف املادة
 )2(4نتيجة املواءمة السياسية التي شهدتها املفاوضات الطويلة التي سبقت اعتامد الربوتوكول .وخالل
عملية صياغة الربوتوكول ،كان هناك تفضيل قوي لتوسيع نطاق تطبيق الربوتوكول ليشمل الحاالت التي
 - 111لجنة مناهضة التعذيب ،التعليق العام رقم  ،2الفقرة .18
 - 112نوفاك وماكارثر ،اتفاقية مناهضة التعذيب ،ص 932؛ وجمعية الوقاية من التعذيب ،NPM Guide ،ص .23
 - 113اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات ،وثيقة األمم املتحدة  ،1969 ،27/39.A/CONFاملادة .31
 - 114اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات ،املادة .32
 - 115جمعية الوقاية من التعذيب ،NPM Guide ،ص .24-23
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يُح َرم فيها األشخاص من حريتهم بحكم الواقع من دون صدور أي أمر من سلطة رسمية وإمنا بسكوتها عن
ذلك 116.وعندما يؤخذ يف االعتبار هدف ومقصد املادة  4من الربوتوكول ككل ،ال يهم ما إذا كان الحرمان
من الحرية ناتجاً عن أمر رصيح أم ال .فالحقيقة األساسية التي يتوجب التحقق منها هي عجز الشخص عن
مغادرة مكان االحتجاز بإرادته الحرة.

2

 -4الجزء الثاين من الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب :اللجنة
الفرعية ملنع التعذيب

رشح مواد الربوتوكول اإلختياري

يضم الجزء الثاين ست مواد تحدد بالتفصيل اإلجراءات الالزمة إلنشاء اللجنة الفرعية ملنع التعذيب
وانتخاب أعضائها.

املادة 5
 -1تتألف اللجنة الفرعية ملنع التعذيب من عرشة أعضاء .وبعد تصديق العضو الخمسني عىل هذا
الربوتوكول أو انضاممه إليه ،يُرفَع عدد أعضاء اللجنة الفرعية ملنع التعذيب إىل  25عضوا ً.
 -2يُختار أعضاء اللجنة الفرعية ملنع التعذيب من بني الشخصيات التي تتمتع بخلق رفيع وخربة مهنية
مشهود لهم بها يف ميدان إقامة العدل ،وخاصة يف القانون الجنايئ أو إدارة السجون أو الرشطة ،أو يف شتى
امليادين املتصلة مبعاملة األشخاص املحرومني من حريتهم.
 -3يوىل يف تشكيل اللجنة الفرعية ملنع التعذيب االعتبار الواجب للتوزيع الجغرايف العادل ولتمثيل مختلف
أشكال الحضارة والنظم القانونية للدول األطراف.
 -4ويوىل أيضاً يف عملية التشكيل هذه االعتبار لتمثيل الجنسني متثيالً متوازناً عىل أساس مبادئ املساواة
وعدم التمييز.
 -5ال يجوز أن يكون يف عضوية اللجنة الفرعية ملنع التعذيب عضوان من مواطني دولة واحدة.
 - 116تقرير فريق األمم املتحدة العامل املعني بوضع مرشوع لربوتوكول اختياري يلحق باتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب ،وثيقة
األمم املتحدة  2 ،28/1993/4.E/CNديسمرب/كانون األول  ،1992الفقرة 39؛ وتقرير فريق األمم املتحدة العامل ،وثيقة األمم املتحدة
 2 ،58/2000/4.E/CNديسمرب/كانون األول  ،1999الفقرة  30والفقرة 78؛ وتقرير فريق األمم املتحدة العامل ،وثيقة األمم املتحدة E/
 13 ،67/2001/4.CNمارس/آذار  ،2001الفقرة .45
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 -6يعمل أعضاء اللجنة الفرعية بصفتهم الفردية ،ويتمتعون باالستقالل والرناهة ،ويكونون عىل استعداد
لخدمة اللجنة الفرعية بصورة فعالة.
تشكل املادة  5حكامً أساسياً من أحكام الربوتوكول يحدد حجم اللجنة الفرعية ملنع التعذيب وخربتها
وتكوينها واستقالليتها.

املادة  :)1(5حجم العضوية

رشح مواد الربوتوكول اإلختياري

وفقاً للامدة  ،)1(5كانت اللجنة الفرعية ملنع التعذيب تضم يف البداية  10أعضاء ،وارتفع هذا العدد إىل 25
عضوا ً بعد تصديق العضو الخمسني عىل الربوتوكول 117ملراعاة زيادة أعباء العمل الناتجة عن زيادة عدد
الدول األطراف .وبعد أن وصل عدد أعضائها إىل  25عضوا ً ،تعد اللجنة الفرعية ملنع التعذيب حالياً أكرب
هيئة من الهيئات املنشأة مبوجب معاهدات األمم املتحدة .وتقتيض الوالية االستشارية والتنفيذية الجديدة
للجنة الفرعية ملنع التعذيب مواصلة حوار ب ّناء مع الدول األطراف واآلليات الوقائية الوطنية ،فضالً عن
إنشاء نظام للزيارات املنتظمة إىل سائر الدول األطراف :لذلك ينبغي للجنة الفرعية ملنع التعذيب بذل
الكثري من الجهود يف ما يخص كل دولة طرف .وتعرب هذه الزيادة يف عدد األعضاء عن حكم مامثل من
أحكام اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة (السيداو)118 .لكن الربوتوكول االختياري التفاقية
مناهضة التعذيب ال ينص عىل زيادة أخرى (أي أكرث من  25عضوا ً) ،مام قد يكون له أثر عىل أعامل اللجنة
119
ومواردها يف املستقبل.

2

املادة  :)2(5خربات األعضاء
تشرتط املادة  )2(5أن يتمتع أعضاء اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بالقدرات واملعرفة املهنية الالزمة لتنفيذ
الوالية الوقائية للجنة الفرعية بصورة فعالة .لكن الربوتوكول االختياري مل يقدم مزيدا ً من التفاصيل عن
املهارات والخربات املحددة التي يجب توافرها يف أعضاء اللجنة.
ويدل االشرتاط بأن يتمتع أعضاء اللجنة “بخربة مهنية مشهود لهم بها يف ميدان إقامة العدل ،وخاصة يف
القانون الجنايئ أو إدارة السجون أو الرشطة ،أو يف شتى امليادين املتصلة مبعاملة األشخاص املحرومني من
 - 117لقد ارتفع عدد الدول األطراف إىل  50دولة بعد تصديق سويرسا عىل الربوتوكول يف  24سبتمرب/أيلول  .2009ومن املقرر أن يُرفع عدد
أعضاء اللجنة الفرعية ملنع التعذيب إىل  25عضوا ً يف فرباير/شباط  .2011للحصول عىل قامئة األعضاء الحاليني يف اللجنة الفرعية ملنع التعذيب،
انظر الرابط .http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/opcat/index.htm
 - 118اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة ،املادة  ،17ونوفاك وماكارثر ،اتفاقية مناهضة التعذيب ،ص  .946تضم غالبية
الهيئات املنشأة حالياً مبوجب معاهدات األمم املتحدة لحقوق اإلنسان  18عضوا ً لكل منها .واالستثناءات الرئيسية لهذه القاعدة هي لجنة
مناهضة التعذيب واللجنة املعنية بالعامل املهاجرين ،حيث تضم كل منهام  10أعضاء ،واتفاقية السيداو ،حيث تضم  23عضوا ً.
 - 119نوفاك وماكارثر ،اتفاقية مناهضة التعذيب ،ص .947-946
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حريتهم” عىل أن الدول األطراف ينبغي أن تراعي عدة معايري عند ترشيح و/أو انتخاب األشخاص لعضوية
اللجنة ،ومن هذه املعايري أن يكون لدى األعضاء:

2
رشح مواد الربوتوكول اإلختياري

•التزام واضح بحقوق اإلنسان؛
•مجموعة واسعة من املهارات املهنية (كالخربة الطبية ذات الصلة ،والخربة القانونية ذات الصلة،
أو الخربة يف مجال الرشطة وإدارة أماكن الحرمان من الحرية ،وكذلك يف مجال حقوق اإلنسان)؛
•خربة يف مجال مراقبة االحتجاز عىل املستوى املحيل؛
•مهارات يف الصياغة والتحليل يف مجال البحث وكتابة التقارير وتحريرها؛
•خربة يف العمل مع طيف واسع من الجهات املعنية؛
•إتقان للغات األمم املتحدة؛
•مهارات شخصية أخرى (كمهارات التفاوض ،والقدرة عىل العمل يف فريق ،والحس الثقايف،
120
والقدرة عىل التعاطف ،والقدرة عىل التعامل مع املواقف العصيبة والبيئات الضاغطة).
باإلضافة إىل ذلك ،يجب عىل الدول األطراف أن تنظر بعناية يف أن يكون من بني املرشحني لعضوية اللجنة
من هم أقدر عىل متثيل الفئات التي قد تكون أكرث عرضة للخطر يف أماكن االحتجاز (مثل األشخاص ذوي
اإلعاقة واملسنني والناجني من التعذيب واملنتمني لألقليات الدينية و/أو العرقية).
وتدل الوظيفة االستشارية ومهمة إجراء الزيارات املنصوص عليهام يف الربوتوكول االختياري عىل أن عضوية
اللجنة الفرعية ملنع التعذيب مهمة لها العديد من املتطلبات .إذ يجب أن يكون أعضاء اللجنة:
•متوفرين عند الطلب للقيام بعدة بعثات كل عام وللمشاركة يف اجتامعات اللجنة الثالثة التي
121
ت ُعقد يف جنيف كل عام؛
122
•مستقلني مالياً؛
•مستقلني ومحايدين.
املادة  :)3(5تكوين اللجنة

 - 120ملزيد من املعلومات ،انظر القسم ( 2-2وخاصة  )2-2-2من الفصل الثالث من هذا الدليل.
 - 121انظر القسم  2-2-2من الفصل الثالث من هذا الدليل ملزيد من التفاصيل.
 - 122ال يتقاىض أعضاء اللجنة أجرا ً نظري مشاركتهم يف جلسات اللجنة وبعثاتها القطرية .لكنهم يحصلون عىل تذاكر سفر وبدل إقامة يومي
من األمم املتحدة ملشاركتهم يف األنشطة املحددة أعاله.
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تعد املادتان  )3(5و )4(5مبثابة تذكري آخر بأن اللجنة الفرعية ملنع التعذيب يجب عليها تنفيذ واليتها
بحيادية ونزاهة ،ويجب أن يُرى قيامها بذلك .وهذا أمر بالغ األهمية لتسهيل إقامة حوار بناء مع الدول
األطراف واآلليات الوقائية الوطنية وغريها من الجهات العاملة يف مجال منع التعذيب .تستعرض املادتان
 )3(5و )4(5وجوب قيام اللجنة الفرعية ملنع التعذيب مبنح متثيل متسا ٍو للمناطق الجغرافية املختلفة،
و”مختلف أشكال الحضارات” ،والنظم القانونية املختلفة ،وكذلك مبحاولة تحقيق “متثيل متوازن بني
الجنسني” .ويرتبط هذان الرشطان مببادئ ميثاق األمم املتحدة واملبادئ التوجيهية الواردة يف املادة )2(2
و( )3من الربوتوكول االختياري .ويجب عىل كل دولة طرف أن تعري اهتامماً جدياً لهذه العوامل عند ترشيح،
وخاصة انتخاب ،األشخاص لعضوية اللجنة الفرعية ملنع التعذيب.

رشح مواد الربوتوكول اإلختياري

وتعترب اإلشارة إىل التوازن الجغرايف رشطاً ثابتاً يف املعاهدات التي تنشأ مبوجبها هيئة .والغرض من هذا
اإلجراء هو تعزيز نزاهة الهيئات املنشأة مبوجب املعاهدات من خالل ضامن عدم هيمنة منطقة واحدة
بعينها عىل هذه الهيئات وعدم اتباعها نهج خاص ببلد محدد يف تنفيذ والياتها 123 .ومتاشياً مع املعاهدات
األخرى التي ينشأ مبوجبها هيئات ،تشرتط املادة  )5(5أال يزيد عدد مواطني كل دولة طرف يف عضوية
اللجنة الفرعية ملنع التعذيب يف أي وقت من األوقات عن مواطن واحد .فهذا ما يضمن عدم هيمنة
دولة واحدة عىل اللجنة؛ ويساعد أيضاً عىل عدم وجود تحيز أو هيمنة بلد بعينها أو عدم خلق تصور
بوجود ذلك .ويعد هذا الرشط املتمثل يف تحقيق التوازن بني الجنسني سمة جديدة من نوعها للربوتوكول
االختياري ،وقد يكون داالً عىل التطورات األخرية يف اإلطار الذي وضعته األمم املتحدة لحامية حقوق
124
اإلنسان والتي كان هدفها إدماج القضايا الجنسانية يف عمل آليات حقوق اإلنسان.

2

املادة  :)6(5استقالل األعضاء
عىل الرغم من أن الدول األطراف تتوىل تعيني أعضاء اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،إال أن املادة )6(5
تتطلب منهم أن ينفذوا مهامهم عىل نحو مستقل .ويرد رشط االستقالل يف عدد من مواد الربوتوكول
االختياري ،مام يدل عىل أن هذا املبدأ له أهمية حاسمة لفعالية أداء هيئات الربوتوكول .ويف حالة عدم
استقاللهم ،لن يتمكن أعضاء اللجنة من العمل بطريقة موثوقة وبناءة مع سلطات الدولة واآلليات الوقائية
الوطنية واألشخاص املحرومني من حريتهم والعاملني يف أماكن االحتجاز وغري ذلك من الجهات املعنية.
ويجب أن يتسنى ألعضاء اللجنة القيام بعملهم من دون أي تدخل من الدول األطراف .بناء عىل ذلك ،يقع
عىل عاتق الدول األطراف واجب ضامن ترشيح و/أو انتخاب أشخاص يتمتعون باالستقالل عن الحكومة.
125
ويتعني عىل الدول األطراف أيضاً االمتناع عن محاولة التأثري عىل أعضاء اللجنة يف تنفيذهم لواجباتهم.
كام يقع عىل أعضاء اللجنة مسؤولية شخصية تحتم عليهم تنفيذ مهامهم بصورة حيادية ونزيهة.
 - 123كانت أول لجنة فرعية ملنع التعذيب تضم ثالثة أعضاء من أوروبا الغربية ،وثالثة من أوروبا الرشقية ،وأربعة من أمريكا الالتينية.
 - 124لقد ض ّمت أول لجنة فرعية ملنع التعذيب امرأتني ومثانية رجال.
 - 125الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب ،املواد  2و 14و 15و.35
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املادة 6
 -1لكل دولة طرف أن ترشح ،وفقاً للفقرة  2من هذه املادة ،عددا ً يصل إىل مرشحني اثنني يحوزان املؤهالت
ويستوفيان الرشوط املنصوص عليها يف املادة  ،5وينبغي أن توفر ،يف سياق هذا الرتشيح ،معلومات مفصلة
عن مؤهالت املرشحني.

2

( -2أ) يحمل املرشحان جنسية إحدى الدول األطراف يف هذا الربوتوكول؛
(ب) يحمل أحد املرشحني عىل األقل جنسية الدولة الطرف التي ترشحه؛

رشح مواد الربوتوكول اإلختياري

(ج) ال يُرشَ ح أكرث من مواطنني اثنني من دولة طرف واحدة؛
(د) قبل أن ترشح دولة طرف مواطناً من دولة طرف أخرى ،تطلب موافقة كتابية من تلك الدولة وتحصل
عليها.
 -3قبل خمسة أشهر عىل األقل من تاريخ اجتامع الدول األطراف ،الذي تعقد االنتخابات خالله ،يوجه
األمني العام لألمم املتحدة رسالة إىل الدول األطراف يدعوها فيها إىل تقديم ترشيحاتها يف غضون ثالثة
أشهر .ويقدم األمني العام قامئة مرتبة ترتيباً أبجدياً بجميع األشخاص املرشحني عىل هذا النحو ،تبني الدول
األطراف التي رشحتهم.
تحدد املادة  6إجراءات ترشيح أعضاء اللجنة الفرعية ملنع التعذيب .وتنطبق هذه اإلجراءات نفسها عىل
الهيئات األخرى املنشأة مبوجب معاهدات ،مبا يف ذلك لجنة حقوق اإلنسان .وال يُسمح إال للدول األطراف
يف الربوتوكول االختياري برتشيح أعضاء اللجنة الفرعية .فالدول غري األطراف ال تتمتع بتمثيل خالل انتخابات
اختيار أعضاء اللجنة .وتهدف املادة  - 6املكملة ألحكام املادة  – )5(5إىل ضامن عدم هيمنة دولة واحدة
عىل عضوية اللجنة 126 .كام أنها تحدد موعدا ً نهائياً لتقديم الرتشيحات.
لقد ُوضعت استامرة موحدة ليستخدمها املرشحون لعضوية الهيئات املنشأة مبوجب معاهدات لتقديم
معلومات عن سريتهم الذاتية؛ مام يضمن تقديم كل مرشح ملعلومات رئيسية محددة .وت ُرت َجم بعد ذلك
استامرات املرشحني إىل اللغات الرسمية لألمم املتحدة وتُنشرَ عىل املوقع اإللكرتوين ملفوضية األمم املتحدة
لحقوق اإلنسان ( .)OHCHRويشكل ذلك خطوة إيجابية وينبغي للدول األطراف أن تضمن تقديم
معلومات مفصلة عن مؤهالت املرشحني إىل األمم املتحدة وتوفري هذه املعلومات للجمهور .ولتيسري ترجمة
السري الذاتية ونرشها بعد ذلك ،ينبغي للدول األطراف أن تقدم مرشحيها خالل فرتة زمنية مناسبة ،بحيث
تلتزم باملوعد النهايئ لتقديم الرتشيحات .غري أن انتخاب أعضاء اللجنة الفرعية ملنع التعذيب كان سابقة
 - 126يسمح الربوتوكول للدول األطراف بتقديم مرشحني اثنني كحد أقىص ،مبا يتفق مع املادة  29من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية.
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أوىل من نوعها :إذ يجوز للدول األطراف تقديم املرشحني لعضوية اللجنة الفرعية حتى يوم االنتخاب ،وإن
كان ال يوجد ما يضمن ترجمة بيانات املرشحني املقدمة بعد املوعد النهايئ للرتشيح إىل لغات أخرى أو
نرشها.
مل يحدد الربوتوكول االختياري إجرا ًء معيناً تتبعه الدول األطراف الختيار األشخاص الذين ترشحهم .ومع
ذلك ،تشكل عملية االختيار الوطنية عامالً حاسم األهمية يف ضامن أال يدخل االنتخابات إال مرشحون من
ذوي املهارات املحددة يف املادة  .5واإلجراء األمثل هو أن تطلق الدول األطراف دعوة عامة الختيار أنسب
املرشحني لعضوية اللجنة الفرعية ملنع التعذيب .يجب أن تتناول هذه الدعوة العامة القضايا التالية:

ومن شأن تناول هذه القضايا األربع الرئيسية أن يضمن قدرا ً معقوالً من الرقابة من جانب الجهات املعنية،
مبا يساعد عىل ضامن اختيار أنسب املرشحني .وبعد هذه املشاورات ،قد تقرر الدول األطراف إنشاء لجنة
فضال عن ممثلني عن منظامت املجتمع
اختيار تضم ممثلني عن الوزارات املسؤولة عن عملية االختيارً 127
املدين من ذوي الخربة يف هذا املجال .ويتم بعد ذلك إعالن قرار لجنة االختيار .تتوىل وزارة الشؤون
الخارجية تقديم املرشح إىل األمني العام لألمم املتحدة وتطلب منه إعالن بيانات املرشح ،وبيانات املرشحني
من الدول األخرى األطراف يف الربوتوكول ،قبل انعقاد االجتامع الذي ستتم فيه عملية االنتخاب 128 .من
املفرتض أن تسهم عملية تسمية املرشحني يف تعزيز والية ومصداقية ورشعية كل عضو من أعضاء اللجنة
الفرعية عىل حدة ومن ثم اللجنة الفرعية ككل.

رشح مواد الربوتوكول اإلختياري

•أن يحدد إعالن الدعوة العامة لتقديم الرتشيحات املعايري املبينة أعاله بوضوح؛
•أن تشجع الدول األطراف دعم مرشحني ميثلون املرأة واألقليات والفئات املهنية املختلفة؛
•أن تشجع الدول األطراف تقديم مرشحني من منظامت املجتمع املدين؛
•أن تضمن عملية االختيار الوطنية املساواة يف ظروف املرشحني ومعاملتهم.

2

املادة 7
 -1يُنتخب أعضاء اللجنة الفرعية ملنع التعذيب عىل الوجه التايل:
(أ) يوىل االعتبار األول للوفاء بالرشوط واملعايري الواردة يف املادة  5من هذا الربوتوكول؛
(ب) يجرى االنتخاب األول يف موعد ال يتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذا الربوتوكول؛
(ج) تنتخب الدول األطراف أعضاء اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بواسطة االقرتاع الرسي؛
 - 127عاد ًة ما تتوىل وزارة الشؤون الخارجية و/أو وزارة العدل مسؤولة اختيار املرشحني لعضوية اللجنة.
 - 128جمعية الوقاية من التعذيبThe Subcommittee on Prevention of Torture: Guidance on the selection of candidates ،
 ،and the elections of membersوثيقة إعالمية ،جمعية الوقاية من التعذيب ،جنيف ،فرباير/شباط  .2010وهي متوفرة عىل املوقع www.
.apt.ch
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(د) تجرى انتخابات أعضاء اللجنة الفرعية ملنع التعذيب يف اجتامعات للدول األطراف تعقد كل سنتني
بدعوة من األمني العام لألمم املتحدة .ويف تلك االجتامعات التي يشكل فيها ثلثا الدول األطراف نصاباً
قانونياً ،يكون األشخاص املنتخبون يف اللجنة الفرعية ملنع التعذيب هم الذين يحصلون عىل أكرب عدد من
األصوات وعىل أغلبية مطلقة من أصوات ممثيل الدول األطراف الحارضين واملصوتني.

2
رشح مواد الربوتوكول اإلختياري

 -2إذا أصبح مواطنان اثنان من دولة طرف ،خالل العملية االنتخابية ،مؤهلني لعضوية اللجنة الفرعية ملنع
التعذيب ،يكون املرشح الذي يحصل عىل أكرب عدد من األصوات هو عضو اللجنة الفرعية ملنع التعذيب.
ويف حالة حصول املواطنني عىل نفس العدد من األصوات يتبع اإلجراء التايل:
(أ) إذا قامت الدولة الطرف برتشيح واحد فقط من املواطنني اللذين يحمالن جنسيتها ،يكون هذا املواطن
عضوا ً يف اللجنة الفرعية ملنع التعذيب؛
(ب) إذا قامت الدولة الطرف برتشيح كال املواطنني اللذين يحمالن جنسيتها ،يُجرى تصويت مستقل
بواسطة االقرتاع الرسي لتحديد أيهام يصبح عضوا ً؛
(ج) إذا مل تقم الدولة الطرف برتشيح أي من املواطنني اللذين يحمالن جنسيتها ،يُجرى تصويت مستقل
باالقرتاع الرسي لتحديد أيهام يصبح عضوا ً.
تستعرض املادة  7عملية انتخاب أعضاء اللجنة الفرعية ملنع التعذيب .وتنطبق العملية نفسها عىل الهيئات
األخرى املنشأة مبوجب معاهدات األمم املتحدة ،مبا يف ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب .والغرض من
اإلشارة إىل رضورة الوفاء باملعايري الواردة يف املادة  5هو تعزيز مسؤولية الدول األطراف عن انتخاب أعضاء
يتمتعون بالخربة واملهارات الالزمة للقيام باألعامل الوقائية الصعبة التي تضطلع بها اللجنة الفرعية .كام
أنها مبثابة تذكري بوجوب إيالء الدول األطراف يف فرتات االنتخابات االعتبار الواجب لتكوين اللجنة الفرعية
وللتوازن الجنساين والجغرايف ،فضالً عن تنوع الخربة املهنية .وقد أعادت الجمعية العامة لألمم املتحدة
129
مؤخرا ً التأكيد عىل رضورة إيالء االعتبار للتكوين العام لجميع الهيئات املنشأة مبوجب معاهدات.
وفقاً للامدة ()1(7ب)ُ ،عقد االجتامع األول للدول األطراف يف  18ديسمرب/كانون األول  ،2006وتم خالله
انتخاب أول عرشة أعضاء يف اللجنة الفرعية ملنع التعذيب 130 .ثم أُجريت االنتخابات الالحقة خالل
اجتامعات الدول األطراف التي ت ُعقد كل سنتني .يتم التصويت عن طريق االقرتاع الرسي ،وذلك من أجل
ضامن نزاهة العملية االنتخابية.
تجيز املادة  7للدول األطراف تسمية أكرث من مرشح واحد ،وإن كان ذلك مستبعدا ً عىل أرض الواقع .ويتم
انتخاب املرشحني الذين يحصلون عىل أكرب عدد من األصوات وكذلك عىل غالبية مطلقة من أصوات الدول
 - 129الجمعية العامة لألمم املتحدة ،قرار بشأن التوزيع الجغرايف العادل يف عضوية الهيئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان ،وثيقة
األمم املتحدة  19 ،167/63/A/RESفرباير/شباط .2009
 - 130لالطالع عىل بيانات أعضاء اللجنة الحاليني ،انظر .http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/opcat/index.htm
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األطراف الحارضة واملصوتة يف االجتامع .ويجوز لكل دولة طرف التصويت لعدد من املرشحني مسا ٍو لعدد
املقاعد املراد شغلها .فعىل سبيل املثال ،إذا كان هناك خمسة مقاعد شاغرة ،يجوز لكل دولة طرف أن
تصوت لخمسة مرشحني 131 .ويف ظل هذا اإلجراء االنتخايب املعقد ،من املستبعد أن يحصل العدد املحدد
للمرشحني املطلوبني عىل غالبية مطلقة خالل الجولة االوىل من التصويت .لذا فمن املرجح أن يستلزم األمر
عدة جوالت تصويت النتخاب العدد املطلوب من األعضاء.

املادة 8

تتبع املادة  8اإلجراء االعتيادي النتخاب عضو جديد يف أي هيئة من الهيئات املنشأة مبوجب معاهدات
األمم املتحدة يف حالة وفاة أو استقالة أحد األعضاء العاملني .وعىل الرغم من أن هذه املادة مل تتطرق إىل
األسباب التي قد تدعو دولة طرف إىل االعرتاض عىل عضو بديل ،إال أن األسباب ميكن أن تشمل عدم متتعه
باملؤهالت الالزمة املنصوص عليها يف املادة  .5ويف حالة رفض العضو البديل ،ميكن للدولة الطرف التي
رشحته أن تقرتح مرشحاً آخر ،طبقاً لإلجراء املبني أعاله.

رشح مواد الربوتوكول اإلختياري

يف حالة وفاة أو استقالة عضو يف اللجنة الفرعية ملنع التعذيب أو إذا مل يعد العضو قادرا ً ألي سبب عىل
أداء مهامه ،تقوم الدولة الطرف التي رشحت العضو برتشيح شخص صالح آخر تتوفر فيه املؤهالت ويستويف
الرشوط املنصوص عليها يف املادة  ،5وذلك للخدمة حتى االجتامع التايل للدول األطراف ،مع مراعاة الحاجة
إىل تحقيق توازن مناسب بني شتى ميادين االختصاص ،ورهناً مبوافقة غالبية الدول األطراف .وتعترب املوافقة
ممنوحة ما مل يصدر عن نصف عدد الدول األطراف أو أكرث رد سلبي يف غضون ستة أسابيع من قيام األمني
العام لألمم املتحدة بإبالغها بالتعيني املقرتح.

2

املادة 9
يُنتخب أعضاء اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ملدة أربع سنوات .ويجوز إعادة انتخابهم مرة واحدة إذا أعيد
ترشيحهم .وتنتهي مدة عضوية نصف عدد األعضاء املنتخبني يف االنتخاب األول عند انقضاء عامني؛ وعقب
االنتخاب األول مبارشة يتم اختيار أسامء هؤالء األعضاء بقرعة يجريها رئيس االجتامع املشار إليه يف الفقرة
(1د) من املادة .7
تنص املادة  9عىل أن يُنتخب أعضاء اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ملدة أربع سنوات وعىل أنه يجوز إعادة
انتخابهم مرة واحدة .لقد ت ّم اختيار نصف أعضاء اللجنة الفرعية األوىل ملنع التعذيب بالقرعة للعمل يف
اللجنة لفرتة أولية مدتها عامني ،أُجريت بعدها انتخابات أخرى ،وذلك وفقاً لهذه املادة .وكان من حق
األعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم بعد عامني فقط أن يعاد ترشيحهم لوالية أخرى مدتها أربع سنوات.
 - 131نوفاك وماكارثر ،اتفاقية مناهضة التعذيب ،ص .965
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يعترب هذا األمر إجرا ًء اعتيادياً يف الهيئات املنشأة مبوجب معاهدات األمم املتحدة والغرض منه تفادي أن
يحل موعد إعادة انتخاب جسائر أعضاء اللجنة يف وقت واحد .تجدر اإلشارة هنا إىل أنه ال يوجد حكم
ّ
مامثل لفرتات الوالية املتداخلة بعد تصديق العضو الخمسني عىل الربوتوكول.

2
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بعد تصديق سويرسا عىل الربوتوكول يف  24سبتمرب/أيلول  ،2009ارتفع عدد الدول األطراف إىل  50دولة؛
وبالتايل يرتفع عدد أعضاء اللجنة الفرعية إىل  25عضوا ً بعد االنتخابات املقرر إجراؤها يف أكتوبر/ترشين
األول  132 .2010ويُفتح بعد ذلك باب الرتشيح لشغل  20مقعدا ً ،أو يعاد انتخاب األعضاء الحاليني ،يف وقت
واحد .يف أكتوبر/ترشين األول  ،2010تنتخب الدول األطراف أول خمسة أعضاء مللء املقاعد الشاغرة التي
يرتكها األعضاء الذين تنتهي فرتة واليتهم .ثم بعد ذلك تنتخب الدول األطراف  15عضوا ً آخرين يف اللجنة
الفرعية ملنع التعذيب ليصل العدد اإلجاميل لألعضاء إىل  25عضوا ً 133،وإن كانت عضوية نصف عدد األعضاء
الـ 15املنتخبني حديثاً تستمر ،وفق القرعة ،لفرتة أولية مدتها عامني.

املادة 10
 -1تنتخب اللجنة الفرعية ملنع التعذيب أعضاءها ملدة عامني .ويجوز إعادة انتخابهم.
 -2تضع اللجنة الفرعية ملنع التعذيب نظامها الداخيل ،الذي ينص ،يف جملة أمور ،عىل ما ييل:
(أ) يتكون النصاب القانوين من نصف عدد األعضاء مضافاً إليه عضو واحد؛
(ب) ت ُتخذ قرارات اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بأغلبية أصوات األعضاء الحارضين؛
(ج) تكون جلسات اللجنة الفرعية ملنع التعذيب رسية.
 -3يدعو األمني العام لألمم املتحدة إىل عقد االجتامع األول للجنة الفرعية ملنع التعذيب ،وبعد االجتامع
األول الذي تعقده ،تجتمع اللجنة الفرعية يف األوقات التي يقيض بها نظامها الداخيل .وتعقد اللجنة
الفرعية ولجنة مناهضة التعذيب دوراتهام متزامنة مرة واحدة يف السنة عىل األقل.
تضمن املادة  - 10التي توازي املادة  18من اتفاقية مناهضة التعذيب  -سيطرة اللجنة الفرعية ملنع
التعذيب عىل نظامها الداخيل ومناهج عملها .وتنص املادة  )2(10عىل أحكام تتعلق بعدد األعضاء الواجب
حضورهم حتى يكون االجتامع مكتمل النصاب والرشط الذي يقيض باتخاذ القرارات بغالبية األصوات والتي
ال بد من تضمينها يف النظام الداخيل .ومع ذلك ،فإن غالبية املسائل اإلجرائية تخضع لالتفاق بني أعضاء
 - 132إن الهيئة األخرى الوحيدة املنشأة مبوجب معاهدة التي تنص عىل انتخاب أعضاء إضافيني بعد الحصول عىل عدد معني من التصديقات
هي اتفاقية السيداو.
 - 133مذكرة شفوية من األمني العام لألمم املتحدة ،وثيقة األمم املتحدة  12 ،1/10/CAT/OP/SPمايو/أيار .2010
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اللجنة الفرعية134 .عىل سبيل املثال ،فقد وضع أعضاء أول لجنة فرعية ملنع التعذيب اإلجراء املتمثل يف
انتخاب “مسؤول” (أي عضو يف اللجنة) واحد ليكون رئيس اللجنة ومسؤولني اثنني ليكونا نائبي الرئيس،
وهو ما يشبه اإلجراءات التي وضعتها الهيئات األخرى املنشأة مبوجب معاهدات والغرض منه تسهيل اتخاذ
القرار والتنظيم وإدارة اللجنة.
تنص املادة ()2(10ج) عىل أن تكون جلسات اللجنة الفرعية ملنع التعذيب رسية .يختلف هذا اإلجراء
عن ذلك الذي تتبعه لجنة مناهضة التعذيب ،حيث تكون جلساتها مفتوحة للجمهور ما مل يقرر أعضاؤها
خالف ذلك .وتربز هذه ال ُنهج املتباينة االختالفات بني الواليات املحددة للهيئات .يجب أن ت ُقرأ املادة )2(10
(ج) يف ضوء املادة  2التي تنص عىل وجوب اسرتشاد اللجنة الفرعية ملنع التعذيب مببدأ الرسية بسبب
135
النهج الوقايئ الذي تطبقه والطبيعة الحساسة للزيارات القطرية.
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يتمثل اإلجراء الحايل الذي تتبعه لجنة مناهضة التعذيب يف االجتامع مرتني يف السنة ملدة ثالثة أسابيع
يف جنيف ،يف حني أن اللجنة الفرعية ملنع التعذيب تجتمع حالياً ثالث مرات يف السنة ،كل منها ملدة
أسبوع .وتضمن املادة  )3(10أن يتداخل ما ال يقل عن اجتامع سنوي واحد ألعضاء اللجنة الفرعية ملنع
التعذيب مع جلسة من جلسات لجنة مناهضة التعذيب؛ وهو ما يحدث عاد ًة يف شهر نوفمرب/ترشين
الثاين .ويسمح هذا التداخل بإقامة حوار مبارش لتسهيل التعاون بني اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ولجنة
مناهضة التعذيب .وقد أنشأ أعضاء اللجنة الفرعية ولجنة مناهضة التعذيب أيضاً فريق اتصال يضم
136
عضوين من كل هيئة لهدف تسهيل التعاون.
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 -5الجزء الثالث من الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب :والية
اللجنة الفرعية ملنع التعذيب
يحتوي الجزء الثالث عىل ست مواد تحدد مجتمعة العنارص الرئيسية لوالية اللجنة الفرعية ملنع التعذيب
ومناهج عملها .كام أنه يستعرض ما يقابل ذلك من التزامات عىل الدول األطراف لتمكني اللجنة الفرعية
من تنفيذ واليتها بفعالية.
 - 134انظر املوقع اإللكرتوين للجنة الفرعية ملناهضة التعذيب للحصول عىل معلومات عن مامرسات العمل التي تتبعها اللجنة:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/opcat/index.htm
 - 135نوفاك وماكارثر ،اتفاقية مناهضة التعذيب ،ص .981
 - 136اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي األول للجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو
الالإنسانية أو املهينة ،وثيقة األمم املتحدة  25 ،2/40/CAT/Cأبريل/نيسان  ،2008الفقرة  .33ملزيد من املعلومات عن التعاون بني لجنة
مناهضة التعذيب واللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،انظر القسمني  3-7-4و 1-5من الفصل الثالث من هذا الدليل.
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املادة 11
تقوم اللجنة الفرعية ملنع التعذيب مبا ييل:
(أ) زيارة األماكن املشار إليها يف املادة  4وتقديم التوصيات إىل الدول األطراف بشأن حامية األشخاص
املحرومني من حريتهم من التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛
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(ب) وفيام يخص اآلليات الوقائية الوطنية تقوم مبا ييل:
إسداء املشورة وتقديم املساعدة للدول األطراف ،عند االقتضاء ،لغرض إنشاء هذه اآلليات؛
1.1الحفاظ عىل االتصال املبارش ،والرسي عند اللزوم ،باآلليات الوقائية الوطنية وتوفري التدريب
واملساعدة التقنية لها بغية تعزيز قدراتها؛
2.2توفري املشورة واملساعدة لآلليات الوطنية يف تقييم االحتياجات والوسائل الالزمة لتعزيز حامية
األشخاص املحرومني من حريتهم من التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية
أو الالإنسانية أو املهينة؛
3.3تقديم التوصيات واملالحظات إىل الدول األطراف بغية تعزيز قدرات ووالية اآلليات الوقائية
الوطنية ملنع التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛
(ج) التعاون ،لغرض منع التعذيب بوجه عام ،مع هيئات األمم املتحدة وآلياتها ذات الصلة فضالً عن
املؤسسات أو املنظامت الدولية واإلقليمية والوطنية العاملة يف سبيل تعزيز حامية األشخاص من التعذيب
وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.
تحدد املادة  11الوالية الوقائية األساسية للجنة الفرعية ملنع التعذيب ،حيث تتوىل اللجنة وظيفتني
رئيسيتني هام“ :وظيفة استشارية” (أي إسداء املشورة بشأن إنشاء وتعيني وتسيري مهام اآلليات الوقائية
الوطنية؛ وتقديم تفسريات موثوقة للربوتوكول االختياري؛ واستعراض التدابري الوقائية املحلية الترشيعية
واإلدارية والقضائية وغريها) و”وظيفة تنفيذية” تتمثل يف مراقبة أماكن االحتجاز لغرض وضع املالحظات
والتوصيات حول تحسني أنظمة الحرمان من الحرية .كام توجب املادة  11عىل اللجنة الفرعية التعاون مع
الجهات األخرى العاملة يف سبيل منع التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة.
تحدد املادة  11الواجبات الرئيسية للجنة الفرعية ملنع التعذيب:
زيارة أماكن االحتجاز وتقديم املالحظات والتوصيات إىل السلطات املعنية بشأن التدابري الوقائية الواجب
اتخاذها؛
•إسداء املشورة بشأن حامية األشخاص املحرومني من حريتهم؛
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•تقديم املشورة املبارشة إىل الدول األطراف بشأن إنشاء اآلليات الوقائية الوطنية؛
•تقديم التوصيات واملالحظات إىل الدول األطراف يف ما يخص اآلليات الوقائية الوطنية؛
•إقامة االتصال املبارش مع اآلليات الوقائية وتقديم املشورة لها بشأن أداء عملها؛
•توفري التدريب واملساعدة التقنية األخرى لآلليات الوقائية.

املادة (11أ) :الزيارات ألماكن االحتجاز

املادة (11أ) :توصيات لتعزيز حامية األشخاص املحرومني من حريتهم
تحدد املادة (11أ) االلتزام املفروض عىل اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بتقديم التوصيات إىل الدول األطراف
بشأن حامية األشخاص املحرومني من حريتهم من التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة .كام أن ما
يقابله من التزام عىل الدول األطراف بالنظر يف هذه التوصيات منصوص عليه يف املادة (12د) .وتعترب
العبارة القائلة “بشأن حامية األشخاص املحرومني من حريتهم من التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة” الواردة يف املادة (11أ) عبارة غاية يف األهمية ،حيث أنها متنح
اللجنة الفرعية ليس فقط صالحية إبداء املالحظات حول ظروف االحتجاز ومعاملة املحتجزين التي تم
رصدها خالل الزيارات القطرية ،وإمنا أيضاً حول مواطن الضعف يف النظام التي تؤثر يف حامية األشخاص
املحرومني من حريتهم .وهذا يعني أن اللجنة الفرعية ميكنها إصدار التوصيات بشأن الدول األطراف التي
مل تستقبل (حتى اآلن) زيارة قطرية.
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تحدد املادة (11أ) االلتزام املفروض عىل اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بزيارة أماكن االحتجاز عىل النحو
املحدد يف املادة  .4كام أن ما يقابله من واجب عىل الدول األطراف بالسامح بهذه الزيارات ،والنظر يف
توصيات اللجنة الفرعية ،منصوص عليه يف املادتني  4و .12وتنشئ املادة (11أ) أيضاً واجباً عىل اللجنة
الفرعية بتقديم التوصيات إىل الدول األطراف لتعزيز حامية املحتجزين .وعىل الرغم من أن الزيارات
الوقائية تحدث يف حد ذاتها تأثريا ً مهامً ،إال أن لها وظيفة ثانية بالغة األهمية هي :إطالق عملية تعاون
137
مستمرة مع الجهات الفاعلة الوطنية ترمي إىل تعزيز تدابري الحامية.

كام يجب أن ت ُقرأ املادة (11أ) باالقرتان مع املادة  )2(2التي تتيح للجنة الفرعية النظر يف سائر املعايري
الدولية ذات الصلة واالسرتشاد بها يف أداء أنشطتها ،مبا يف ذلك تقديم التوصيات إىل الدول األطراف .وهو
ما يسمح للجنة الفرعية بأن تنظر إىل أبعد من األحكام الوقائية املحددة يف اتفاقية مناهضة التعذيب عند
تقدميها التوصيات .وبالتايل يجوز للجنة الفرعية أن تأخذ يف االعتبار معاهدات حقوق اإلنسان األخرى،
 - 137جمعية الوقاية من التعذيب ،Monitoring Places of Detention: A Practical Guide ،جمعية الوقاية من التعذيب ،جنيف4 ،
فرباير/شباط  ،2004ص .86
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فضالً عن املعايري الدولية العديدة األخرى التي تتناول بإسهاب إقامة العدل وحامية األشخاص املحرومني
من حريتهم 138 .فاالسرتشاد بهاتني املادتني معاً يتيح للجنة الفرعية اتباع نهج واسع النطاق ملنع التعذيب.
لذلك فإن توصيات اللجنة ميكن أن تغطي مجموعة واسعة من القضايا واألحكام ،مثل الضامنات القضائية
والقانونية ،وغريها من األحكام القانونية ،املتعلقة مبنع التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة.

2

يف الواقع العميل ،اتبعت اللجنة الفرعية نهجاً واسع النطاق لتنفيذ واليتها املتمثلة يف تعزيز حامية
األشخاص املحرومني من حريتهم .وقد تناول التقرير السنوي الثالث الصادر عن اللجنة الفرعية نطاق
عملها الوقايئ مبزيد من اإلسهاب ،مؤكدا ً أن التوصيات ميكن أن متتد لتشمل تحديد مواطن الضعف يف
النظام .فقد ذكرت اللجنة الفرعية أن:

رشح مواد الربوتوكول اإلختياري

تشمل عملية منع التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية
أو الالإنسانية أو املهينة إج راءات تبدأ بتحليل الصكوك الدولية املتعلقة
بالحامية وتنتهي بفحص الظروف املادية لالحتجاز مرورا ً بقضايا السياسة
العامة وامليزانيات واللوائح واملبادئ التوجيهية املكتوبة واملفاهيم النظرية
التي ترشح األفعال وأوجه التقصري التي تعوق تطبيق املعايري العاملية عىل
139
الظروف املحلية.
باإلضافة إىل ذلك ،ذكرت اللجنة الفرعية أن:
يتسم نطاق الوالية الوقائية للجنة الفرعية باالتساع ،ويشمل العديد من
العوامل املتصلة بالحالة يف أي بلد فيام يتعلق مبعاملة أو معاقبة األشخاص
املحرومني من حريتهم  .وتشمل هذه العوامل  :أي جوانب ذات صلة أو
ثغ رات يف الترشيعات والقواعد األولية أو الثانوية أو األنظمة املطبقة؛ أي
جوانب ذات صلة أو ثغ رات يف اإلطار املؤسيس أو األنظمة الرسمية املطبقة؛
وأي مامرسات أو سلوكيات ذات صلة متثل تعذيب اً أو رضب اً من رضوب املعاملة
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ( )...وتتبع اللجنة الفرعية ﻧﻬج اً
وقائي اً است رشافي اً .واللجنة الفرعية ،بدراستها لألمثلة عىل املامرسات الجيدة
والسيئة عىل السواء ،تسعى لالعتامد عىل أوجه الحامية القامئة ،وسد الفجوة
بني النظرية والتطبيق ،والقضاء عىل إمكانية حدوث تعذيب أو أي رضب من
رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة أو التقليل منها
 - 138انظر املوقع اإللكرتوين ملفوضية حقوق اإلنسان لالطالع عىل تفاصيل حول معايري األمم املتحدة ذات الصلة:
.http://www2.ohchr.org/english/law
 - 139اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي الثالث ،الفقرة .16
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إىل أدىن حد.

140

املادة (11ب) :دور استشاري يف ما يتصل باآلليات الوقائية الوطنية
تنشئ املادة (11ب) واحدا ً من أهم العنارص يف والية اللجنة الفرعية ملنع التعذيب :العالقة بني اللجنة
الفرعية واآلليات الوقائية الوطنية .ووفقاً للامدة (11ب)( ،)1فإن اللجنة الفرعية تقدم املشورة للدول
األطراف بشأن إنشاء اآلليات الوقائية الوطنية .وترى اللجنة الفرعية يف هذا الجانب من واليتها “عنرصا ً
رئيسياً من أعامل اللجنة الفرعية” من شأنه أن “يشكل جزءا ً مهامً من كل زيارة141 ”.ويف حني أنه من املرجح
أن تقدم اللجنة الفرعية املشورة للدول األطراف بشأن اآلليات الوقائية خالل ،و/أو بعد ،قيامها بالزيارات
القطرية ،إال أنه ال يُشرتط أن يكون تقديم املشورة مرتبطاً بزيارة.
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تضمن املادة ( 11ب)( )1وجود اتصال مبارش بني اللجنة الفرعية واآلليات الوقائية الوطنية ،بعيدا ً عن
الدولة الطرف .فاالتصال املبارش بني هيئات الربوتوكول يشكل عنرصا ً أساسياً يف نظام منع التعذيب الذي
وضعه الربوتوكول .ويسهم هذا البند أيضاً يف دعم استقالل هيئات الربوتوكول142 .ويف ضوء الطبيعة
الحساسة للزيارات الوقائية ،ميكن أن يكون هذا االتصال رسياً إذا اقتىض األمر .ويؤكد االلتزام الواقع عىل
الدول األطراف بضامن وجود اتصال بني اللجنة الفرعية واآلليات الوقائية عىل رضورة أن تنظر كل دولة
طرف بجدية يف مسألة التنسيق والتعاون عند اتخاذها قرار بشأن اآلليات الوقائية أو منظومة اآلليات
الوقائية؛ وتزداد هذه املسألة خطورة بالنسبة للدول األطراف التي يوجد فيها العديد من اآلليات الوقائية.

2

143

باإلضافة إىل االتصال باآلليات الوقائية الوطنية ،تتكلف اللجنة الفرعية بتوفري التدريب واملساعدة التقنية
لها .ووفقاً للامدة (11ب)( ،)3ميكن للجنة الفرعية تقديم املشورة واملساعدة لآلليات الوقائية يف تقييم
التدابري الالزمة لتحسني ظروف االحتجاز ومنع التعذيب وغريه من أشكال سوء املعاملة .ومن الجدير بالذكر
أن التدريب واملساعدة التقنية املنصوص عليهام يف املادة (11ب)( )3يو َجهان لآلليات الوقائية الوطنية
وليس للدول األطراف ،مام يزيد التأكيد عىل العالقة الثالثية التي أنشأها الربوتوكول .لكن اللجنة الفرعية
مكلَّفة أيضاً ،مبوجب املادة (11ب)( ،)4بتقديم “التوصيات واملالحظات إىل الدولة الطرف املعنية” بغية
تعزيز فعالية اآلليات الوقائية.
 - 140اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي الثاين للجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو
الالإنسانية أو املهينة ،من فرباير/شباط  2009إىل مارس/آذار  ،2010وثيقة األمم املتحدة  7 ،2/42/CAT/Cأبريل/نيسان  ،2009الفقرة .13
 - 141اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي األول ،املرفق السادس.
 - 142نوفاك وماكارثر ،اتفاقية مناهضة التعذيب ،ص .997
 - 143ملزيد من التفاصيل عن التحديات الخاصة التي يشكلها وجود العديد من اآلليات الوقائية ،انظر رشح املادتني  3و 17يف هذا الفصل؛
والقسم  4-7من الفصل الرابع من هذا الدليل؛ وجمعية الوقاية من التعذيب.NPM Guide ،
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ويف الواقع العميل ،اعتادت اللجنة الفرعية أن تدرج إشارات لفعالية أداء و/أو إنشاء اآلليات الوقائية يف
التوصيات واملالحظات الواردة يف تقارير الزيارات التي قامت بها (عىل الرغم من أن تقديم هذه املشورة،
مهام
كام ذُكر أعاله ،ال يقترص عىل الدول األطراف التي استقبلت زيارات قطرية)144 .وميثل هذا األمر تطورا ً ً
إذ ميكن توفري األموال الالزمة للتنفيذ من خالل الصندوق الخاص املنشأ مبوجب املادة .26

املادة (11ج) :التعاون

2
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توجب املادة (11ج) عىل اللجنة الفرعية ملنع التعذيب التعاون مع آليات األمم املتحدة ذات الصلة،
وفضالً عن غريها من املؤسسات واملنظامت الدولية واإلقليمية والوطنية العاملة يف سبيل حامية األشخاص
املحرومني من حريتهم 145 .ويشجع هذا الحكم الجامع الجهود التعاونية بني مجموعة من الجهات العاملة
يف مجال منع التعذيب؛ مام يشجع بدوره عىل اتباع اسرتاتيجيات وقائية متكاملة ومتسقة .ومثة مواد
محددة بشأن التعاون (أي املادتني  31و )32تك ّمل هذا الحكم.

املادة 12
لتمكني اللجنة الفرعية ملنع التعذيب من أداء واليتها عىل النحو املبني يف املادة  ،11تتعهد الدول األطراف
مبا ييل:
(أ) استقبال اللجنة الفرعية ملنع التعذيب عىل أراضيها وتيسري سبيل وصولها إىل أماكن االحتجاز عىل النحو
املحدد يف املادة  4من هذا الربوتوكول؛
(ب) تزويد اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بكافة املعلومات ذات الصلة التي قد تطلبها لتقييم االحتياجات
والتدابري الواجب اتخاذها لتعزيز حامية األشخاص املحرومني من حريتهم من التعذيب وغريه من رضوب
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛
(ج) تشجيع وتيسري االتصاالت بني اللجنة الفرعية واآلليات الوقائية الوطنية؛
(د) بحث التوصيات التي تتقدم بها اللجنة الفرعية والدخول يف حوار معها حول تدابري التنفيذ املمكنة.
تحدد املادة  12ما يقع عىل كل دولة طرف من واجبات تتصل مبارشة بالصالحيات التي تخولها املادة 11
للجنة الفرعية ملنع التعذيب .وتؤكد املادتان عىل أن مبدأ التعاون يشكل جانباً أساسياً من النهج الوقايئ
146
الذي وضعه الربوتوكول.
 - 144انظر ،عىل سبيل املثال ،التقرير األول للبعثة القطرية التابعة للجنة الفرعية ملنع التعذيب بشأن السويد (وثيقة األمم املتحدة CAT/
 10 ،1/OP/SWEسبتمرب/أيلول )2008؛ والتقرير األول للبعثة القطرية التابعة للجنة الفرعية ملنع التعذيب بشأن املالديف (وثيقة األمم
املتحدة  26 ،1/CAT/OP/MDVفرباير/شباط .)2009
 - 145ملزيد من املعلومات ،انظر القسم  5من الفصل الثالث من هذا الدليل.
 - 146نوفاك وماكارثر ،اتفاقية مناهضة التعذيب ،ص .1000
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ت ُلزم املادة (12ب) الدول األطراف بضامن وصول اللجنة الفرعية إىل سائر املعلومات ذات الصلة بتنفيذ
واليتها :فال ميكن للجنة الفرعية أن تكون فعالة إال إذا كانت لديها املعرفة القطرية املناسبة لتقييم التدابري
149
املحددة الواجب عىل الدولة الطرف اتخاذها لتعزيز حامية األشخاص املحرومني من حريتهم.
وتعترب املادة (12ج) مكملة للامدة (11ب) التي تخول اللجنة الفرعية إقامة اتصال مبارش ومستقل مع
اآلليات الوقائية الوطنية ،وذلك من خالل إنشاء التزام مقابل عىل الدول األطراف بتشجيع وتسهيل االتصال
املبارش بني اللجنة الفرعية واآلليات الوقائية الوطنية .عالوة عىل ذلك ،فإن املادة ( 11ب)( )2توجب
عىل الدول األطراف تيسري هذا االتصال من دون التدخل يف االجتامعات الرسية التي تعقد بني هيئات
الربوتوكول.
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وتعيد املادة (12أ) التأكيد عىل أنه ال يُشرتط حصول اللجنة الفرعية عىل موافقة مسبقة أخرى إلجراء زيارة
قطرية لدولة طرف .ويعد هذا الجانب من والية اللجنة الفرعية فريدا ً من نوعه .ففي األحوال العادية ،ال
بد من الحصول عىل شكل من أشكال املوافقة أو الدعوة املسبقة حتى تستطيع آلية تابعة لألمم املتحدة،
مثل لجنة مناهضة التعذيب أو املقرر الخاص املعني بالتعذيب ،دخول أرايض الدولة الطرف147 .ومع ذلك،
ميكن للدول أن تصدر إعالناً توجه فيه دعوة دامئة إىل سائر املعنيني بـ”اإلجراءات الخاصة لألمم املتحدة”
تتيح للمكلَّفني بالواليات إجراء الزيارات من دون اشرتاط الحصول عىل موافقة أخرى .بيد أن إمكانية قيام
اللجنة الفرعية بزيارات قطرية من دون موافقة مسبقة ال تعني حضورها من دون إخطار الدولة الطرف.
إذ تنص املادة  13عىل أن ت ُخطر اللجنة الفرعية الدول األطراف بربنامجها للزيارات القطرية حتى يتسنى
لهذه الدول عمل الرتتيبات اللوجستية والعملية الالزمة مع السلطات ذات الصلة 148 .وال تقدم اللجنة
الفرعية سوى معلومات عامة عن الزيارة التي تعتزم القيام بها ومناهج عملها وواليتها الوقائية .وال تُبلغ
اللجنة الفرعية السلطات الوطنية بربنامجها لزيارة بعض أماكن االحتجاز املحددة.

وفقاً للامدة (12د) ،يقع عىل الدول األطراف أيضاً التزام رصيح “ببحث التوصيات التي تتقدم بها اللجنة
الفرعية والدخول يف حوار معها حول تدابري التنفيذ املمكنة ”.لذلك يجب عىل الدول األطراف النظر بجدية
يف توصيات اللجنة الفرعية .والقيام بخالف ذلك يؤدي إىل تقويض كل من الهدف الوقايئ للربوتوكول ككل
ومبدأ التعاون الوارد يف املادة  .)4(2وبنا ًء عىل ذلك ،فإن أي دولة طرف ترفض التعاون مع اللجنة الفرعية،
و/أو ترفض اتخاذ الخطوات املناسبة لتعزيز حامية األشخاص املحرومني من حريتهم ،قد تواجه عقوبات من
قبيل نرش التقرير القطري الصادر عن اللجنة الفرعية وفقاً للامدة  )4(16من الربوتوكول.
 - 147مبوجب املادة  20من اتفاقية مناهضة التعذيب ،يجوز للجنة مناهضة التعذيب القيام بزيارة لدولة طرف كجزء من إجراءات التحقيق
التي تتخذها اللجنة ولكن ذلك يتطلب موافقة مسبقة من الدولة الطرف املعنية .وباملثل ،يجب أن يتلقى مقرر األمم املتحدة الخاص املعني
بالتعذيب وغريه من «اإلجراءات الخاصة لألمم املتحدة» دعوات من البلدان التي يعتزمون زيارتها حتى يتسنى لهم االضطالع ببعثات تقيص
الحقائق.
 - 148انظر رشح املادة  )2(13يف هذا الفصل ،والقسم  4.2من الفصل الثالث من هذا الدليل.
 - 149وفق املادة  14من الربوتوكول.
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املادة 13
 -1تضع اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،عن طريق القرعة أوالً ،برنامجاً للزيارات املنتظمة للدول األطراف
بغية أداء واليتها كام هي محددة يف املادة .11
 -2تخطر اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،بعد التشاور ،الدول األطراف بربنامجها ليتسنى لهذه الدول القيام،
دون تأخري ،باتخاذ الرتتيبات العملية الالزمة إلجراء الزيارات.

2
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 -3يقوم بالزيارات عضوان اثنان عىل األقل من أعضاء اللجنة الفرعية ملنع التعذيب .وقد يرافق هذين
العضوين ،عند االقتضاء ،خرباء مشهود لهم بالخربة والدراية الفنية يف امليادين التي يغطيها هذا الربوتوكول
ويُنتَقون من قامئة بالخرباء يجري إعدادها باالستناد إىل االقرتاحات املقدمة من الدول األطراف ومفوضية
األمم املتحدة لحقوق اإلنسان ومركز األمم املتحدة ملنع الجرمية الدولية .وتقرتح الدول األطراف املعنية،
لغرض إعداد القامئة ،عددا ً من الخرباء الوطنيني ال يزيد عن الخمسة .وللدولة الطرف املعنية أن تعرتض عىل
إدراج خبري بعينه يف الزيارة فتقوم اللجنة الفرعية باقرتاح خبري آخر.
 -4وللجنة الفرعية ملنع التعذيب أن تقرتح ،إذا ما رأت ذلك مناسباً ،زيارة متابعة قصرية تتم إثر زيارة
عادية.

املادة  :)1(13برنامج الزيارات
تتناول املادة  13طريقة وضع اللجنة الفرعية ملنع التعذيب برنامجها للزيارات القطرية وكيفية انتقاء
أعضاء الوفد الزائر.
وفقاً للامدة ُ ،)1(13وضع أول برنامج للزيارات عن طريق القرعة150 .واعتُرب ذلك متوافقاً مع مبادئ
الشمولية وعدم االنتقائية والنزاهة املنصوص عليها يف املادة  ،)3(2والتي تسرتشد بها اللجنة الفرعية يف
عملها ،مبا يشمل نهج تعاملها مع الدول األطراف .ومنذ ذلك الحني ،قررت اللجنة الفرعية ملنع التعذيب،
يف قواعدها وإجراءاتها ،تحديد الزيارات القطرية الالحقة عىل أساس منطقي ،مع األخذ يف االعتبار العوامل
التالية :تاريخ التصديق؛ وحجم الدولة وتعقيدها؛ واملراقبة الوقائية اإلقليمية؛ واملسائل امللحة املبلَّغ عنها.
 - 150كانت موريشيوس واملالديف والسويد هي أوائل الدول التي زارتها اللجنة الفرعية ملنع التعذيب .ملزيد من التفاصيل ،انظر الرابط
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/opcat/index.htm
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كام ينبغي إيالء االعتبار للتوزيع الجغرايف للدول األطراف التي يتقرر زيارتها كل عام.

151

مبجرد انتهاء اللجنة الفرعية من وضع برنامجها السنوي للزيارات ،تعلن اللجنة عن قامئة البلدان التي تعتزم
152
زيارتها ،من دون أن تحدد مواعيد هذه الزيارات ،وت ُخطر الدول األطراف املعنية وفقاً للامدة .)2(13
ويُشرتط تقديم هذا اإلخطار املسبق ألسباب عملية ولوجستية .ولكن ال يصح أن يُفهم هذا الرشط عىل أنه
رشط بالحصول عىل موافقة الدول األطراف.

املادة  )3(13تركيبة الوفود الزائرة

وليست الدول األطراف فقط هي التي تقرتح املرشحني لقامئة الخرباء اإلضافيني وإمنا أيضاً مفوضية األمم
املتحدة لحقوق اإلنسان ومركز األمم املتحدة ملنع الجرمية الدولية .وال يوجد حد لعدد الخرباء اإلضافيني
الذين ميكن إدراجهم يف القامئة ،وإن كان يجوز لكل دولة طرف أن تقرتح ما ال يزيد عن خمسة خرباء
وطنيني .ويوجد بند مامثل يف النظام الداخيل للجنة مناهضة التعذيب 153ويف املادة  )2(7من االتفاقية
األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ( 154.)ECPTلكن اللجنة
الفرعية ملنع التعذيب هي التي تقرر أي الخرباء يرافق وفدا ً بعينه يف زيارة قطرية.

رشح مواد الربوتوكول اإلختياري

تحدد املادة  )3(13الرشوط املتعلقة برتكيبة الوفود الزائرة ،حيث تنص عىل أن يقوم بالزيارات عضوان
اثنان عىل األقل من أعضاء اللجنة الفرعية ملنع التعذيب .ويف الواقع العميل ،تتألف وفود اللجنة الفرعية
من عضوين إىل خمسة أعضاء .وقد يرافق أعضاء اللجنة خرباء إضافيون ،مام يضمن متثيل لفرق الزائرة
ملجموعة مختلفة من الخربات املهنية ،كام هو منصوص عليه يف املادة  .5ويعد إدراج خرباء إضافيني يف
الوفود الزائرة أيضاً وسيلة فعالة للوفاء بالرشط الوارد يف املادة  5والذي يقيض بالسعي لتحقيق التوازن
الجنساين والجغرايف داخل اللجنة الفرعية ملنع التعذيب.

2

ويُشرتط يف الخرباء أن تكون لديهم الخربات واملهارات املهنية نفسها املطلوب توافرها لدى أعضاء اللجنة
الفرعية .ومبا أن الخرباء ليتمتعون بالحقوق والواجبات نفسها التي ألعضاء اللجنة الفرعية ،يحق لهم التمتع
بالتسهيالت واالمتيازات والحصانات املقررة للخرباء املشاركني يف بعثات األمم املتحدة ،عىل النحو املنصوص
عليه يف األجزاء ذات الصلة من اتفاقية امتيازات األمم املتحدة وحصاناتها .كام يتعني عىل الخرباء أن يؤدوا
وظائفهم بأمانة وإخالص واستقالل ونزاهة ،وأن يحرتموا مبدأ الرسية .ولضامن اتساق أساليب الزيارات،
 - 151اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي الثالث ،الفقرة .20
 - 152اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي األول ،الفقرة .14
 - 153لجنة مناهضة التعذيب ،النظام الداخيل ،وثيقة األمم املتحدة  ،4.Rev/3/CAT/Cاملادة .1-82
 - 154تنص املادة  )2(7من االتفاقية األوروبية ملنع التعذيب عىل أنه «كقاعدة عامة ،يقوم بالزيارات عضوان عىل األقل من أعضاء اللجنة.
ويجوز للجنة ،إذا رأت رضورة لذلك ،أن تستعني بخرباء أو مرتجمني».
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ينبغي أن يتلقى الخرباء املعلومات والتدريب يف ما يتعلق بوالية اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ومنهجية
الزيارات التي تتبعها.

املادة  :)4(13زيارات املتابعة

2

تتيح املادة  )4(13للجنة الفرعية ملنع التعذيب اقرتاح زيارة متابعة قصرية ،باإلضافة إىل الزيارة القطرية
املنتظمة ،للتحقق من تنفيذ توصياتها ولتقييم التقدم املحرز يف حالة الحرمان من الحرية يف الدولة املعنية.
ويف املستقبل ،قد تنظر اللجنة الفرعية أيضاً يف إجراء زيارات مواضيعية قصرية تركز عىل مسائل محددة،
كإنشاء أو تعيني أو تسيري مهام اآلليات الوقائية الوطنية.
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املادة 14
 -1لتمكني اللجنة الفرعية ملنع التعذيب من أداء واليتها تتعهد الدول األطراف يف هذا الربوتوكول بأن تتيح
لها ما ييل:
(أ) وصوالً غري مقيد إىل جميع املعلومات التي تتعلق بعدد األشخاص املحرومني من حريتهم يف أماكن
االحتجاز عىل النحو املبني يف املادة  4فضالً عن عدد األماكن ومواقعها؛
(ب) وصوالً غري مقيد إىل جميع املعلومات املتعلقة مبعاملة هؤالء األشخاص وبظروف احتجازهم؛
(ج) وصوالً غري مقيد ،رهناً بالفقرة  2أدناه ،إىل جميع أماكن االحتجاز ومنشآتها ومرافقها؛
(د) فرصة إجراء مقابالت خاصة مع األشخاص املحرومني من حريتهم دون وجود شهود ،إما بصفة شخصية
أو بوجود مرتجم إذا اقتضت الرضورة ذلك ،ومع أي شخص ترى اللجنة الفرعية ملنع التعذيب أنه ميكن أن
يوفر معلومات ذات صلة باملوضوع؛
(ه) حرية اختيار األماكن التي ترغب يف زيارتها واألشخاص الذين ترغب يف مقابلتهم.
 -2وال يجوز االعرتاض عىل زيارة ملكان احتجاز بعينه إال ألسباب ملحة وقاهرة لها عالقة بالدفاع الوطني أو
األمن العام أو الكوارث الطبيعية أو اضطرابات خطرية يف املكان املزمع زيارته وتحول مؤقتاً دون االضطالع
بهذه الزيارة .وال ميكن أن تتذرع الدولة الطرف بوجود حالة طوارئ معلنة لالعرتاض عىل الزيارة.
ينبغي أن ت ُقرأ املادة  14باالقرتان مع املادة  12ألنها تتناول بالتفصيل التزامات الدول األطراف يف ما يتعلق
باللجنة الفرعية ملنع التعذيب .وتعكس هذه االلتزامات مامرسات بعض الهيئات األخرى املعنية بالزيارات،
مثل اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (،)CPT
155واللجنة الدولية للصليب األحمر ( ،)ICRCولجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان ( .)IACHRوتتيح
املادتان معاً للجنة الفرعية إجراء تقييامت دقيقة وتقديم توصيات ذات صلة.
 - 155تنشأ اللجنة األوروبية ملنع التعذيب مبوجب االتفاقية األوروبية ملنع التعذيب.
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املادة  :)1(14الوصول إىل املعلومات

املادة (14ج) :الوصول إىل أماكن االحتجاز
ترتبط املادة (14ج) ارتباطاً وثيقاً باملواد  1و 4و ،)1(12حيث تنص هذه املواد عىل رضورة التزام الدول
156
األطراف بالسامح للجنة الفرعية ملنع التعذيب بزيارة سائر أماكن االحتجاز الخاضعة لواليتها وسيطرتها.
وتعيد املادة (14ج) التأكيد عىل هذا االلتزام لضامن السامح ألعضاء اللجنة الفرعية ليس فقط بالوصول إىل
جميع أماكن االحتجاز ،وإمنا أيضاً إىل جميع املرافق أو املنشآت املوجودة داخل هذه األماكن ،مثل أماكن
اإلقامة ،وزنازين العزل االنفرادي ،والساحات ،واملناطق املخصصة ملامرسة الرياضة ،واملطابخ ،وورش العمل،
واملرافق التعليمية ،واملرافق الطبية ،واملرافق الصحية ،وغرف املوظفني .وال يكفي منح أعضاء الفريق الزائر
حرية اختيار الغرف واملرافق وغريها من األماكن التي يريدون زيارتها داخل مكان االحتجاز ،بل ويجب
أيضاً منحهم حق القيام بذلك من دون أي تدخل من املوظفني .فال تستطيع اللجنة الفرعية إال من خالل
متتعها بهذا الحق غري املقيد يف الوصول إىل مختلف أنحاء أماكن االحتجاز أن تتأكد من وصولها إىل سائر
املحتجزين ،وبالتايل أن تضمن أنها يف وضع يسمح لها بتكوين صورة دقيقة عن مكان االحتجاز .كام يتيح
هذا البند للجنة الفرعية فحص تصميم مرافق االحتجاز وترتيباتها األمنية املادية ومعامريتها وخصائصها
األخرى التي تلعب دورا ً مهامً يف الحياة اليومية لألشخاص املحرومني من حريتهم هناك ويف البيئة التي
157
يعمل فيها املوظفون.

2
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تتناول املادتان ()1(14أ) و()1(14ب) االلتزام العام الواقع عىل الدول األطراف ،والوارد يف املادة (12ب)،
بتزويد اللجنة الفرعية ملنع التعذيب باملعلومات ذات الصلة؛ كام تحدد املادتان أنواع املعلومات التي
ينبغي تيسري وصول اللجنة الفرعية إليها .فمن األهمية مبكان توفري الوصول غري املقيد إىل املعلومات
ذات الصلة كافة حتى يتسنى للجنة الفرعية تنفيذ واليتها الوقائية بفعالية .ومن الرضوري الحصول عىل
معلومات عن عدد أماكن االحتجاز ومواقعها عند التحضري لزيارة قطرية ،مبا يتضمنه ذلك من وضع جدول
أعامل فعال للزيارة؛ فعىل سبيل املثال ،تحتاج اللجنة الفرعية إىل إجراء تقييامت دقيقة ملجموعة من
العوامل ،منها االزدحام الشديد ومالءمة نسبة املوظفني إىل املحتجزين ،ليك تحدد أماكن االحتجاز املطلوب
زيارتها .ومن املهم أيضاً الوصول إىل املعلومات املتعلقة مبعاملة املحتجزين وظروف احتجازهم (مثل
ملفات األفراد ،وسجالت اإلجراءات التأديبية ،والسجالت الطبية ،والحاجيات الغذائية ،والرتتيبات الصحية،
وتدابري مراقبة االنتحار) ألن الوفود الزائرة قد ترغب يف التحقق من هذه املعلومات أثناء زياراتها.

ويف حني أن املادة  14ال تشري رصاحة إىل “الزيارات املفاجئة” 158،إال أن هذا النوع من الزيارات هو التفسري
قصد بـ»الوالية والسيطرة».
 - 156انظر رشح املادة  )1(4يف هذا الفصل ملزيد من املعلومات عام يُ َ

 - 157نوفاك وماكارثر ،اتفاقية مناهضة التعذيب ،ص .1042
 - 158انظر مناقشة املادتني  4و 12يف هذا الفصل.
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الوحيد للربوتوكول الذي يتفق مع هدف ومقصد املعاهدة .ولذلك ينبغي أن يُفسرَ مصطلح “الوصول غري
املقيد” عىل أنه يشمل صالحية القيام بزيارات مفاجئة.

املادتان (14د) و(14ه) :املقابالت الخاصة

2
رشح مواد الربوتوكول اإلختياري

توجب املادة (14د) عىل الدول األطراف أن تضمن إمكانية إجراء اللجنة الفرعية ملنع التعذيب مقابالت
خاصة مع األشخاص املحرومني من حريتهم .ويشكل هذا األمر أداة وقائية مهمة للغاية ألنهه يتيح للوفود
الزائرة االستامع إىل شهادة املحتجزين وتكوين صورة دقيقة عن مخاطر التعذيب وغريه من رضوب سوء
املعاملة يف كل من أماكن االحتجاز عىل حدة ،وعن مدى فعالية التدابري الهادفة إىل منع مثل هذه
االنتهاكات .واالشرتاط بأن تكون املقابالت خاصة يعني أنه يجب إجراء املقابالت بعيدا ً عن مسمع  -ورمبا
مرأى  -املوظفني العموميني وغريهم من وكالء الدولة وكذلك املحتجزين اآلخرين .لذلك فإن اختيار مكان
املقابلة أمر بالغ األهمية .وينبغي النظر بعناية يف أي موقع تختاره السلطات عىل وجه التحديد .تتمتع
اللجنة الفرعية بحرية اختيار املكان واختيار مكان بديل إذا لزم األمر.
تنص املادة (14ه) عىل أنه يحق للجنة الفرعية اختيار األشخاص الذين ترغب يف مقابلتهم .وهذا أمر بالغ
األهمية لضامن إمكانية إجراء تحليل شامل لألوضاع والظروف يف مكان االحتجاز وطريقة معاملة املحتجزين
فيه .فعىل الرغم من أن اللجنة الفرعية قد تقابل األشخاص الذين تقرتحهم السلطات واملحتجزين الذين
يطلبون مقابلة ،إال أن الوفود الزائرة اعتادت أيضاً أن تختار بشكل عشوايئ عددا ً متثيلياً من املحتجزين
إلجراء مقابالت معهم .وينبغي أن تمُ نح اللجنة الفرعية ليس فقط حرية مقابلة املحتجزين والعاملني يف
أماكن االحتجاز ،وإمنا أيضاً عائالت املحتجزين ومنظامت املجتمع املدين ذات الصلة واألشخاص الذين
يزعمون أنهم تعرضوا للتعذيب أو غريه من رضوب سوء املعاملة واملحتجزين السابقني.
كام يجب أن ت ُقرأ املادة  14باالقرتان:
•باملادة  15التي تحظر تدابري االقتصاص من األشخاص أو املنظامت الذين يُحتمل أن يكونوا قد
اتصلوا باللجنة الفرعية،
•باملادة  )2(16التي تنص عىل أنه ال يجوز نرش أي بيانات شخصية دون موافقة رصيحة من
الشخص املعني.
ويتعني عىل أي خرباء و/أو مرتجمني إضافيني االلتزام أيضاً بهذه األحكام.

املادة  :)2(14تأجيل الزيارة مؤقتاً
تحدد املادة  )2(14الظروف االستثنائية التي تتيح تأجيل زيارة ألحد أماكن االحتجاز بصفة مؤقتة .ويجب
التأكيد عىل أنه ال يجوز االعرتاض إال عىل زيارة ملكان احتجاز بعينه وليس عىل برنامج الزيارة القطرية
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بأكمله .والهدف من هذا الرشط هو منع الدول األطراف من محاولة أن تفرض عىل اللجنة الفرعية الزمان
واملكان إلجراء الزيارات .بنا ًء عىل ذلك ،ينبغي قراءة هذه املادة يف ضوء املواد  1و 4و ،12حيث تنص
جميعها عىل التزام الدول األطراف بالسامح للجنة الفرعية بزيارة جميع أماكن االحتجاز .وعىل الرغم من
أن املادة  )2(14تستند إىل املادة  )1(9من االتفاقية األوروبية ملنع التعذيب ،إال أن الربوتوكول االختياري
التفاقية مناهضة التعذيب وضع قيودا ً أكرث رصامة ،وبالتايل فهو يقدم عددا ً أكرب من الضامنات ضد تدخل
159
الدولة يف الزيارات الوقائية عام تقدمه االتفاقية األوروبية.

خالل فرتة التأجيل ،ال بد أن يكون هناك تنسيق وثيق بني وفد اللجنة الفرعية والسلطات إليجاد حل
للمشكلة وضامن إجراء الزيارة يف أقرب فرصة ممكنة.

املادة 15

2
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ويف حني أن املادة  14ال تستخدم مصطلح “الظروف االستثنائية” ،إال أن عبارة “ألسباب ملحة وقاهرة”
توضح أن مثل هذه الظروف قد تكون استثنائية بطبيعتها .وقد فُرست اإلشارة إىل عدم التذرع بوجود حالة
طوارئ عىل أنها متنع أي دولة طرف من التذرع بوجود حالة طوارئ معلنة لغرض التملص من استقبال
أي زيارة 160 .ويف الواقع ،قد تكون الزيارات الوقائية ذات أهمية خاصة يف أوقات الطوارئ حيث تتعرض
الضامنات ضد االحتجاز غري القانوين والتعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة وانتهاك الحق يف الحياة
للخطر من جراء تدخل الدولة أو غريها من الجهات.

ال يجوز ألي سلطة أو مسؤول إصدار أمر بإنزال أي عقوبة بأي شخص أو منظمة أو تطبيق العقوبة عليهام
أو السامح بها أو التغاىض عنها بسبب قيام هذا الشخص أو هذه املنظمة بتبليغ اللجنة الفرعية ملنع
التعذيب أو أعضاء وفدها بأي معلومات ،صحيحة كانت أم خاطئة ،وال يجوز أن يضار هذا الشخص أو
هذه املنظمة يف غري ذلك من األحوال بأي طريقة كانت.
تعترب املادة  15ضامنة أساسية ضد إنزال العقوبات ،وغريها من أشكال االقتصاص ،بفرد أو منظمة نتيجة
اتصال هذا الفرد أو هذه املنظمة باللجنة الفرعية ملنع التعذيب .وقد فرست اللجنة الفرعية هذه املادة
عىل أنها “ت ُلزم الدولة الطرف باتخاذ إجراءات تضمن عدم وقوع أي عمل انتقامي نتيجة ألي زيارة تقوم
بها اللجنة الفرعية” .باإلضافة إىل ذلك“ ،تتوقع اللجنة الفرعية أن تتقىص سلطات كل دولة متت زيارتها
 - 159تنص املادة  )1(9من االتفاقية األوروبية ملنع التعذيب عىل أنه «يف الظروف االستثنائية ،يجوز للسلطات املختصة لدى الطرف املعني
أن تبدي مالحظتها إىل اللجنة ضد
الزيارة من حيث زمانها أو مكانها املقرتحني من جانب اللجنة .يجوز إبداء هذه املالحظات فقط عىل أساس الدفاع الوطني أو األمن العام
أو الفوىض الخطرية يف األماكن التي توجد فيها األشخاص املسلوبة حرياتهم ،أو الحالة الصحية لشخص ،أو أن استجوابًا رسي ًعا يجري بشأن
جرمية خطرية».
 - 160نوفاك وماكارثر ،اتفاقية مناهضة التعذيب ،ص .1045
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عن وقوع أي أفعال انتقامية نتيجة للتعاون مع اللجنة الفرعية وأن تتخذ إجراءات عاجلة لحامية جميع
161
األشخاص املعنيني .ويكتيس وجود آليات وقائية وطنية ،يف هذا الصدد ،أهمية قصوى”.

2

ويشمل مصطلح “العقوبات” الذي استخدمه الربوتوكول سائر أنواع االنتقام والعقاب والرتهيب (كالرضب،
أو اإلجراءات التأديبية ،أو سحب االمتيازات ،أو النقل) املو َّجه ضد أي شخص أو منظمة ،مبا يف ذلك
األشخاص املحرومني من حريتهم .كام أنه يشمل املسؤولية املدنية والعقوبات الجنائية واإلنذارات التي
تهدف إىل منع التواصل مع وفد اللجنة الفرعية .فالخوف من التعرض للتهديد أو املضايقة أو الرتهيب قد
مينع األفراد واملنظامت من تقديم املعلومات أو آرائهم أو شهادتهم للجنة الفرعية؛ لذلك من الرضوري
حظر العقوبات لضامن عدم منع األشخاص بأي شكل من األشكال من التواصل مع اللجنة الفرعية و/أو
أي من وفودها الزائرة.

رشح مواد الربوتوكول اإلختياري

وتعرب املادة  15عن اختصاصات بعثات تقيص الحقائق التي يقوم بها املعنيون باإلجراءات الخاصة لألمم
املتحدة ،حيث تنص عىل أنه:
ال يجوز تعريض أي شخص ،من املوظفني العموميني او األف راد املستقلني،
الذين كانوا عىل اتصال مع املقرر الخاص/املمثل فيام يتصل بواليته ،للتهديد
162
أو املضايقة أو العقوبة أو إلخضاعهم إلج راءات قضائية[].
كام أنها تعكس املامرسات الحالية للجنة الدولية للصليب األحمر ولجنة منع التعذيب ولجنة البلدان
األمريكية لحقوق اإلنسان.
يتعرض األشخاص املحرومون من حريتهم بوجه خاص لألعامل االنتقامية؛ لذلك يعترب التقيص عن سالمة
األشخاص الذين أجرى الوفد الزائر مقابالت معهم عنرصا ً أساسياً يف أي زيارة متابعة تتم بعد الزيارة
القطرية التي تقوم بها اللجنة الفرعية.
ويف ما يتعلق بكون هذه املادة تشمل كالً من املعلومات الصحيحة والخاطئة ،ينبغي توضيح أن اللجنة
الفرعية ،أثناء تقييمها للحقائق ورفع توصياتها إىل الدولة الطرف ونرش تقاريرها علناً وفق رشوط
الربوتوكول ،مسؤولة أيضاً تجاه األفراد الذين يُحتمل أن يكونوا قد ات ُهموا زورا ً بارتكاب التعذيب أو غريه من
163
رضوب سوء املعاملة .لذا ،فينبغي إيالء املبدأ التوجيهي الوارد يف املادة  2االعتبار الواجب يف هذا الصدد.
 - 161اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي الثالث ،الفقرتان  35و.36
 - 162تقرير اجتامع املقررين/املمثلني الخاصني والخرباء ورؤساء الفرق العاملة يف إطار اإلجراءات الخاصة للجنة حقوق اإلنسان وبرنامج
الخدمات االستشارية ،وثيقة األمم املتحدة  20 ، 45/1998/4.E/CNنوفمرب/ترشين الثاين  ،1997التذييل الخامس(ج).
 - 163نوفاك وماكارثر ،اتفاقية مناهضة التعذيب ،ص .1051-1050
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املادة 16
 -1تبلغ اللجنة الفرعية ملنع التعذيب توصياتها ومالحظاتها رسا ً إىل الدولة الطرف وإىل أي آلية وقائية
وطنية ،إذا كان ذلك مناسباً.
 -2تنرش اللجنة الفرعية ملنع التعذيب تقريرها مشفوعاً بأي تعليقات صادرة عن الدولة الطرف املعنية
كلام طلبت منها هذه الدولة الطرف أن تفعل ذلك .وإذا ما كشفت الدولة الطرف عن جانب من التقرير،
يجوز للجنة الفرعية نرش التقرير بكامله أو نرش جزء منه .بيد أنه ال يجوز نرش أي بيانات شخصية دون
موافقة رصيحة من الشخص املعني.

 -4إذا امتنعت الدولة الطرف عن التعاون مع اللجنة الفرعية ملنع التعذيب وفقاً للامدتني  12و ،13أو عن
اتخاذ خطوات لتحسني الوضع عىل ضوء توصيات اللجنة الفرعية ،جاز للجنة مناهضة التعذيب ،بناء عىل
طلب اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،أن تقرر بأغلبية أصوات أعضائها ،وبعد إتاحة الفرصة للدولة الطرف
إلبداء آرائها ،إصدار بيان علني حول املوضوع أو نرش تقرير اللجنة الفرعية ملنع التعذيب.

رشح مواد الربوتوكول اإلختياري

 -3تقدم اللجنة الفرعية ملنع التعذيب تقريرا ً سنوياً علنياً عن أنشطتها إىل لجنة مناهضة التعذيب.

2

تستعرض املادة  16بإيجاز مبدأ التعاون الشامل الذي يقوم عليه الربوتوكول .وتحقق هذه املادة ،عند
قراءتها كاملةً ،توازناً بني افرتاض الرسية كأداة مساعدة للتعاون وبني تطبيق العقوبات يف حال امتناع الدولة
الطرف عن التعاون.

املادة  :)1(16تبليغ التوصيات واملالحظات
متاشياً مع املادة  ،)1(16يجب عىل اللجنة الفرعية ملنع التعذيب يف البداية أن تقدم توصياتها ومالحظاتها
رسا ً إىل الدولة الطرف .ويف إطار بعثاتها القطرية ،تقدم اللجنة الفرعية مالحظاتها األولية إىل السلطات
املختصة يف نهاية البعثة .تشكل هذه املالحظات األساس إلعداد تقرير أكرث تفصيالً عن الزيارة وإجراء املزيد
من الحوارات الرسية .وتؤخذ الردود التي ترد من سلطات الدولة الطرف بعني االعتبار يف صياغة التقرير
النهايئ عن الزيارة القطرية .ويتم بعد ذلك إرسال التقرير النهايئ إىل السلطات ،التي يُطلب منها الرد خطياً
عىل توصيات اللجنة الفرعية .ومن جدير بالذكر (كام ورد أعاله) أنه يجوز للجنة الفرعية ،وفقاً للامدة
(11ب)( ،)3أن تقدم توصياتها ومالحظاتها أيضاً حول قضايا تتعلق باآلليات الوقائية الوطنية و/أو إجراءات
تعزيز حامية األشخاص املحرومني من حريتهم خارج إطار الزيارة القطرية.
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ينبغي أن ت ُقرأ املادة  )1(16باالقرتان مع املادة  ،12حيث تتضمن التزاماً مامثالً عىل الدول األطراف بدراسة
توصيات اللجنة الفرعية والدخول يف حوار معها حول سبل تنفيذ تلك التوصيات .كام تعمل املادة )1(16
عىل تعزيز مبدأ التعاون بني اللجنة الفرعية واآلليات الوقائية الوطنية من خالل ضامن قدرة اللجنة
الفرعية“ ،إذا كان ذلك مناسباً” ،عىل تبليغ توصياتها ومالحظاتها مبارشة إىل اآلليات الوقائية الوطنية
بصفة رسية .وعىل الرغم من أن الربوتوكول ال يحدد معنى كلمة “مناسب” كام وردت يف املادة ،)1(16
إال أن هناك اتفاقاً عاماً عىل أن هذه املادة تخول للجنة الفرعية أن تقرر تقديم توصياتها ومالحظاتها
إىل اآللية الوقائية الوطنية دون استشارة الدولة الطرف املعنية 164 .والغرض من ذلك هو متكني اآلليات
الوقائية الوطنية من متابعة تنفيذ توصيات اللجنة الفرعية بصفة مستقلة ،ومن ثم اإلسهام يف زيادة فعالية
165
الزيارات القطرية.
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املادة  :)2(16نرش تقارير اللجنة الفرعية ملنع التعذيب
ت ُكلِّف املادة  )2(16اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بإعداد تقرير (تورد فيه توصياتها ومالحظاتها وغريها من
املعلومات ذات الصلة) بعد أي زيارة قطرية وبتقديم هذا التقرير إىل الدولة الطرف املعنية للنظر فيه.
فبمجرد اعتامد التقرير القطري من جانب أعضاء اللجنة ،يتم إرساله إىل الدولة الطرف مشفوعاً بطلب بأن
تستجيب الدولة الطرف لتوصيات اللجنة ،وألي طلبات للحصول عىل مزيد من املعلومات ،ضمن جدول
زمني محدد 166 .وكام ذُكر أعاله ،فعىل الرغم من أن االتصاالت بني الدول األطراف واللجنة الفرعية عاد ًة ما
تكون رسية ،إال أن املادة  )2(16تنص عىل أن يتم الكشف عن تقارير اللجنة الفرعية ،إىل جانب ما قدمته
الدول األطراف ذات الصلة من ردود أو تعليقات بشأنها ،بنا ًء عىل طلب الدول األطراف املعنية .تضمن
هذه املادة ،التي تشبه املادة  )2(11من االتفاقية األوروبية ملنع التعذيب ،احرتام مبدأ الرسية /كام وتتيح
يف الوقت نفسه للدول األطراف فرصة تبني عمليات أكرث شفافية إذا أرادت ذلك .وتشجع اللجنة الفرعية
167
الدول األطراف عىل طلب نرش تقارير زيارات اللجنة الفرعية ونرش أي ردود تتلقاها من السلطات.
وليس من الرضورة أن تنحرص تقارير اللجنة الفرعية ،عىل النحو املتص َّور يف املادة  ،)2(16يف البعثات
القطرية .إذ يجوز للجنة الفرعية أيضاً إعداد تقارير تتصل بجوانب أخرى من واليتها؛ فعىل سبيل املثال،
تستطيع اللجنة الفرعية وضع تقارير عن أداء اآلليات الوقائية الوطنية أو عن قضايا تتعلق بتعزيز حامية
األشخاص املحرومني من حريتهم.

 - 164نوفاك وماكارثر ،اتفاقية مناهضة التعذيب ،ص .1061
 - 165ملزيد من املعلومات ،انظر القسمني  7-4و 8من الفصل الثالث من هذا الدليل.
 - 166اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي األول ،املرفق الخامس.
 - 167اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي الثالث ،الفقرة .30
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املادة  )2(16واملادة  :)4(16توقيع العقوبات بسبب عدم التعاون
يف حني أن اللجنة الفرعية ملنع التعذيب تقدم تقاريرها إىل الدول األطراف عىل أساس من الرسية ،إال أن
هناك حالتني يجوز فيهام نرش التقارير من دون موافقة رصيحة من الدولة الطرف املعنية.
وتستعرض املادة  )2(16أوىل هاتني الحالتني ،حيث تنص هذه املادة عىل أنه إذا ما كشفت الدولة الطرف
عن جانب من التقرير ،يجوز للجنة الفرعية نرش التقرير بكامله أو نرش جزء منه .وهو ما يضمن عدم
اختباء الدول األطراف خلف مبدأ الرسية لتقديم صورة زائفة عن النتائج التي توصلت إليها اللجنة الفرعية.
ويُعترب قيام الدولة الطرف بنرش جزء من التقرير تنازالً منها عن رشط الرسية بالنسبة للجزء املتبقي من
التقرير.

2

وتجيز املادة  )4(16للجنة مناهضة التعذيب إصدار بيان علني و/أو نرش تقرير اللجنة الفرعية إذا ما
امتنعت الدولة الطرف عن التعاون مع اللجنة الفرعية ككل أو مع وفد محدد من وفودها الزائرة .وتعترب
هذه العقوبات هي العقوبات الوحيدة املتاح تطبيقها يف حال فشلت الدولة الطرف يف الوفاء بالتزاماتها
مبوجب الربوتوكول .وليك ت ُط َبق هذه العقوبة ،ال بد أن تكون الدولة الطرف قد وصلت إىل مستوى خطري
من عدم التعاون  )1( -يف ما يتعلق بالتزاماتها مبوجب املادتني  12و ،14أو ( )2يف تنفيذ توصيات اللجنة
الفرعية.

رشح مواد الربوتوكول اإلختياري

ومن املهم اإلشارة إىل أن صالحية املوافقة عىل نرش تقرير وإصدار بيان مبوجب املادة  )4(16ليست من
اختصاص اللجنة الفرعية ملنع التعذيب وإمنا من اختصاص لجنة مناهضة التعذيب .ففي حالة امتناع
أي دولة طرف عن التعاون ،ميكن للجنة الفرعية أن تبلغ لجنة مناهضة التعذيب .ومتنح لجنة مناهضة
التعذيب بعد ذلك الفرصة للدولة الطرف املعنية لعرض آرائها ،وعقب ذلك تقرر لجنة مناهضة التعذيب
بغالبية أصوات أعضائها نرش تقرير اللجنة الفرعية املتعلق باملوضوع و/أو إصدار بيان علني حول هذه
املسألة .ويشكل هذا األمر ضامنة ال غنى عنها ألن الدولة الطرف التي مل تعد راغبة يف الوفاء بالتزاماتها
بالتعاون ال يجوز أن تستفيد من مبدأ الرسية ،الذي يتمثل الهدف الوحيد منه يف توفري إطار للتعاون
والحوار البناء .ومن املفيد أيضاً أن تتمكن اللجنة الفرعية ،يف مثل هذه الظروف ،من إثبات أن عدم قدرتها
168
عىل العمل بصورة فعالة راجع إىل عدم تعاون الدولة الطرف املعنية وليس ناجامً عن تقصري منها.
عىل أي حال ،فإذا ما نُرش التقرير علناً ،سواء مبوافقة رصيحة من الدولة الطرف املعنية ،أو بسبب الكشف
عن جزء منه (أي مبوجب املادة  ،)2(16أو كعقوبة عىل عدم التعاون (أي مبوجب املادة  ،))4(16ال يزال
واجباً عىل اللجنة الفرعية ملنع التعذيب و/أو لجنة مناهضة التعذيب أن تضمن ،وفقاً للامدة  ،)2(16عدم
 - 168ملزيد من الرشح لهذا البند ،انظر آن ماري بولني بينغارد،’An Optional Protocol, Based on Prevention and Cooperation‘ ،
يف برتيل ديونر (محرر) ،An End to Torture: Strategies for its Eradication ،دار نرش زد ،لندن ،1998 ،ص .48
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نرش أي بيانات شخصية دون موافقة رصيحة من الشخص املعني (األشخاص املعنيني) .وبذلك ينطبق مبدأ
املوافقة الرصيحة الوارد يف املادة  )2(16أيضاً عىل الحاالت املشمولة يف املادة .)4(16

املادة  :)3(16التقارير السنوية

2
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وفقاً للامدة  ،)3(16يتعني عىل اللجنة الفرعية ملنع التعذيب أن تقدم تقريرا ً سنوياً علنياً توضح فيه
األنشطة التي قامت بها يف العام السابق (يف ما يتعلق مثالً بتعاملها مع اآلليات الوقائية الوطنية والبلدان
التي زارتها واألنشطة األخرى التي قامت بها) إىل لجنة مناهضة التعذيب .ويف الواقع العميل أدرجت اللجنة
الفرعية أيضاً معلومات عن مسائل أخرى ذات صلة ،مثل التطورات يف تفسريها لواليتها ومناهج عملها.
ويجب أن تكون جميع املعلومات الواردة يف التقرير السنوي متوافقة مع مبدأ الرسية املنصوص عليه يف
أحكام أخرى من الربوتوكول ،منها املواد  )3(2و )1(16و ،)2(16يف ما يتعلق بالبيانات الشخصية.
ولتعزيز العالقة التعاونية بني اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ولجنة مناهضة التعذيب ،تنص املادة )3(16
عىل وجوب تقديم التقرير السنوي الصادر عن اللجنة الفرعية إىل لجنة مناهضة التعذيب .باإلضافة
إىل ذلك ،أصبح من اإلجراءات املعتادة أن يقدم رئيس اللجنة الفرعية التقرير السنوي إىل اللجنة الثالثة
للجمعية العامة لألمم املتحدة يف شهر أكتوبر/ترشين األول ،وهو املوعد نفسه الذي تقدم فيه لجنة
مناهضة التعذيب تقريرها السنوي.

 -6الجزء الرابع من الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب :اآلليات
الوقائية الوطنية
يتضمن الجزء الرابع سبع مواد تحدد التزامات الدول األطراف يف ما يتعلق باآلليات الوقائية الوطنية.
ويتناول هذا الجزء بالتفصيل العنرص الوطني لنظام منع التعذيب وغريه من أشكال سوء املعاملة الذي
حدده الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب .تجمع املعاهدة بني كل من الجهود الدولية
169
والوطنية ملنع التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة ،وتوليهام القدر نفسه من األهمية.

املادة 17
تستبقي كل دولة طرف أو تعينِّ أو تنشئ ،يف غضون فرتة أقصاها سنة واحدة من دخول الربوتوكول حيز
تفصيال عن إنشاء
ً
 - 169انظر رشح املادة  3يف هذا الفصل؛ وكذلك الفصلني الرابع والخامس من هذا الدليل .وللحصول عىل معلومات أكرث
اآلليات الوقائية الوطنية ،انظر أيضاً جمعية الوقاية من التعذيب ،NPM Guide ،وهو متوفر عىل املوقع .www.apt.ch
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التنفيذ أو التصديق عليه أو االنضامم إليه ،آلية وقائية وطنية مستقلة واحدة أو أكرث ملنع التعذيب عىل
املستوى املحيل .ويجوز تعيني اآلليات املنشأة بواسطة وحدات ال مركزية لتعمل كآليات وقائية وطنية
ألغراض هذا الربوتوكول ،إذا كان نشاطها متفقاً مع ما ينص عليه من أحكام.

املادة  :17آخر موعد الستبقاء أو تعيني أو إنشاء اآلليات الوقائية الوطنية

وكان الهدف من فكرة إطالة املدة التي يجب عىل الدول األطراف خاللها إعداد اآلليات الوقائية الوطنية
التشجيع عىل التصديق الفوري ويف الوقت نفسه مراعاة أن تعيني وإنشاء هذه اآلليات يستغرق وقتاً طويالً.
172ويجب أن نتذكر أنه خالل فرتة السنة هذه ينبغي أن يكون هناك اتصال بني الدول األطراف واللجنة
الفرعية ملنع التعذيب ،وفقاً للامدة (11ب)( ،)1حتى يتسنى للجنة الفرعية تقديم املشورة واملساعدة يف
إنشاء اآلليات الوقائية الوطنية وتعيينها .وهذا يؤكد عىل رضورة بدء الدول األطراف يف عملية تحديد شكل
آليتها (آلياتها) الوقائية يف أقرب فرصة ممكنة حتى تكون مستعدة للوفاء بالتزاماتها خالل سنة واحدة من
التاريخ الذي أصبحت فيه طرفاً يف الربوتوكول.

2
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تعيد املادة  17التأكيد عىل ما تفرضة املادة  3من التزام عىل الدول األطراف بوضع آلية وقائية وطنية
واحدة أو أكرث؛ وتحدد كذلك إطارا ً زمنياً لوفاء الدول األطراف بهذا االلتزام .فوفقاً لهذه املادة ،كان لزاماً
عىل الدول العرشين األوىل التي صدقت عىل الربوتوكول أو انضمت إليه أن تعينِّ أو تنشئ آلية (آليات)
وقائية وطنية خالل سنة واحدة من دخول الربوتوكول حيز التنفيذ 170 .ويتعني عىل الدول التي أصبحت
طرفاً يف الربوتوكول بعد دخوله حيز التنفيذ أن تؤسس آلية (آليات) وقائية وطنية خالل سنة واحدة من
171
تاريخ تصديقها عىل الربوتوكول أو انضاممها إليه.

مل يوضح الربوتوكول الفرق بني مصطلحات “االستبقاء” و”التعيني” و”اإلنشاء” يف ما يتعلق بإعداد اآلليات
الوقائية الوطنية .فرمبا كان القصد من إدراج مصطلح “االستبقاء” هو أن يشمل الدول األطراف التي متلك
بالفعل هيئات مراقبة تؤدي وظائف اآلليات الوقائية الوطنية نفسها ،وبالتايل ميكن اعتبارها آليات وقائية
وطنية من مختلف النواحي ما عدا االسم .أما “التعيني” ،فكان القصد منه تغطية الحاالت التي ترغب فيها
الدولة الطرف يف إسناد والية اآللية الوقائية الوطنية إىل هيئة قامئة ال تؤدي حالياً الوظائف نفسها التي
تؤديها اآللية الوقائية و/أو ال تستويف الرشوط املنصوص عليها يف الربوتوكول .ويشري “اإلنشاء” إىل الحاالت
التي تعتزم فيها الدولة الطرف إنشاء هيئة جديدة متاماً للقيام بوظائف اآللية الوقائية الوطنية .ويف
التطبيق العميل ،غالباً ما يكون الفرق بني استبقاء هيئة قامئة وتعيينها فرقاً أكادميياً؛ ففي معظم الظروف،
 - 170لالطالع عىل تفاصيل الوضع الراهن لتعيني اآلليات الوقائية الوطنية ،انظر .www.apt.ch
 - 171رهناً بأي إعالن يصدر مبوجب املادة  24من الربوتوكول.
 - 172نوفاك وماكارثر ،اتفاقية مناهضة التعذيب ،ص .1069

75

دليل الربوتوكول اإلختياري التفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب
إن مل يكن جميعها ،يكون من الرضوري إدخال نوع من التغيري عىل والية الهيئة القامئة ومواردها و/أو أدائها
حتى تكون متوافقة متاماً مع أحكام الربوتوكول.

املادة  :17املرونة

2
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كام ذُكر بشأن املادة  ،3مل يحدد الربوتوكول الشكل الذي ينبغي أن تتخذه اآلليات الوقائية الوطنية .لهذا
السبب ،تتمتع الدول األطراف مبا يكفي من املرونة لتحديد نوع اآللية الوقائية األنسب لسياقها القطري
املحدد .ويجوز للدول األطراف إنشاء هيئة أو هيئات جديدة ،أو تعيني هيئة أو هيئات قامئة ،لتنفيذ والية
اآللية الوقائية الوطنية .فال يوجد حل مثايل .ولكن من األهمية مبكان أن تتبنى الدول األطراف عملية اتخاذ
قرار شفافة وشاملة لتحديد الشكل األنسب لآللية (أو منظومة اآلليات) الوقائية الوطنية ،مع الوضع يف
االعتبار العوامل الخاصة بكل بلد.
يسمح الربوتوكول للدول األطراف بامتالك عدة آليات وقائية .وكان من املتص َّور يف البداية أن هذا البند
سيكون مهامً للدول االتحادية ،ولكن يف التطبيق العميل قامت دول أطراف أخرى بتعيني آليات وقائية
متعددة .قد تستند اآلليات الوقائية املتعددة إىل التقسيامت املواضيعية والجغرافية و/أو القضائية لضامن
تغطيتها الكاملة ملختلف أماكن االحتجاز الخاضعة لوالية الدولة الطرف وسيطرتها ،حسبام تقتضيه املادة
 .)1(4كام ينبغي للدول األطراف التي تنظر يف وضع آليات متعددة أن تأخذ يف االعتبار رضورة إخضاع كل
مكان قد يوجد فيه شخص محروم من حريته لرقابة واحدة من اآلليات الوقائية الوطنية عىل األقل .وحني
تعمل الدولة الطرف عىل تنفيذ التزاماتها عن طريق إنشاء عدة آليات وقائية ،يجب عليها أن تحرص عىل
ضامن اشتامل مجموع واليات هذه اآلليات عىل جميع أماكن االحتجاز الخاضعة لوالية الدولة الطرف
وسيطرتها .ومبوجب املادة  ،)1(4يجب أن يكون لدى واحدة من اآلليات الوقائية عىل األقل سلطة مراقبة
األماكن التي ال ت ُستخدَم عاد ًة لالحتجاز ولكن قد يوجد فيها أشخاص ،يف واقع األمر ،محتجزون مبعرفة
173
الحكومة أو موافقتها.
ويف حال قررت الدولة الطرف أن تنفذ التزاماتها عن طريق إنشاء آليات وقائية متعددة ،ومنح كل منها
واليات مواضيعية منفصلة أو متداخلة جزئياً ،يجب عىل كل من هذه الهيئات أن تستويف الرشوط املنصوص
عليها يف الربوتوكول .فعىل سبيل املثال ،ال يجوز للدولة الطرف أن تقول إنه بالرغم من عدم استيفاء هيئة
واحدة لرشوط االستقالل الوظيفي ،وافتقار أخرى إىل الخربة املطلوبة ،وعدم امتالك أخرى الحق يف إجراء
مقابالت خاصة ،فإن التأثري الرتاكمي هو استيفاء سائر الرشوط التي حددها الربوتوكول .قد يكون من
الصعب التوفيق بني االعتامد عىل خليط مرقَّع وفضفاض من الكيانات القامئة وبني الرشوط الذي حددها
الربوتوكول .فعاد ًة ما تقتيض الرضورة وجود بعض وسائل التنسيق عىل الصعيد الوطني( 174خاصة وأن
 - 173جمعية الوقاية من التعذيب ،NPM Guide ،ص .90
 - 174انظر القسم  4-7من الفصل الرابع من هذا الدليل؛ وجمعية الوقاية من التعذيبNPM Guide ،؛ وكذلك اللجنة الفرعية ملنع التعذيب،
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الربوتوكول يتوقع أن تشكل اآلليات الوقائية الوطنية جزءا ً من “نظام” .)175فعىل سبيل املثال ،يتمثل أحد
أدوار اآللية الوقائية الوطنية يف تقديم مالحظاتها ومقرتحاتها حول الترشيعات (املادة (19ج)) .ومعنى
ذلك أنه يجب أن يكون لدى اآلليات الوقائية الوطنية بعض الوسائل التي تساعد عىل التحليل وإصدار
التوصيات عىل نطاق النظام  -أو القطاع  -الشامل (عىل األقل يف ما يتعلق بهيئات املراقبة العاملة يف نفس
االختصاص أو املجال املواضيعي) .وتعترب اإلشارة إىل الوحدات الالمركزية يف املادة  17ذات أهمية خاصة
بالنسبة للدول االتحادية التي ميكن أن تعينِّ هيئات المركزية لتعمل عمل اآلليات الوقائية الوطنية يف
حال استيفائها املعايري املنصوص عليها يف الجزء الرابع من الربوتوكول .ينبغي أن يُقرأ هذا البند باالقرتان
مع املادة  ،29التي تضمن انطباق الربوتوكول عىل جميع أنحاء الدولة االتحادية ،أو الالمركزية ،من دون
176
استثناء.

املادة 18

رشح مواد الربوتوكول اإلختياري

ومن املتص َّور أن تشكل اآلليات الوقائية الوطنية واللجنة الفرعية ملنع التعذيب معاً نظاماً عاملياً للمراقبة.
لهذا السبب ،متثل اآلليات الوقائية الوطنية مصدرا ً مهامً للمعلومات املستمرة بالنسبة للجنة الفرعية ملنع
التعذيب ،وتتوىل اللجنة الفرعية وظائف عاملية معينة يف ما يتصل باآلليات الوقائية الوطنية .كام تتطلب
هذه األدوار وجود اتصاالت تنسيقية بني اللجنة الفرعية واآلليات الوقائية يف كل بلد.

2

 -1تتكفل الدول األطراف بضامن االستقالل الوظيفي لآلليات الوقائية الوطنية فضالً عن استقالل العاملني
فيها.
 -2تتخذ الدول األطراف التدابري الالزمة ليك تضمن أن خرباء اآللية الوقائية الوطنية يتمتعون بالقدرات
والدراية املهنية املطلوبة .وتسعى هذه الدول إليجاد توازن بني الجنسني ومتثيل مناسب للمجموعات
العرقية ومجموعات األقلية يف البلد.
 -3تتعهد الدول األطراف بتوفري املوارد الالزمة لتسيري مهام اآلليات الوقائية الوطنية.
 -4تويل الدول األطراف ،عند إنشاء اآلليات الوقائية الوطنية ،االعتبار الواجب للمبادئ املتعلقة مبركز
املؤسسات الوطنية لتعزيز وحامية حقوق اإلنسان.
التقرير السنوي الثالث ،الفقرة .53
 - 175انظر الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب ،الديباجة وكذلك املادة .1
 - 176انظر أيضاً تحليل املادة  29يف هذا الفصل.
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2

يف حني أن املادة  17تتيح للدول األطراف قدرا ً من االختيار يف ما يتعلق بهيكل آليتها (آلياتها) الوقائية ،إال
أن املادة  18تحدد الضامنات الواجب توفريها لسائر اآلليات الوقائية الوطنية ،بغض النظر عن الشكل الذي
تتخذه هذه اآلليات .وال ميكن لآلليات الوقائية أن متنع التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة بصورة
فعالة ما مل تتمتع باستقالل حقيقي .وبناء عىل ذلك ،تهدف أحكام املادة  18إىل ضامن إمكانية مامرسة
اآلليات الوقائية ألعاملها بعيدا ً عن أي تدخل من الدولة .ال تعترب أحكام املادة  18منفصلة عن بعضها
البعض؛ فهي مرتابطة ويجب أن ت ُقرأ مجتمعة لضامن االستقالل الكامل لآلليات الوقائية الوطنية .عالوة
عىل ذلك ،تحتوي املادة  18عىل إشارة محددة إىل املبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز وحامية
حقوق اإلنسان (“مبادئ باريس”) 177:لذا ،فينبغي تفسري الرشوط الخاصة باآلليات الوقائية الوطنية،
املنصوص عليها يف املادة  ،18مع وضع مبادئ باريس يف االعتبار.

رشح مواد الربوتوكول اإلختياري

املادة  :)1(18االستقالل الوظيفي
إن املادة  )1(18هي البند الرئييس الذي يوجب عىل الدول األطراف أن تضمن االستقالل الوظيفي لآلليات
الوقائية الوطنية .فهذه الضامنة األساسية هي التي تحدد الفعالية الشاملة لهذه الهيئات .ويف الواقع
العميل ،يقتيض االستقالل الوظيفي أن تكون اآلليات الوقائية الوطنية قادرة عىل الترصف املستقل من دون
تدخل من سلطات الدولة؛ والسلطات املسؤولة عن السجون ومراكز الرشطة وغريها من أماكن االحتجاز؛
والحكومة؛ واإلدارة املدنية؛ والسياسة الحزبية .ومن األهمية مبكان أيضاً أن يُنظر إىل اآلليات الوقائية
الوطنية عىل أنها كيان مستقل عن سلطات الدولة .لهذا السبب ،يجب تعيني أعضاء اآلليات الوقائية من
178
خالل إجراء عام وبالتشاور مع الجهات املعنية.
تويص اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بأن ت ُنشأ اآللية الوقائية الوطنية مبوجب نص دستوري أو ترشيعي
يحدد عنارصها الرئيسية ،مبا يف ذلك واليتها وسلطاتها ،والعملية التي تقوم من خاللها بتعيني موظفيها
وأعضائها وفرتة واليتها ومصادر متويلها،وخطوط املساءلة لديها 179 .عالوة عىل ذلك ،ينبغي للقانون الذي
تنشأ مبوجبه اآللية الوقائية الوطنية أال يُخضع هذه الهيئة أو أعضاءها للسيطرة املؤسسية ألي وزارة/
وزير ،أو مجلس وزراء ،أو مجلس تنفيذي ،أو رئيس دولة ،أو رئيس وزراء .فال يجوز ألي سلطة إال السلطة
الترشيعية نفسها أن متلك صالحية تغيري وجود اآللية الوقائية أو واليتها أو صالحياتها .وال ميلك صالحية
تعيني موظفي اآللية الوقائية الوطنية إال اآللية نفسها 180 .كام أن استقالل األعضاء الفرديني أمر بالغ
األهمية لضامن الفعالية الشاملة لهذه اآلليات .فال بد أن يتمتع كل عضو أو موظف يف اآللية الوقائية
 - 177مبادئ باريس ،وثيقة األمم املتحدة  20 ،134/48 GA Resديسمرب/كانون األول .1993
 - 178جمعية الوقاية من التعذيب ،NPM Guide ،ص  .41انظر أيضاً مناقشة عملية تسمية املرشحني لعضوية اللجنة الفرعية ملنع التعذيب
يف رشح املادة  6يف هذا الفصل.
 - 179اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي األول ،الفقرة (28أ).
 - 180جمعية الوقاية من التعذيب ،NPM Guide ،ص .40-39
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الوطنية باالستقالل الشخيص واملؤسيس عن سلطات الدولة .وبصفة عامة ،ال يجوز لآلليات الوقائية الوطنية
أن تضم أفرادا ً يشغلون مناصب حالية يف الحكومة أو نظام العدالة الجنائية أو هيئات إنفاذ القانون.

املادة  :)2(18استقالل الخرباء

املادة  :)3(18االستقالل املايل

2
رشح مواد الربوتوكول اإلختياري

تشدد املادة  )2(18عىل رضورة أن يكون أعضاء اآللية الوقائية الوطنية خرباء مستقلني لديهم املؤهالت
املناسبة .إذ ينبغي أن يتمتعوا بالدراية املهنية يف املجاالت ذات الصلة ،مثل حقوق اإلنسان أو الرعاية
الصحية أو إقامة العدل .وتدعو مبادئ باريس إىل تعزيز التكوين التعددي للمؤسسات الوطنية لحقوق
اإلنسان (181 .)NHRIsوهو أمر يناسب اآلليات الوقائية الوطنية أيضاً 182.عالوة عىل ذلك ،يقر الربوتوكول
بوجوب متثيل أعضاء اآلليات الوقائية الوطنية للمجتمع األوسع من حيث التوازن الجنساين ومتثيل األقليات
العرقية أو الدينية .وكام هو الحال بالنسبة للجنة الفرعية ملنع التعذيب 183،ينبغي تشجيع مشاركة الخرباء
من الفئات األكرث عرضة للخطر يف أماكن االحتجاز (مثل األشخاص ذوي اإلعاقة أو الناجني من التعذيب).
ويف الواقع العميل ،قد تحتاج اآلليات الوقائية ،شأنها شأن اللجنة الفرعية ،إىل االستعانة بخرباء خارجيني
إلجراء الزيارات .ويجب أن يستويف الخرباء الخارجيون رشوط االستقالل نفسها ،وأن يمُ نحوا االمتيازات
184
والضامنات نفسها ضد األعامل االنتقامية ،مثلهم مثل أعضاء اآلليات الوقائية.

تنشئ املادة  )3(18التزاماً إيجابياً لدى الدول األطراف بتوفري املوارد الالزمة والتمويل الكايف لتسيري مهام
اآلليات الوقائية الوطنية بشكل فعال .ومن األهمية البالغة توفري املوارد املالية الكافية ،فضالً عن املوارد
البرشية واللوجستية ،ألنها من املتطلبات الرئيسية لتنفيذ الواليات الوقائية لهذه اآلليات بصورة فعالة.
ومتاشياً مع مبادئ باريس ،يشكل االستقالل املايل رشطاً أساسياً لالستقالل :فبدونه ال تستطيع اآلليات
الوقائية مامرسة االستقالل التنفيذي يف اتخاذ القرار 185 .وليك تكون اآلليات الوقائية مستقلة مالياً ،ال بد
 - 181مبادئ باريس( ،التكوين وضامنات االستقالل والتعددية) -1« :ينبغي أن يكون تكوين املؤسسة الوطنية وتعيني أعضائها سواء باالنتخاب
أو بغري ذلك ،وفقاً إلجراءات تتيح توفر جميع الضامنات الالزمة لكفالة التمثيل التعددي للقوى االجتامعية (يف املجتمع املدين) املشرتكة
يف تعزيز وحامية حقوق اإلنسان ،السيام بسلطات تسمح بإقامة تعاون فعال مع الجهات التالية ،أو باشرتاك ممثلني لها :أ) املنظامت غري
الحكومية املسؤولة عن حقوق اإلنسان وجهود مكافحة التمييز العنرصي ،ونقابات العامل ،واملنظامت االجتامعية واملهنية املعنية ،مثل رابطات
الحقوقيني ،واألطباء ،والصحفيني ،والعلامء البارزين؛ ب) التيارات يف الفكر الفلسفي أو الديني؛ ج) الجامعات والخرباء املؤهلون؛ د) الربملان؛
هـ -اإلدارات الحكومية (ويف حالة انضاممها ال يشرتك ممثلوها يف املداوالت إال بصفة استشارية)».
 - 182انظر رشح املادة  13يف هذا الفصل؛ وكذلك املادة  8يف الفصل الرابع من هذا الدليل.
 - 183انظر رشح املادة  )2(5يف هذا الفصل.
 - 184وفقاً للامدتني  21و 35من الربوتوكول.
 - 185مبادئ باريس( ،التكوين وضامنات االستقالل والتعددية) -2 :ينبغي أن تتوفر لدى املؤسسة الوطنية الهياكل األساسية املناسبة لسالسة
سري أنشطتها ،وبصفة خاصة األموال الكافية لذلك .وينبغي أن يكون الغرض من هذه األموال هو متكينها من تدبري موظفيها وأماكن عملها
متس استقاللها».
لتكون مستقلة عن الحكومة وغري خاضعة ملراقبة مالية قد ّ
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أن تكون قادرة عىل وضع ميزانيتها السنوية بنفسها ،وكذلك عىل تحديد الكيفية التي تستخدم بها مواردها
كافة بشكل مستقل :من دون أي رقابة حكومية أو الحاجة إىل الحصول عىل إذن أو موافقة من الحكومة.
وكضامن آخر للحفاظ عىل استقالل اآلليات الوقائية ،يجب تحديد مصدر متويلها وطبيعته يف صكوكها
التأسيسية .والغرض من ذلك هو تزويد اآلليات الوقائية بالقدرة املالية عىل أداء وظائفها األساسية بشكل
مستقل ،مبا يف ذلك دفع رواتب موظفيها املستقلني.

املادة  :)4(18مبادئ باريس

2
رشح مواد الربوتوكول اإلختياري

ت ُلزِم املادة  )4(18الدول األطراف بإيالء االعتبار الواجب ملبادئ باريس .بيد أن مبادئ باريس ُوضعت
يف األساس لتوجيه مؤسسات حقوق اإلنسان العامة ذات الواليات الواسعة النطاق (كاملؤسسات الوطنية
لحقوق اإلنسان) .وبالتايل ال ميكن تطبيق بعض جوانب مبادئ باريس عىل اإلطار الوقايئ للربوتوكول ،بينام
تم استبدال جوانب أخرى منها بأحكام أكرث تفصيالً يف الربوتوكول186 .ويجب أن نتذكر أن التزام املؤسسات
الوطنية لحقوق اإلنسان مببادئ باريس ال يضمن تلقائياً التزامها بأحكام الربوتوكول .ويف هذا السياق ،ترى
اللجنة الفرعية ملنع التعذيب أن اعتامد املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان يعد “آلية تكميلية ولكن ال
ينبغي استخدامه كإجراء العتامد اآلليات الوطنية عموماً ألن اللجنة الفرعية هي املسؤولة عن إجراء مثل
هذه التقييامت يف حاالت محددة” 187.وال ينبغي تفسري هذا البند عىل أنه سبب ملنح والية اآللية الوقائية
الوطنية تلقائياً ألي مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان.

املادة 19
تمُ نح اآلليات الوقائية الوطنية ،كحد أدىن ،الصالحيات التالية:
(أ) املراقبة الدورية ملعاملة األشخاص املحرومني من حريتهم يف أماكن االحتجاز عىل النحو املحدد يف املادة
 4بهدف القيام ،إذا لزم األمر ،بتعزيز حاميتهم من التعذيب ومن رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو
الالإنسانية أو املهينة؛
(ب) تقديم توصيات إىل السلطات املعنية بغرض تحسني معاملة وأوضاع األشخاص املحرومني من حريتهم
ومنع التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،مع مراعاة معايري
األمم املتحدة ذات الصلة؛
(ج) تقديم اقرتاحات ومالحظات تتعلق بالترشيعات القامئة أو مبشاريع القوانني.
تحدد املادة  19بالتفصيل الوالية املمنوحة لآللية الوقائية الوطنية للقيام بزيارات منتظمة ألماكن االحتجاز
وتقديم توصيات من أجل منع التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة .كام متنح املادة ()3(19ج) اآلليات
 - 186جمعية الوقاية من التعذيب ،NPM Guide ،ص .38
 - 187اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي الثالث ،الفقرة .61

80

الفصل الثاين  -رشح مواد الربوتوكول اإلختياري
الوقائية الوطنية صالحية إبداء املالحظات عىل الترشيعات القامئة أو مشاريع القوانني ،مبا يتيح لها املشاركة
يف الجهود الرامية إىل وضع ترشيعات وقائية.

املادة (19أ) :الزيارات املنتظمة
كان أحد األهداف الرئيسية من فكرة إدخال نظام للمراقبة الوقائية الوطنية عىل أماكن االحتجاز هو ضامن
زيارة أماكن االحتجاز بشكل منتظم .وعموماً ،فكلام كانت الزيارات أكرث تواترا ً وانتظاماً ،كان برنامج املراقبة
أكرث فعالية كأداة وقائية.

رشح مواد الربوتوكول اإلختياري

مل تحدد املادة (19أ) مدى تواتر الزيارات الذي يعنيه مصطلح “املراقبة الدورية” ،مام يشري إىل أن اآلليات
الوقائية الوطنية ميكن أن تحدد ذلك من تلقاء نفسها .وبذلك تستطيع اآلليات الوقائية تكييف برامج
املراقبة الوقائية ملواجهة التحديات التي يشكلها السياق الوطني .وبالنظر إىل نطاق والية اآلليات الوقائية،
فمن الصعوبة مبكان أن تقوم معظم هذه اآلليات بزيارات متكررة ومنتظمة لـجميع األماكن التي يُحرم
فيها األشخاص من حريتهم .لذلك يتعني عىل معظم اآلليات الوقائية أن تختار األماكن التي تزورها كل عام؛
وينبغي أن تقرر أيضاً الحد األدىن لعدد املرات التي تزور فيها كل مكان من أماكن االحتجاز .عىل سبيل
املثال ،ونظرا ً لرسعة الدوران املعتادة للمحتجزين يف مرافق االحتجاز السابق للمحاكمة وأقسام الرشطة،
188
غالباً ما يكون األَوىل زيارة هذه األماكن بتواتر أكرب من املؤسسات العقابية.

2

املواد (19ب) و(19ج) :نطاق التوصيات
تخول املادة (19ب) لآلليات الوقائية الوطنية تقديم توصيات إىل السلطات لهدف “تحسني معاملة
وأوضاع األشخاص املحرومني من حريتهم ومنع التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية
أو الالإنسانية أو املهينة ،مع مراعاة معايري األمم املتحدة ذات الصلة” .ويجب أن يُفهم ذلك عىل أنه ال
يشمل فقط تحديد أوجه القصور يف أماكن االحتجاز وإمنا أيضاً تحديد أي مواطن ضعف يف النظام أو
ثغرات ترشيعية يف حامية األشخاص املحرومني من حريتهم 189 .وبالتايل فإن صالحية تقديم التوصيات
ال تقترص عىل إبداء املالحظات بعد زيارة أحد أماكن االحتجاز .إذ تتمتع اآلليات الوقائية الوطنية ،شأنها
شأن اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،بصالحية تقديم توصيات بشأن جملة واسعة من القضايا ذات الصلة
مبنع التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة .ومن املهم أيضاً التأكيد عىل أنه يحق لآلليات الوقائية ،وفقاً
للامدة (19ب) ،االستناد يف تحليلها إىل مجموعة واسعة من املعايري ،مبا يف ذلك سائر معايري األمم املتحدة
 - 188انظر القسمني  4.1.1و 4.1.2من الفصل الخامس من هذا الدليل.
 - 189الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب ،املادة  .1ملزيد من النقاش لهذه املسألة ،انظر جمعية الوقاية من التعذيبNPM ،
 ،Guideص 26؛ والقسم  3من الفصل الخامس من هذا الدليل.
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ذات الصلة سواء املنصوص عليها يف املعاهدات أو غريها من الصكوك.

2

190

وتزيد املادة (19ج) من تعزيز هذا النهج الوقايئ الواسع النطاق عرب متكني اآلليات الوقائية من مراجعة
الترشيعات القامئة واملقرتحة املتعلقة بأماكن االحتجاز واألشخاص املحرومني من حريتهم .فعىل سبيل
املثال ،يجوز لآللية الوقائية أن تراجع اتساق الترشيعات يف ما يتعلق باملعايري الدولية ليك تحدد ما إذا
كانت تقدم ما يكفي من الدعم لحامية األشخاص املحرومني من حريتهم191 .ولتسهيل هذا الجانب من
والية اآلليات الوقائية ،ينبغي لحكومات الدول األطراف يف الربوتوكول أن تبادر دامئاً بإرسال مشاريع
القوانني إىل آليتها (آلياتها) الوقائية .كام ينبغي متكني اآلليات الوقائية من تقديم مقرتحات لترشيعات
192
جديدة و/أو إدخال تعديالت عىل الترشيعات القامئة.

رشح مواد الربوتوكول اإلختياري

املادة 20
لتمكني اآلليات الوقائية الوطنية من أداء واليتها ،تتعهد الدول األطراف يف هذا الربوتوكول بأن تتيح لها
ما ييل:
(أ) الوصول إىل جميع املعلومات املتعلقة بعدد األشخاص املحرومني من حريتهم املوجودين يف أماكن
االحتجاز كام هو محدد يف املادة  ،4فضالً عن عدد هذه األماكن ومواقعها؛
(ب) الوصول إىل جميع املعلومات التي تشري إىل معاملة هؤالء األشخاص فضالً عن ظروف احتجازهم؛
(ج) الوصول إىل جميع أماكن االحتجاز ومنشآتها ومرافقها؛
(د) فرصة إجراء مقابالت خاصة مع األشخاص املحرومني من حريتهم دون وجود شهود ،إما بصورة شخصية
أو من خالل مرتجم إذا اقتضت الرضورة ،فضالً عن أي شخص آخر تعتقد اآللية الوقائية الوطنية أنه ميكن
أن يقدم معلومات ذات صلة؛
(ه) حرية اختيار األماكن التي تريد زيارتها واألشخاص الذين تريد مقابلتهم؛
(و) الحق يف إجراء اتصاالت مع اللجنة الفرعية ملنع التعذيب وموافاتها باملعلومات واالجتامع بها.
تؤكد املادة  20كذلك عىل أن الربوتوكول يويل األهمية نفسها للجهود الدولية والوطنية ملنع التعذيب لكونه
يحدد الواجبات نفسها للهيئات الدولية والوطنية املنشأة مبوجب الربوتوكول ،فضالً عام يقابلها من التزامات
للدول األطراف 193 .وتتشابه املادة  20مع املادة  ،14التي تتناول والية اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،حيث
أنها توجب أيضاً عىل الدول األطراف ضامن متتع اآلليات الوقائية الوطنية مبا ييل:
 - 190انظر أيضاً تحليل املادة  )2(2يف هذا الفصل.
 - 191جمعية الوقاية من التعذيب ،NPM Guide ،ص .26
 - 192جمعية الوقاية من التعذيب ،NPM Guide ،ص .26
 - 193الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب ،املادتان (12ج) و.14
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•قدرة الوصول إىل املعلومات وأماكن االحتجاز؛
•فرصة اختيار األماكن التي تريد زيارتها واألشخاص الذين تريد مقابلتهم؛
•إمكانية إجراء مقابالت خاصة؛
تشكل الضامنات املنصوص عليها يف املادة  20عنرصا ً أساسياً لفعالية عمل اآلليات الوقائية الوطنية ،حيث
أنها تتيح لهذه اآلليات إجراء دراسة دقيقة وشاملة لألطر الوقائية املحلية من دون عوائق من جانب
سلطات الدولة ،فضالً عن تكوين صورة دقيقة ملستوى الحامية املمنوحة لألشخاص املحرومني من حريتهم.

املادتان (20أ) و(20ب) :الوصول إىل املعلومات

رشح مواد الربوتوكول اإلختياري

إن املعلومات التي يحق لآلليات الوقائية الوطنية الحصول عليها مبوجب املادة (20أ) ،حول عدد ومكان
املحتجزين وأماكن االحتجاز يف البالد ،هي معلومات رضورية حتى تتمكن اآللية الوقائية من التخطيط
لربنامج مراقبة فعال .وتشمل املادة (20ب) طائفة واسعة للغاية من املعلومات عن معاملة املحتجزين
وظروف االحتجاز؛ فهي تضم مجموعة واسعة من الوثائق والسجالت وامللفات ،منها عىل سبيل املثال
القواعد الداخلية ،والنظام األسايس للموظفني ،والسجالت الطبية الجامعية والفردية ،والجداول الزمنية
(مبا فيها سجالت الوقت الذي يقضيه املحتجزون يف الزنازين ،والوقت الذي يقضونه يف مامرسة التامرين
الرياضية ،والوقت الذي يقضونه يف الداخل أو يف الهواء الطلق ،والوقت الذي يقضونه يف العمل) ،وتدابري
مراقبة االنتحار ،وكذلك السجالت التأديبية 194 .ومبا أن بعض املعلومات التي يحق لآللية الوقائية الوطنية
الوصول إليها تكون ذات طابع رسي ،كالتقارير الطبية ،ال بد أن يُقرأ التزام الدولة الطرف بتوفري املعلومات
باالقرتان مع ما يقابله من التزام لدى اآللية الوقائية الوطنية باحرتام الطابع الرسي لتلك ملعلومات ،ويتضمن
195
ذلك عدم نرش أي بيانات شخصية من دون موافقة رصيحة من الشخص املعني أو األشخاص املعنيني.

2

ومبا أن الربوتوكول يشرتط وصول اآلليات الوقائية إىل املعلومات الرسية ،ينبغي للدول األطراف النظر يف
الترشيعات القامئة لحامية البيانات الشخصية ،وتطبيق اإلعفاءات إذا اقتضت الرضورة للسامح لآلليات
الوقائية بالوصول إىل املعلومات ذات الصلة واستخدامها وفقاً للربوتوكول .وقد يكون هذا األمر مشموالً يف
االستثناءات املوجودة للوكاالت العامة؛ ويف حاالت أخرى ،تقتيض الرضورة وضع أحكام جديدة تتيح لآلليات
196
الوقائية جمع البيانات الشخصية واستخدامها وحاميتها.

 - 194جمعية الوقاية من التعذيب ،NPM Guide ،ص .58
 - 195الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب ،املادة .)2(21
 - 196جمعية الوقاية من التعذيب ،NPM Guide ،ص .58
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املادة (20ج) :الوصول إىل أماكن االحتجاز

2

تعيد املادة (20ج) التأكيد عىل االلتزام الذي تفرضه املادة  1عىل الدول األطراف بأن تتيح وصول اآلليات
الوقائية الوطنية إىل جميع أماكن االحتجاز كام هو محدد يف املادة  .4وال تتشابه اللغة املستخدمة يف
املادة (20ج) متاماً مع تلك املستخدمة يف املادة (14ج) ،التي متنح اللجنة الفرعية ملنع التعذيب “وصوالً
غري مقيد” .ولكن عندما ت ُقرأ املادة  20يف سياق الربوتوكول ككل  -كام نوقش أعاله فيام يخص املادة – 4
يكون من الواضح وجوب منح اآلليات الوقائية نفس الصالحيات املمنوحة للجنة الفرعية والتي تخول لها
القيام بالزيارات دون تدخل من جانب سلطات الدولة ،مبا يف ذلك القيام بزيارات مفاجئة 197 .وهذا هو
االستنتاج الوحيد الذي يتفق مع أهداف ومقاصد الربوتوكول ،وبالتايل فهو التفسري الذي تقيض به اتفاقية
198
فيينا لقانون املعاهدات.
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ويف ما يتعلق باللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،تحدد املادة  )2(14أسباباً استثنائية ومحدودة تجيز للدولة
الطرف أن تؤجل مؤقتاً زيارة مكان معني من أماكن االحتجاز .بيد أن املادة  20مل تتضمن معنى موازياً
لذلك .لكن االستنتاج املعقول هو أنه ال توجد أي ظروف تسمح للحكومة ولو حتى باالعرتاض مؤقتاً عىل
199
أي زيارة تقوم بها اآللية (اآلليات) الوقائية الوطنية.

املادة (20د) :إجراء مقابالت خاصة
تكفل املادة (20د) لآلليات الوقائية الوطنية الحق نفسه يف إجراء مقابالت خاصة الذي تكفله املادة
(14د) للجنة الفرعية ملنع التعذيب .ومن الرضوري توفري إمكانية إجراء مقابالت خاصة لتمكني األفراد من
التحدث برصاحة ومن دون خوف من األعامل االنتقامية .لذلك ينبغي أن تكفل الترشيعات التنفيذية حق
اآلليات الوقائية يف إجراء مقابالت مع املحتجزين ،وغريهم ،من دون أن تخضع هذه املقابالت للتنصت
أو غري ذلك من أشكال املراقبة من جانب السجناء أو املسؤولني أو غريهم .واالستثناء الوحيد هو عندما
200
يطلب الفريق الزائر نفسه إجراء مقابلة بعيدا ً عن مسمع ،ولكن عىل مرأى من ،الحراس ألسباب أمنية.
وكام هو الحال بالنسبة للجنة الفرعية ملنع التعذيب ،ال يجوز أن يُطلب من فريق املراقبة التابع لآللية
الوقائية أن يقبل األماكن التي تختارها السلطات إلجراء املقابالت 201 .وينبغي أن تتوفر ألعضاء اآللية
 - 197جمعية الوقاية من التعذيب ،NPM Guide ،ص  .57انظر أيضاً نوفاك وماكارثر ،اتفاقية مناهضة التعذيب ،ص .1091-1090
 - 198مبوجب املادتني  31و 32من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات .انظر أيضاً مناقشة املادتني  1و 4من الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة
التعذيب يف هذا الفصل.
 - 199جمعية الوقاية من التعذيب ،NPM Guide ،ص .57
 - 200جمعية الوقاية من التعذيب ،NPM Guide ،ص .60
 - 201انظر رشح املادة (14د) يف هذا الفصل.
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الوقائية حرية اختيار أي مكان يرونه مناسباً وعىل درجة كافية من األمان .وعندما يقرتح العاملون يف أحد
أماكن االحتجاز فرض قيود عىل املقابالت لحامية السالمة الشخصية لفريق اآللية الوقائية ،ينبغي النظر
بعناية يف هذا االقرتاح .ومع ذلك ،يحق ألعضاء اآللية الوقائية يف النهاية أن ميضوا قدماً يف إجراء املقابالت
202
إذا ما رأوا أن الخطر الذي قد يتهدد سالمتهم الشخصية إمنا هو مقبول.

املادة (20ه) :اختيار األشخاص الذين تتم مقابلتهم

املادة (20و) :التواصل مع اللجنة الفرعية ملنع التعذيب
تتشابه املادة (20و) مع املادة (12ج) يف أنها توجب عىل الدول األطراف أن تكفل قدرة اآلليات الوقائية
الوطنية عىل التواصل مع اللجنة الفرعية ملنع التعذيب وإرسال املعلومات إليها .وتعترب إمكانية االتصال
املبارش بني اآلليات الوقائية واللجنة الفرعية واحدة من الخصائص املبتكرة للربوتوكول .كام لها دور حاسم
يف إنشاء “نظام” الوقاية الذي رسمته املعاهدة 205 .فاالتصال املبارش رضوري لضامن التعاون والتناغم
بني الهيئات املنشأة مبوجب الربوتوكول .بناء عىل ذلك ،فإن الحق يف التواصل املبارش والرسي يسري يف كال
االتجاهني .وتشري املادة (11ب)( )2إىل أن اللجنة الفرعية ينبغي أن تلعب دورا ً فعاالً يف هذا الصدد ،حيث
تقع عىل عاتقها مسؤولية “الحفاظ عىل االتصال املبارش ،والرسي عند اللزوم ،باآلليات الوقائية الوطنية”.
ويف سياق اآلليات الوقائية املتعددة ،تويص اللجنة الفرعية بأن تكفل الدول األطراف سهولة “االتصاالت بني
اللجنة الفرعية وجميع وحدات اآلليات ( 206.”)...باإلضافة إىل ذلك ،تنص املادة  )1(16عىل أن تقوم اللجنة
الفرعية بـ”إبالغ توصياتها ومالحظاتها رسا ً إىل الدولة الطرف وإىل اآللية الوقائية الوطنية ،إذا كان ذلك
مناسباً ”.وتتيح املواد (20و) و(12ج) و )1(16و(11ب)( ،)2عند تطبيقها معاً ،لآلليات الوقائية واللجنة
الفرعية تبادل الرأي مبوضوعية حول االسرتاتيجيات املناسبة ملنع التعذيب وغريه من أشكال سوء املعاملة؛
فيمكن للجنة الفرعية أن تجتمع مع اآلليات الوقائية وتتبادل معها املعلومات ،بصفة رسية إذا اقتضت

2
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تنص املادة (20ه) عىل أن لآلليات الوقائية الوطنية الحق والحرية يف اختيار األشخاص الذين تريد
مقابلتهم203 .وتتيح هذه الصالحية املهمة لآلليات الوقائية اختيار األشخاص املحرومني من حريتهم إلجراء
مقابالت معهم إما عىل أساس معايري محددة أو من خالل إجراءات االختيار العشوايئ/املعاينة التمثيلية،
204
وذلك للحصول عىل صورة متثيلية ودقيقة عن الوضع داخل مكان االحتجاز.

 - 202جمعية الوقاية من التعذيب ،NPM Guide ،ص .60
 - 203انظر رشح املادة (14ه) يف هذا الفصل.
 - 204جمعية الوقاية من التعذيب ،الوثيقة اإلعالمية ملراقبة االحتجاز رقم The Selection of Persons to Interview in the Context ،2
 ،of Preventive Detention Monitoringجمعية الوقاية من التعذيب ،جنيف ،أبريل/نيسان  .2009وهي متوفرة عىل املوقع
.http://www.apt.ch
 - 205انظر الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب ،الديباجة وكذلك املادة .1
 - 206اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي الثالث ،الفقرة .53
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الرضورة ،وميكن لآلليات الوقائية أن ترسل تقاريرها وأي معلومات أخرى إىل اللجنة الفرعية.
كام ميكن للجنة الفرعية ،وفقاً للامدتني (11ب)( )2و(11ب)( ،)3أن تقدم التدريب واملساعدة التقنية
مبارشة لآلليات الوقائية بغية تعزيز قدراتها وأدائها.

املادة 21

2
رشح مواد الربوتوكول اإلختياري

 -1ال يجوز ألي سلطة أو مسؤول إصدار أمر بإنزال أي عقوبة بأي شخص أو منظمة أو تطبيق العقوبة
عليهام أو السامح بها أو التغاىض عنها بسبب قيام هذا الشخص أو هذه املنظمة بتبليغ اآللية الوقائية
الوطنية بأي معلومات ،صحيحة كانت أم خاطئة ،وال يجوز أن يضار هذا الشخص أو هذه املنظمة يف غري
ذلك من األحوال بأي طريقة كانت.
محصنة .وال يجوز نرش أي
 -2تعترب املعلومات الرسية التي تجمعها اآللية الوقائية الوطنية معلومات َّ
بيانات شخصية دون موافقة رصيحة من الشخص املعني.
تتشابه املادة  )1(21مع املادة  15وتحظر أيضاً القيام بأي أعامل انتقامية ضد أي فرد أو منظمة نتيجة
االتصال باآللية الوقائية الوطنية .وهذا أمر رضوري لضامن األمن الشخيص لألفراد ،ولضامن أن األفراد
واملنظامت يشعرون باألمان الكايف للتواصل والتعاون مع اآلليات الوقائية .لكن ،وليك تكون املادة )1(21
فعالة ،يجب أن يدرك األفراد أنهم محميون من التعرض لألعامل االنتقامية نتيجة تعاونهم مع اآلليات
الوقائية .لذلك ،ينبغي إدراج أحكام املادة  21يف الترشيعات الوطنية لتنفيذ الربوتوكول 207 .قد ترغب
اآلليات الوقائية أيضاً يف تذكري السلطات املعنية بهذه األحكام يف بداية الزيارات ،وتوعية األفراد بهذه
األحكام عند إجراء املقابالت .كام يساعد الوجود القطري الدائم لآللية الوقائية عىل سهولة تحققها من
املخاوف من احتامل وقوع أعامل انتقامية ومتابعتها لهذه املخاوف (من خالل زيارات املتابعة مثالً
ومقابالت املتابعة مع املحتجزين الذين تواصلت معهم اآللية الوقائية).
ويجب أن تشمل الحامية التي تصفها املادة  21املعلومات التي قد تدعي سلطات الدولة أو غريها أنها
كاذبة ،ألن غري ذلك قد يؤدي إىل التحايل عىل الحامية التي يُفرتَض أن تشملها هذه املادة 208 .ولكن من
الواضح أن املادة  21ال ترمي إىل حامية الدولة من املسؤولية عن أي يشء قد يفعله وكالؤها بن ِّية تضليل
اآللية الوقائية والتدخل يف عملها .فعىل سبيل املثال ،إذا ما تع َّمد مأمور السجن تقديم معلومات كاذبة
لآللية الوقائية (لهدف إخفاء وفاة أحد املحتجزين مثالً أو سوء معاملته) ،تكون الدولة مسؤولة عن خرق
بغض النظر عن أي حامية شخصية قد متنحها املادة  21ملأمور السجن
التزاماتها الدولية مبوجب الربوتوكولّ ،
 - 207جمعية الوقاية من التعذيب ،NPM Guide ،ص .62-61
 - 208انظر أيضاً رشح املادة  15يف هذا الفصل.
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نفسه .وبطبيعة الحال ،إذا كانت ترصفات أي موظف عمومي يف التسرت عىل أعامل التعذيب أو غريه من
رضوب سوء املعاملة تشكل جرمية مبوجب أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب (من حيث التواطؤ مثالً) ،فإن
209
املسؤولية الجنائية املستقلة ال تسقط مبوجب املادة  21من الربوتوكول.

عىل الرغم من ذلك ،ينبغي لترشيعات التنفيذ السامح أيضاً لآللية الوقائية بإفشاء أو نرش بيانات عن
األفراد عندما يعطونها موافقتهم الرصيحة عىل ذلك .وال يجوز أن يُسمح للدول األطراف بأن تتخفي وراء
الترشيعات (أو الكالم اإلنشايئ) بشأن الخصوصية الشخصية بغرض عرقلة نرش بيانات قد تريد اآللية
الوقائية والشخص املعني (أو األشخاص املعنيني) ،يف غري ذلك من األحوال ،اإلفصاح عنها أو نرشها .كام
يجب السامح باإلفصاح عن البيانات عندما يطلب الشخص الذي تتم مقابلته رصاح ًة أن تحيل اآللية
الوقائية شكواه إىل جهة أخرى كاملدعي العام أو أمني املظامل أو جمعية مهنية أو إحدى محاكم حقوق
اإلنسان .وينبغي أن يكون لدى اآللية الوقائية الحق املطلق يف نرش املعلومات اإلحصائية أو غريها من
املعلومات التي ُجمعت من البيانات الشخصية ،ونرش معلومات تتعلق بأي مسألة أخرى تحافظ عىل
212
الرسية التامة للبيانات الشخصية.

2
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محصنة .وال توجد
تنص املادة  )2(21عىل أن املعلومات الرسية التي تجمعها اآللية الوقائية يجب أن تكون َّ
مادة مامثلة بالنسبة للجنة الفرعية ملنع التعذيب ألنه ما من داع لذلك يف ضوء املادة  ،)3(2التي توجب
عىل اللجنة الفرعية االلتزام مببدأ الرسية 210 .ونتيجة لتمتعها بحق الوصول إىل املعلومات وفقاً للامدة ،20
من املحتم أن يتيرس لآللية الوقائية أثناء أداء عملها الوصول إىل معلومات حساسة عن أماكن االحتجاز
واملحتجزين (مثل املعلومات الطبية) .باإلضافة إىل ذلك ،ميكن لبعض املعلومات التي تتلقاها اآللية الوقائية
عن األشخاص اآلخرين يف مكان االحتجاز ،كاملوظفني ،أن تكون ذات طابع شخيص ال عالقة له باملهنية .ويف
كثري من الدول ،تتم حامية هذا النوع من املعلومات بالفعل من اإلفشاء عمالً بالترشيعات املتعلقة بحامية
211
الخصوصية.

املادة 22
تقوم السلطات املختصة يف الدولة الطرف املعنية ببحث التوصيات الصادرة عن اآللية الوقائية الوطنية
والدخول يف حوار معها حول تدابري التنفيذ املمكنة.
تتشابه املادة  22مع املادة (12د) يف ما يخص اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،مام يؤكد حقيقة أن الربوتوكول
 - 209جمعية الوقاية من التعذيب ،NPM Guide ،ص .62-61
 - 210انظر أيضاً الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب ،املادة .)1(16
 - 211جمعية الوقاية من التعذيب ،NPM Guide ،ص .58
 - 212جمعية الوقاية من التعذيب ،NPM Guide ،ص .59
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يويل األهمية نفسها للجهود الوقائية الدولية والوطنية .وتشدد املادة  ،22شأنها شأن املادة (12د) ،عىل
أهمية مبدأ التعاون من خالل إلزام الدول األطراف ببحث التوصيات الصادرة عن اآلليات الوقائية
وبالدخول يف نقاش معها حول تدابري التنفيذ .وخالفاً لتقارير الزيارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة
الفرعية ملنع التعذيب ،ال يتضمن الربوتوكول أي أحكام تتعلق برسية تقارير الزيارات والتوصيات الصادرة
عن اآلليات الوقائية الوطنية .واعتامدا ً عىل االسرتاتيجية التي تتبعها كل آلية وقائية ،ومدى تعاونها مع
سلطات الدولة ،فإنها قد تقرر نرش تقارير زياراتها ،وإن كان يجب أن يتفق ذلك مع املادة  :)2(21أي أن
تكون املعلومات الرسية التي تحصل عليها اآللية الوقائية محصنة وأال ت ُنرش البيانات الشخصية إال مبوافقة
رصيحة من الشخص املعني.

2
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قد تكون أحكام املادة  22ذات أهمية خاصة بالنسبة آلليات املراقبة الوطنية التي تفتقر إىل أحكام مامثلة
ت ُلزم الدولة بالنظر يف توصياتها :فتعيني هذه اآلليات كآليات وقائية وطنية من شأنه أن يوفر لها مزايا
خاصة.

املادة  :22السلطات املختصة
إن “السلطات املختصة” الوارد ذكرها يف املادة  22هي السلطات املسؤولة عن أماكن االحتجاز ،مبا يف ذلك
مديرو أماكن االحتجاز والوزراء الذين تدخل هذه األماكن ضمن سلطتهم .لكن الربوتوكول يرتك تحديد
الصلة بني السلطات والتوصيات لتقدير اآللية الوقائية الوطنية 213 .وبنا ًء عىل ذلك ،قد يكون من األفضل
توجيه التوصيات املتعلقة ببعض املسائل ذات الحلول العملية ،وتلك التي تخضع لعملية اتخاذ القرار عىل
املستوى املحيل ،إىل إدارة مؤسسة معينة .أما املسائل املهمة عىل نطاق املنظومة والتي تتطلب تعديل
الترشيعات و/أو اتخاذ القرارات عىل املستوى الوطني ،فمن األفضل بطبيعة الحال توجيهها إىل سلطات
214
أعىل يف الهيكل الحكومي أو الترشيعي حتى تكون هناك فرصة معقولة لتنفيذها.
ولتنفيذ املادة  ،22ينبغي للترشيعات الوطنية املنفذة للربوتوكول أن تسمح رصاح ًة لآلليات الوقائية بتحديد
السلطات املالمئة لتَلقّي توصيات معينة .فيتعني عندها عىل السلطة التي تتلقى التوصيات مبقتىض القانون
الوطني أن تستجيب ،أو إذا رأت أنها تفتقر إىل الكفاءة الالزمة لتنفيذ التوصية (التوصيات) املطروحة
فعليها أن تحدد سلطة مختصة إلحالة التوصية إليها ،فتتوىل عندها هذه السلطة االستجابة للتوصيات.
215وينبغي أن تسمح الترشيعات أيضاً لآللية الوقائية بتحديد فرتة مناسبة يُتوقع من السلطات املختصة
خاللها االستجابة للتوصيات و/أو الدخول يف حوار مع اآللية الوقائية حول مسائل محددة.
 - 213جمعية الوقاية من التعذيب ،NPM Guide ،ص .65
 - 214جمعية الوقاية من التعذيب ،NPM Guide ،ص .65
 - 215جمعية الوقاية من التعذيب ،NPM Guide ،ص .65
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وقد ت ُصا ِدف اآللية الوقائية ،أثناء إحدى الزيارات ،بعض االدعاءات الفردية التي تتطلب مزيدا ً من التحقيق
واملقاضاة و/أو املالحقة القضائية؛ لذلك يجوز لها أن تويص بأن تتوىل سلطة مختصة التحقيق يف األمر.
ويف مثل هذه الظروف ،ميكن أن تكون “السلطة املختصة” مكتب املدعي العام أو مكتب أمني املظامل أو
مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان لديها االختصاص القضايئ للنظر يف الشكاوى الفردية .ولكن ترسي يف هذه
الحالة القيود املفروضة عىل اإلفصاح عن البيانات الشخصية الواردة يف املادة  .)2(21وبالتايل فعند إحالة
216
الشكوى ،ال يجوز إرسال أي معلومات عن مقدم الشكوى إال مبوافقته الرصيحة.

املادة  :22النظر يف التوصيات

ميكن لآلليات الوقائية أن تراقب تنفيذ التوصيات بشكل أكرث تكرارا ً من اللجنة الفرعية ملنع التعذيب
وبوسائل شتى ،منها زيارات املتابعة ،ومراسلة املسؤولني ،والتواصل مع املنظامت غري الحكومية أو غريها
من الجهات املوجودة يف أماكن االحتجاز ،كاملنظامت الدينية أو الزوار من املجتمع املدين .وتتيح الزيارات
املتتالية ،عىل وجه الخصوص ،لآللية الوقائية تقييم تنفيذ التوصيات السابقة وتحديد أي مسائل جديدة.
 219ويف حال وجود أي مشاكل يف التنفيذ ،ميكن إحالتها عىل الفور إىل السلطات املختصة.

رشح مواد الربوتوكول اإلختياري

من أجل التشجيع عىل النظر يف التوصيات واملالحظات ،من املقرتح أن تحذو اآلليات الوقائية الوطنية حذو
اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بأن تعقد اجتامعاً مع السلطات املعنية يف نهاية الزيارة ،أو بعدها مبارشةً،
إلبالغها بالتوصيات واملالحظات األولية 217 .كام ينبغي الحقاً تقديم تعليقات خطية رسمية يف أقرب وقت
ممكن .ويجب أن يشكل التقرير أساساً للحوار الب ّناء بني اآللية الوقائية والسلطات املختصة حول تنفيذ
التوصيات .وينبغي أن تفرض الترشيعات الوطنية لتنفيذ الربوتوكول التزاماً رصيحاً عىل الدولة الطرف
218
املعنية بإيالء االعتبار لتوصيات اآللية الوقائية والدخول يف حوار معها.

2

املادة 23
تتعهد الدول األطراف يف هذا الربوتوكول بنرش وتوزيع التقارير السنوية الصادرة عن اآلليات الوقائية
الوطنية.
تشري املادة  23إىل نرش وتوزيع التقارير السنوية الصادرة عن اآلليات الوقائية الوطنية .مل يفرض الربوتوكول
مضموناً محددا ً للتقارير السنوية .ومع ذلك ،فإذا كانت اآللية الوقائية التي تم تعيينها مؤسسة قامئة
 - 216جمعية الوقاية من التعذيب ،NPM Guide ،ص  .65انظر أيضاً رشح املادة  21يف هذا الفصل.
 - 217اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي األول ،املرفق الخامس.
 - 218جمعية الوقاية من التعذيب ،NPM Guide ،ص .64
 - 219جمعية الوقاية من التعذيب ،NPM Guide ،ص .65

89

دليل الربوتوكول اإلختياري التفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب
خصص
بالفعل ،يجب أن يُنرش تقرير اآللية الوقائية السنوي كتقرير منفصل ،أو عىل أقل تقدير يجب أن يُ َ
له فصل مستقل يف التقرير السنوي العام للمؤسسة 220لتوضيح األنشطة التي نُفذت يف إطار والية اآللية
الوقائية املمنوحة للمؤسسة .ويف ظل عدم وجود أحكام تتعلق برسية تقارير اآلليات الوقائية 221،ميكن
أن تشمل التقارير السنوية ،رهناً باملادة  ،)2(21مناذج من تقارير الزيارات واملالحظات والتوصيات .وقد
ميثل هذا التقرير أيضاً فرصة لآلليات الوقائية لتقدم مقرتحات ومالحظات تتعلق بالترشيعات القامئة أو
222
مشاريع القوانني.

2
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ال تتضمن املادة  23رشوطاً محددة بخصوص النرش والتوزيع .إذ متلك اآلليات الوقائية الحرية يف نرش
تقاريرها السنوية من تلقاء نفسها .بيد أن املادة  23تنص عىل رضورة التزام الدول األطراف بنرشها
وتوزيعها .ويسهم نرش تقارير اآلليات الوقائية عىل نطاق وطني واسع يف شفافية أماكن االحتجاز ،وكذلك
يف إمكانية مساءلة اآلليات الوقائية .وبالتايل فإن الهدف من النرش هو متكني اآلليات الوقائية من اتباع
أساليب عمل شفافة وتحسني التأثري املحيل لعملها عىل املدى الطويل .وينبغي أن تتأكد اآلليات الوقائية
والدول األطراف من إرسال التقارير السنوية أيضاً إىل الهيئات الدولية واإلقليمية املعنية ،مثل اللجنة
الفرعية ملنع التعذيب ،ولجنة مناهضة التعذيب ،واللجنة األوروبية ملنع التعذيب ،ولجنة منع التعذيب يف
أفريقيا ( )CPTAولجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان.
هناك مجموعة متنوعة من الخيارات ملساعدة اآلليات الوقائية عىل توزيع املعلومات .فاملادة  23ال متنع
اآللية الوقائية من اتخاذ قرار بنرش تقارير أخرى ،مبا فيها تقارير الزيارات التي قامت بها .كام أن القضايا
التي تطرأ عرب عدد من املؤسسات ميكن أن تدفع اآللية الوقائية إىل نرش تقرير مواضيعي.

 -7الجزء الخامس من الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب :اإلعالن
يحتوي الجزء الخامس عىل مادة واحدة فقط هي املادة  .24وتسعى هذه املادة إىل منح الدول األطراف
وقتاً للتفكري يف أفضل السبل لتنفيذ االلتزامات املفروضة عليها مبوجب الربوتوكول.

املادة 24
 -1يجوز للدول األطراف ،عند تصديقها عىل الربوتوكول ،أن تصدر إعالناً بتأجيل تنفيذ التزاماتها سواء
مبقتىض الجزء الثالث أو الجزء الرابع من هذا الربوتوكول.
 - 220انظر القسم  4.3من الفصل الخامس من هذا الدليل.
 - 221راجع املادتني  2و .16
 - 222ملزيد من املعلومات ،انظر القسم  4.4من الفصل الخامس من هذا الدليل.
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 -2يرسي هذا التأجيل ملدة أقصاها ثالث سنوات .وبعد تقديم الدولة الطرف ملا يلزم من الحجج وبعد
التشاور مع اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،يجوز للجنة مناهضة التعذيب أن متدد هذه الفرتة لسنتني
إضافيتني.

املادة  :)1( 24توقيت اإلعالن
لقد كان تفسري املادة  )1(24من الربوتوكول مثريا ً للجدل ألنه مل يكن واضحاً ما إذا كان إعالن التأجيل جائزا ً
فقط لحظة التصديق أم يف أي وقت الحق .وقد متحور الخالف حول الرتجامت والتفسريات املتضاربة لعبارة
“عند التصديق” يف النصوص العربية والصينية واإلنجليزية والفرنسية والروسية واإلسبانية 224للمعاهدة،
والتي تعترب جميعها متساوية الحجية225 .ووفقاً للامدة  33من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات ،يُفرتض
أن يكون أللفاظ املعاهدة نفس املعنى يف كل نص رسمي .باإلضافة إىل ذلك ،ال تنص املادة  )1(37من
الربوتوكول رصاحة عىل وجوب االعتداد بواحد من النصوص بعينه ،وإن كان النص اإلنجليزي هو األساس
األول الذي بُنيت عليه املفاوضات.

2
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تسعى املادة  24إىل منح الدول األطراف وقتاً إضافياً للتفكري يف أفضل السبل لتنفيذ االلتزامات املنصوص
عليها مبوجب املعاهدة .ووفقاً للامدة  ،24يجوز للدول األطراف أن تصدر إعالناً لتأجيل تنفيذ التزاماتها
املتعلقة باللجنة الفرعية ملنع التعذيب (أي مبوجب الجزء الثالث من الربوتوكول) أو باآلليات الوقائية
الوطنية (أي مبوجب الجزء الرابع من الربوتوكول) بصورة مؤقتة .ويجوز تأجيل التنفيذ لفرتة أولية تصل إىل
ثالث سنوات ،مع إمكانية متديدها لسنتني إضافيتني رهناً مبوافقة لجنة مناهضة التعذيب .وقد فُرس هذا
التأجيل األ َّويل لتنفيذ االلتزامات عىل أنه مينح للدول األطراف فرتة تأجيل أولية مدتها أربع سنوات يف ما
يخص إعداد اآلليات الوقائية الوطنية .والسبب يف ذلك أن الدول األطراف لديها بالفعل سنة واحدة من
223
تاريخ تصديقها عىل الربوتوكول لوضع آلية وقائية وطنية وفقاً للامدة .17

يوضح النصان اإلنجليزي والفرنيس للامدة  )1(24أنه ال ميكن إصدار إعالن التأجيل إال يف وقت التصديق،
وليس بعد ذلك .أما النص الرويس األ َّويل فقد أشار إىل أنه ينبغي إصدار اإلعالن بعد التصديق ،فيام بدا أن
226
النص اإلسباين األويل يشري إىل أن إمكانية التأجيل تستمر إىل ما بعد لحظة التصديق.
 - 223نوفاك وماكارثر ،اتفاقية مناهضة التعذيب ،ص .1108
 - 224وهي اللغات الرسمية لألمم املتحدة.
 - 225انظر الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب ،املادة « :)1(37يودع هذا الربوتوكول ،الذي تتساوى يف الحجية نصوصه العربية
والصينية واإلنجليزية والفرنسية والروسية واإلسبانية ،لدى األمني العام لألمم املتحدة» .وملزيد من املعلومات ،انظر رشح املادة  )1(37يف
هذا الفصل.
 - 226جمعية الوقاية من التعذيب« ،املشاكل اللغوية يف املادة  24من الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب» ،جمعية الوقاية من
التعذيب ،جنيف 27 ،مارس/آذار  ،2007ص .2
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وبعد سابقة قامت بها كازاخستان 227،متت إحالة املشاكل اللغوية التي أثارتها املادة  24من الربوتوكول
إىل مكتب األمم املتحدة للشؤون القانونية الذي “اتخذ إجرا ًء تصحيحياً لجعل النصني الرويس واإلسباين
للامدة  24يتامشيان مع النصوص الرسمية األخرى” :فقد ركز اإلجراء التصحيحي عىل ضامن أن هذين
النصني يعربان عام تعنيه عبارة “يف وقت التصديق” 228.ودخلت التعديالت عىل النص األصيل للربوتوكول
حيز التنفيذ يف  29أبريل/نيسان  .2010لذا ينبغي أن ت ُفسرَ املادة  24اآلن عىل النحو التايل :ال ميكن تأجيل
التنفيذ مبوجب املادة  24إال يف وقت التصديق عىل الربوتوكول.

املادة  :24تأثري التأجيل عىل اللجنة الفرعية ملنع التعذيب

2
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عندما تصدر الدولة الطرف إعالناً بتأجيل تنفيذ الجزء الثالث من الربوتوكول يف وقت التصديق ،فإن اللجنة
الفرعية ملنع التعذيب ال تؤدي واليتها التنفيذية يف ما يتعلق بالدولة الطرف املعنية خالل فرتة التأجيل.
وهذا يعني يف الواقع العميل أنه يحظر عىل اللجنة الفرعية مؤقتاً أن تقوم بأي زيارات قطرية للدولة
229
الطرف ،وأنه يتعذر عليها تقديم املشورة واملساعدة يف ما يخص إنشاء اآلليات الوقائية الوطنية.
ومع ذلك ،فإن االتصال املبارش مع اآلليات الوقائية الوطنية أمر رضوري خالل فرتة التأجيل .فعىل الرغم
من عدم قدرة اللجنة الفرعية ملنع التعذيب عىل بدء التواصل مع اآللية (اآلليات) الوقائية املعنية بسبب
تأجيل الوالية التي تتيح لها القيام بذلك مبوجب املادة (11ب)( ،)2إال أن اآللية (اآلليات) الوقائية ميكن أن
تأخذ زمام املبادرة وتدخل يف حوار مع اللجنة الفرعية مبقتىض املادة (20و).

املادة  :24تأثري التأجيل عىل اآلليات الوقائية الوطنية
يف التطبيق العميل ،ميكن استخدام املادة  24من قبل الدول التي قد تضطر إىل إنشاء هيئة جديدة
لتكون آليتها الوقائية الوطنية أو إدخال تعديالت جوهرية عىل الترشيعات الوطنية حتى تفي وفا ًء كامالً
بالتزاماتها املنصوص عليها يف الجزء الرابع من الربوتوكول .فمن خالل إصدار إعالن بتأجيل التزاماتها مبوجب
الجزء الرابع من الربوتوكول ،ميكن للدولة الطرف أن تصدق عىل الربوتوكول لالستفادة من املشورة التي
 - 227لقد صدقت كازاخستان عىل الربوتوكول يف  28أكتوبر/ترشين األول  ،2008واستشهدت بالنص الرويس لتصدر إعالناً مبوجب املادة 24
بتأجيل إنشاء آليتها الوقائية .جاء هذا اإلعالن يف  8فرباير/شباط  ،2010ويف ظل غياب أي اعرتاض من جانب الدول األطراف يف الربوتوكول،
تَسلَّم األمني العام لألمم املتحدة اإلعالن املذكور خالل فرتة ثالثة أشهر من تاريخ اإلخطار( 2-TREATIES.57.2010.C.N .إخطار الوديع
بتاريخ  22فرباير/شباط .)2010
 - 228ملزيد من املعلومات ،انظر اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي الثالث ،الفقرة 48؛ والتصويبات املُ دخلة عىل النص األصيل
للربوتوكول االختياري (النصني الرويس واإلسباين الرسميني) وعىل ال ُنسخ الحقيقية املصدقة( 3-TREATIES.244.2010.C.N ،إخطار الوديع
بتاريخ  22فرباير/شباط  ،)2010وهي متوفرة عىل الرابط
.http://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2010/CN.244.2010-Eng.pdf
 - 229نوفاك وماكارثر ،اتفاقية مناهضة التعذيب ،ص .1108
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تقدمها اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ويف الوقت نفسه أن تعمل عىل وضع نظام فعال للمراقبة الوطنية.
عندما تختار الدول األطراف تأجيل تنفيذ التزاماتها املتعلقة باآلليات الوقائية الوطنية ،فمن الرضوري أن
يبقى هناك تواصل بني اللجنة الفرعية والجهات الفاعلة الوطنية حتى يتسنى للجنة الفرعية تقديم املشورة
يف ما يتعلق بعملية تعيني اآلليات الوقائية وإنشائها وتسيري مهامها بفعالية .وتستطيع الدول األطراف ،من
خالل تواصلها املستمر مع اللجنة الفرعية بشأن هذه املسألة ،أن تتخذ استعدادات فعالة لتنفيذ الربوتوكول
تنفيذا ً كامالً يف نهاية فرتة التأجيل .ويف مثل هذه الحاالت ،يكون بإمكان اللجنة الفرعية ،مبوجب املادة
(11ب)(( )2يف الجزء الثالث) التي تسمح رصاحة للجنة الفرعية بالتواصل مبارشة مع اآلليات الوقائية ،أن
تتواصل مع أي آلية يُنظر يف تعيينها كآلية وقائية وطنية.

يتضمن الجزء السادس مادتني تتناوالن سبل متويل أنشطة اللجنة الفرعية ملنع التعذيب فضالً عن سبل
حصول الدول األطراف عىل متويل خاص لتنفيذ توصيات اآلليات الوقائية.

املادة 25

رشح مواد الربوتوكول اإلختياري

 -8الجزء السادس من الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب:
األحكام املالية

2

 -1تتحمل األمم املتحدة النفقات التي تتكبدها اللجنة الفرعية ملنع التعذيب يف تنفيذ هذا الربوتوكول.
 -2يوفر األمني العام لألمم املتحدة ما يلزم من املوظفني واملرافق ألداء اللجنة الفرعية ملنع التعذيب مهامها
عىل النحو الفعال مبقتىض هذا الربوتوكول.
تضمن املادة  25حصول اللجنة الفرعية ملنع التعذيب عىل متويل من امليزانية العادية لألمم املتحدة وليس
فقط من املساهامت التي تقدمها الدول األطراف .وتشمل امليزانية العادية مساهامت من سائر الدول
األعضاء يف األمم املتحدة .ويُحدَد املبلغ املطلوب من كل دولة من الدول األعضاء بنا ًء عىل مبدأ القدرة عىل
الدفع :ما يعني أن الدول األكرث ثراء هي التي تقدم أكرب املساهامت .وبذلك يتامىش مبدأ متويل اللجنة
الفرعية من امليزانية العادية لألمم املتحدة مع املامرسات الحالية للهيئات املنشأة مبوجب معاهدات.
وقد لقي إدراج هذا البند معارضة شديدة من حفنة من الدول األعضاء خالل املفاوضات حول الربوتوكول
وعملية اعتامده 230.فقد رأت بعض الدول األعضاء أنه ليس من العدل أن تضطر الدول غري األطراف يف
 - 230تقرير فريق األمم املتحدة العامل املعني بوضع مرشوع لربوتوكول اختياري يلحق باتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب ،وثيقة األمم
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الربوتوكول إىل متويل أنشطة اللجنة الفرعية ،وزعمت أن متويل اللجنة الفرعية سيؤدي إىل تحويل األموال
عن الهيئات القامئة ورصحت بأنها تشك يف أن يكون للربوتوكول تأثري يُذكَر عىل منع التعذيب وغريه من
رضوب سوء املعاملة .ومع ذلك ،فمن األهمية مبكان ضامن حصول اللجنة الفرعية عىل أموال من امليزانية
العادية لألمم املتحدة حتى يتسنى لها أداء مهامها عىل نحو فعال .فقد أثبتت التجارب السابقة مع الهيئات
األخرى املنشأة مبوجب معاهدات األمم املتحدة عدم كفاية التمويل الذي تقدمه الدول األطراف؛ األمر
231
الذي أدى يف املايض إىل تباين نوعية الحامية املمنوحة لألفراد يف ما يتصل باحرتام حقوقهم اإلنسانية.
ولهذا السبب ،اعتمدت الدول األعضاء يف األمم املتحدة قرارا ً صادرا ً عن الجمعية العامة يف عام 1992
232
لضامن حصول جميع الهيئات املنشأة مبوجب معاهدات عىل متويل من امليزانية العادية.
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ويشكل الحصول عىل متويل من امليزانية العادية أهمي ًة خاصة بالنسبة للربوتوكول ألن الدول األطراف
تتحمل بالفعل تكاليف اآلليات الوقائية الوطنية .فاملادة  25تساعد الدول األطراف التي لن تقدر عىل
تحمل تكاليف التصديق عىل الربوتوكول إذا كان هذا التصديق يُلزمهم بتقديم مساهمة كبرية يف تكاليف
تشغيل اللجنة الفرعية ملنع التعذيب.
ويف الواقع العميل ،فإن املوارد التي تحصل عليها اللجنة الفرعية ،مبا يتامىش مع املوارد التي تتلقاها الهيئات
األخرى املنشأة مبوجب معاهدات األمم املتحدة ،تُدفَع من ميزانية مفوضية حقوق اإلنسان233 .وقد ُسد ِدت
تكاليف أنشطة “اإلنشاء” األولية للجنة الفرعية من خالل متويل إضايف قدمته مفوضية حقوق اإلنسان،
وليس من أموال امليزانية العامة للمفوضية .نتيجة لذلك ،فقد واجهت اللجنة الفرعية موقفاً صعباً عندما
بدأت نشاطها ألنه مل يكن لديها من التمويل إال ما يكفي لتغطية الزيارات القطرية؛ مماّ اضطرها إىل تقليص
مهامها املتعلقة باآلليات الوقائية الوطنية .بعد تصديق العضو الخمسني عىل الربوتوكول ،ورفع عدد أعضاء
اللجنة الفرعية من  10أعضاء إىل  25عضوا ً ،أدركت الجمعية العامة لألمم املتحدة رضورة منح اللجنة
234
الفرعية املوارد الكافية لتمكينها من أداء واليتها الوقائية الفريدة بصورة فعالة.

املادة 26
املتحدة  ، 78/2002/4.E/CNالفقرات 36-32؛ وجمعية الوقاية من التعذيب’USA Putting a Price on the Prevention of Torture‘ ،
(بيان صحفي) 2 ،نوفمرب/ترشين الثاين  ،2002وهو متوفر عىل املوقع  .www.apt.chانظر أيضاً النسخة األوىل من هذا الدليل عىل املوقع
.www.apt.ch
أصال بتمويل لجنة مناهضة التعذيب ولجنة القضاء عىل التمييز العنرصي ،لكن ذلك أدى إىل مشاكل يف املوارد.
 - 231قامت الدول األطراف ً
 - 232القرار املتعلق بالتنفيذ الفعال للصكوك الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك التزامات اإلبالغ املنصوص عليها يف الصكوك الدولية
الخاصة بحقوق اإلنسان ،وثيقة األمم املتحدة  16 ،111/47 .UN GA Resديسمرب/كانون األول .1992
 - 233نوفاك وماكارثر ،اتفاقية مناهضة التعذيب ،ص .1121
 - 234الجمعية العامة لألمم املتحدة ،قرار بشأن التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،وثيقة األمم
املتحدة  18 ، 153/64/A/RESديسمرب/كانون األول  ،2009الفقرة .36
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 -1ينشأ صندوق خاص وفقاً لإلجراءات ذات الصلة املتبعة يف الجمعية العامة ،ويدار وفقاً لألنظمة
والقواعد املالية لألمم املتحدة ،وذلك للمساعدة يف متويل تنفيذ التوصيات التي تقدمها اللجنة الفرعية ملنع
التعذيب إىل دولة طرف بعد زيارتها لهذه الدولة الطرف ،فضالً عن برامج التثقيف التي تنفذها اآلليات
الوقائية الوطنية.
 -2يجوز متويل الصندوق الخاص عن طريق التربعات التي تقدمها الحكومات واملنظامت الحكومية الدولية
واملنظامت غري الحكومية وغريها من الكيانات العامة والخاصة.

وكان إلضافة هذه املادة دور رئييس يف ضامن اعتامد الربوتوكول من جانب الدول األعضاء يف األمم املتحدة،
حيث كان يساور العديد منها القلق من اآلثار املالية املرتتبة عىل التزامها بإنشاء أو تعيني أو استبقاء اآلليات
الوقائية الوطنية وبتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة الفرعية واآلليات الوقائية .وبالتايل ،فقد اعتُرب من
الرضوري توفري أموال إضافية للمساعدة يف هذه العمليات.

2
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تنص املادة  26عىل إنشاء صندوق خاص للمساعدة يف متويل تنفيذ التوصيات التي تقدمها اللجنة الفرعية
ملنع التعذيب وبرامج التثقيف التي تديرها اآلليات الوقائية الوطنية .وليس الغرض من إنشاء هذا الصندوق
الخاص مبوجب الربوتوكول أن يكون مكمالً للميزانية العامة للجنة الفرعية يف ما يتعلق بأداء مهامها .كام
أن النص رصاح ًة عىل رضورة توفري األموال ملساعدة الدول األطراف يف الوفاء بالتزاماتها ميثل جانباً آخر من
الجوانب الفريدة للربوتوكول ويعكس نهجه الوقايئ املحدد .تشدد هذه املادة عىل أهمية الحوار التعاوين
يف مساعدة الدول األطراف عىل تنفيذ التزاماتها الحالية (مبا يف ذلك التزاماتها املنصوص عليها يف اتفاقية
مناهضة التعذيب) باتخاذ التدابري الالزمة ملنع التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة.

املادة  :)1(26تنفيذ توصيات اللجنة الفرعية بعد قيامها بزيارة قطرية
تقيض املادة  )1(26من الربوتوكول بتوفري األموال الالزمة لدعم تنفيذ توصيات اللجنة الفرعية بعد قيامها
بأي بعثة قطرية .وتهدف بعض التوصيات إىل تحسني النظم املحلية للحرمان من الحرية ،مبا يف ذلك من
خالل اتخاذ تدابري وقائية .فقد تهدف املشاريع املقرر متويلها مثالً إىل تحسني ظروف االحتجاز ،وحامية
املحتجزين من سوء املعاملة ،و/أو اتخاذ التدابري الالزمة ملنع التعذيب وسوء املعاملة أثناء االحتجاز.
ويشمل ذلك سائر الربامج املرتبطة بإصالح نظام العدالة الجنائية و/أو نظام السجون يف أي دولة طرف،
ومن األمثلة عىل ذلك:
•“اإلصالحات الترشيعية؛
•تدريب القضاة واملدعني العامني ومسؤويل إنفاذ القانون وحراس السجون؛
•إعادة النظر يف أساليب االستجواب؛
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•الفحص الطبي الرشعي للمحتجزين؛
•شكاوى مكافحة التعذيب وآليات التحقيق؛
•برامج مكافحة الفساد يف سياق إقامة العدالة الجنائية؛
•مجمل التدابري األخرى الرامية إىل منع التعذيب طبقاً لألحكام ذات الصلة من اتفاقية األمم
املتحدة ملناهضة التعذيب وغريها من صكوك األمم املتحدة والصكوك اإلقليمية ذات الصلة
235
[”].
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باإلضافة إىل ذلك ،تتكلف اللجنة الفرعية مبوجب املادة (11ب)( )4بتقديم التوصيات “بغية تعزيز قدرات
ووالية اآللية الوقائية الوطنية” .غري أن الصندوق الخاص الذي أنشأه الربوتوكول ال يرمي إىل املساهمة
يف امليزانية العادية لآلليات الوقائية :فال يجوز استخدامه إال لتمويل برامج التثقيف التي تديرها اآلليات
236
الوقائية أو تنفيذ توصيات اللجنة الفرعية الرامية إىل تعزيز قدرات ووالية اآلليات الوقائية.
وليس بالرضورة أن يرتتب عىل سائر توصيات اللجنة الفرعية آثار مالية كبرية .يف الواقع ،ينبغي تشجيع
الدول األطراف عىل اتخاذ تدابري ال يرتتب عليها آثار مالية ضخمة ،كأن تضع ضامنات إجرائية .وبالتايل
يُتوقع من الصندوق الخاص أن يعطي األولوية للمشاريع التي تساعد عىل تنفيذ التوصيات التي يرتتب
عليها آثار مالية كبرية.
قد تؤدي رسية تقارير اللجنة الفرعية إىل أن يعطي الصندوق الخاص األولوية لتنفيذ التوصيات الواردة يف
تقارير اللجنة الفرعية التي نُرشت علناً؛ األمر الذي يؤكد عىل أهمية تشجيع الدول األطراف عىل السامح
بنرش التقارير الصادرة عن البعثات القطرية التابعة للجنة الفرعية .عالوة عىل ذلك ،فقد أفادت اللجنة
الفرعية أنه كلام ازداد نرش تقارير الزيارات ،ازدادت مساهمة الدول يف الصندوق الخاص الذي أنشأه
237
الربوتوكول.

املادة  :)1(26برامج التثقيف
تتوقع املادة  26من الربوتوكول أن يدعم الصندوق الخاص الربامج التثقيفية التي تنفذها اآلليات الوقائية
الوطنية ،مبا يف ذلك أنشطة تعزيز القدرات التي تقرتحها (و/أو التي تقوم بها) اآلليات الوقائية ،وأنشطة
تعزيز القدرات املقدَّمة لآلليات الوقائية (كالدورات التدريبية) ،واألنشطة الرامية إىل رفع مستوى الوعي
 - 235نوفاك وماكارثر ،اتفاقية مناهضة التعذيب ،ص  .1129انظر أيضاً مجلس حقوق اإلنسان ،قرار بشأن التعذيب وغريه من رضوب املعاملة
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة :دور ومسؤولية القضاة واملدعني العامني واملحامني ،وثيقة األمم املتحدة 19/13/A/HRC/RES
 ،الفقرة  26 ،13مارس/آذار .2010
 - 236نوفاك وماكارثر ،اتفاقية مناهضة التعذيب ،ص .1129
 - 237اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي الثالث ،الفقرة .59
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بوالية اآلليات الوقائية و/أو بتدابري الوقاية من التعذيب (مثل التوصيات الداعية إىل إجراء إصالحات).
وليس الغرض من إنشاء الصندوق الخاص تغطية التكاليف العادية لتشغيل اآلليات الوقائية؛ إذ تتحمل
الدول األطراف املسؤولية الرئيسية عن تنفيذ التدابري الوقائية املحلية وضامن حصول آلياتها الوقائية عىل
238
التمويل الكايف.

املادة  :)2(26املساهمة يف الصندوق الخاص املنشأ مبوجب الربوتوكول

تلتزم املادة  26الصمت بخصوص مسألة اتخاذ القرارات بشأن استخدام األموال .ومن غري الواضح ما إذا
كان عىل الدولة الطرف أن تطلب األموال أو ما إذا كانت اآللية الوقائية الوطنية قادرة عىل التقدّم بهذا
الطلب أو حتى ما إذا كان يجوز أو ينبغي للجنة الفرعية ملنع التعذيب أن تأخذ زمام املبادرة .باإلضافة
إىل ذلك ،فإن اإلشارة إىل أن الصندوق الخاص “يدار وفقاً لألنظمة والقواعد املالية لألمم املتحدة” تقتيض
أن يتوىل إدارته مجلس أمناء مستقل .ووفقاً لهذه القواعد ،ميكن أن يتوىل تعيني أعضاء مجلس األمناء إما
الجمعية العامة أو الدول األطراف يف املعاهدة ذات الصلة 241.لكن الربوتوكول مل يوضح بالتفصيل إجراءات
هذا التعيني .وكان ُمتوقَعاً ملجلس أمناء صندوق األمم املتحدة للتربعات لضحايا التعذيب أن يقوم يف النهاية
242
مقام مجلس أمناء الصندوق الخاص املنشأ مبوجب الربوتوكول.
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يجب توجيه املساهامت التي يتلقاها الصندوق الخاص امل ُنشأ مبوجب الربوتوكول إىل مفوضية حقوق
اإلنسان ،وهي الجهة التي تدير الصندوق .وميكن للحكومات ،وكذلك مجموعة متنوعة من الجهات األخرى
(مبا فيها منظامت املجتمع املدين ،واملؤسسات األكادميية ،واألفراد ،والرشكات ،واملؤسسات الخاصة ،وغري
ذلك من الكيانات الخاصة أو العامة) ،املساهمة يف الصندوق 239 .وقد تلقى الصندوق الخاص بالفعل
مساهامت من بعض الدول 240 .غري أن الحاجة تدعو إىل مزيد من املساهامت حتى يتسنى للصندوق
الخاص تنفيذ واليته بفعالية.

 - 238مبوجب املادة  )3(18من الربوتوكول.
 - 239الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب ،املادة .)2(26
 - 240وفقاً للتقرير السنوي الثالث للجنة الفرعية ملنع التعذيب ،ساهمت الجمهورية التشيكية وجزر املالديف وإسبانيا يف الصندوق الخاص
املنشأ مبوجب الربوتوكول .وثيقة األمم املتحدة  25 ، 2/44/CAT/Cمارس/آذار  ،2010الفقرة .59
 - 241نوفاك وماكارثر ،اتفاقية مناهضة التعذيب ،ص .1128
 - 242اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي الثاين ،الفقرة .46
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 -9الجزء السابع من الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب :أحكام
ختامية
يتضمن الجزء السابع ،الذي يتألف من  11مادة ،أحكاماً تتعلق مبا ييل:
•دخول الربوتوكول حيز التنفيذ؛
•العملية التي يجب أن تتبعها الدول األطراف التي ترغب يف االنسحاب من املعاهدة أو تعديلها؛
•حظر التحفظات عىل املعاهدة،
•رضورة التعاون مع الهيئات األخرى ذات الصلة.
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املادة 27
 -1يُفتح باب التوقيع عىل هذا الربوتوكول ألي دولة وقعت عىل االتفاقية.
 -2يخضع هذا الربوتوكول للتصديق عليه من جانب أي دولة صدقت عىل االتفاقية أو انضمت إليها .وتودَع
صكوك التصديق لدى األمني العام لألمم املتحدة.
 -3يُفتح باب االنضامم إىل هذا الربوتوكول ألي دولة صدقت عىل االتفاقية أو انضمت إليها.
 -4يبدأ نفاذ االنضامم بإيداع صك االنضامم لدى األمني العام لألمم املتحدة.
 -5يخطر األمني العام لألمم املتحدة جميع الدول املوقعة عىل هذا الربوتوكول أو املنضمة إليه بإيداع كل
صك من صكوك التصديق أو االنضامم.
تنص املادة  27عىل أن الدول التي وقعت عىل اتفاقية مناهضة التعذيب أو صدقت عليها أو انضمت إليها
هي فقط التي ميكنها ،عىل التوايل ،أن توقع عىل الربوتوكول االختياري لالتفاقية أو تصدق عليه أو تنضم
إليه .ولو ال وجود املادة  ،27ملا كان هذا الربوتوكول بروتوكوالً اختيارياً التفاقية مناهضة التعذيب وإمنا
كان معاهدة “دامئة وحرة” يف حد ذاتها 243 .تضع املادة  27الربوتوكول رصاحة يف سياق اتفاقية مناهضة
التعذيب ،مام يوضح أصول الربوتوكول التاريخية؛ من الجدير بالذكر أن اقرتاح إنشاء آلية مراقبة دولية
قُدِّم للمرة األوىل خالل مفاوضات اتفاقية مناهضة التعذيب 244 .وتؤكد املادة  27عىل دور الربوتوكول يف
مساعدة الدول األطراف يف اتفاقية مناهضة التعذيب عىل تحسني تنفيذ التزاماتها القامئة مبنع التعذيب
وغريه من رضوب سوء املعاملة املنصوص عليها يف اتفاقية مناهضة التعذيب.

 - 243نوفاك وماكارثر ،اتفاقية مناهضة التعذيب ،ص .1137
 - 244أنظر القسم  4من الفصل األول من هذا الدليل؛ والنسخة األوىل من هذا الدليل.
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ووفقاً لهذه املادة ،ميكن للدول أن توقع عىل اتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكولها يف وقت واحد .بيد
أن االلتزامات ال تكون ملزمة إال يف حالة التصديق أو االنضامم ،وليس التوقيع .غري أن التوقيع هو وسيلة
تسمح للدول بالتعبري عن رغبتها يف االلتزام الكامل بأحكام الربوتوكول .كام أنه وفقاً للامدة  18من اتفاقية
فيينا لقانون املعاهدات ،فإن التوقيع يرتب التزاماً عىل الدول املوقعة باالمتناع ،من منطلق النية الحسنة،
عن األعامل التي تحبط هدف املعاهدة أو الغرض منها 245 .عىل الرغم من ذلك ،فإن الدول ال تتقيد رصاح ًة
بتنفيذ االلتزامات الواردة يف الربوتوكول إال عندما تصدق عليه أو تنضم إليه .ويف حني أن عملية التصديق
عىل اتفاقية مناهضة التعذيب أو االنضامم إليها تختلف عن تلك الخاصة بربوتوكولها االختياري ،إال أنه ال
يوجد فرق بني النتائج ألن كل عملية منهام تتمتع بالدرجة نفسها من اإللزام للدول األطراف.

باإلضافة إىل ذلك ،ميكن ألي دولة أن توقع عىل الربوتوكول أو تصدق عليه أو تنضم إليه عن طريق
الخالفة 247وإن كان الربوتوكول ال ينص عىل ذلك رصاحة.

رشح مواد الربوتوكول اإلختياري

التصديق هو العملية األكرث شيوعاً .وقبل أن تصدق أي دولة عىل معاهدة دولية ،فإنها تسعى رصاحة إىل
تحقيق قبول محيل لاللتزام بأحكام املعاهدة246 .تختلف اإلجراءات القانونية الالزمة للتصديق من دولة إىل
أخرى .وعند تحقيق قبول محيل لعملية التصديق عىل الربوتوكول ،يودَع صك التصديق لدى األمني العام
لألمم املتحدة .أما االنضامم فهو العملية التي توافق من خاللها أي دولة عىل االلتزام بأحكام معاهدة
معينة من دون التوقيع عىل تلك املعاهدة .ال ت ُستخدم هذه العملية بالقدر نفسه مثل عملية التصديق،
وال بد أن يوجد نص رصيح لها يف املعاهدة ذات الصلة .عىل الرغم من ذلك ،فلها األثر القانوين نفسه الذي
لعملية التصديق.

2

املادة 28
 -1يدخل هذا الربوتوكول حيز التنفيذ يف اليوم الثالثني من تاريخ إيداع صك التصديق أو االنضامم العرشين
لدى األمني العام لألمم املتحدة.
 -2بالنسبة لكل دولة تصدق عىل هذا الربوتوكول أو تنضم إليه بعد إيداع صك التصديق أو االنضامم
العرشين لدى األمني العام لألمم املتحدة ،يدخل هذا الربوتوكول حيز التنفيذ يف اليوم الثالثني من تاريخ
إيداع صك تصديقها أو انضاممها.
 - 245اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات ،املادة  .18وملزيد من املعلومات ،انظر الدليل املرجعي ملعاهدات األمم املتحدةwww.untreaty. :
.un.org
 - 246اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات ،املادتان ()1(2ب) و )1(14و.16
 - 247يرتبط مبدأ «خالفة الدول» بالعملية التي تحل فيها دولة حديثة النشأة محل دولة أخرى فيام يتعلق باملسؤولية عن العالقات الدولية
ألحد األقاليم .عىل سبيل املثال ،فقد وقعت رصبيا والجبل األسود عىل الربوتوكول يف  25سبتمرب/أيلول  .2003وأعلنت الجبل األسود استقاللها
يف  3يونيو/حزيران  .2006وصدقت رصبيا عىل الربوتوكول يف  26سبتمرب/أيلول  2006فيام أصبحت جمهورية الجبل األسود دولة موقعة عن
طريق الخالفة يف  23أكتوبر/ترشين األول  .2006ثم أصبحت الجبل األسود دولة طرفاً يف الربوتوكول يف  6مارس/آذار .2009
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تحدد املادة  28اإلجراءات الالزمة لدخول الربوتوكول حيز التنفيذ (أي التاريخ الذي تصبح فيه أحكامه ملزِمة
قانوناً ورسمياً) .وتنص املادة  28عىل أن الربوتوكول يدخل حيز التنفيذ يوم إيداع صك االنضامم العرشين.
أما الربوتوكوالت االختيارية األخرى ملعاهدات حقوق اإلنسان ،فهي تقتيض بوجه عام تصديق أو انضامم
 10دول أطراف فقط حتى تدخل حيز التنفيذ 248 .يعترب هذا العدد الكبري نسبياً من التصديقات املطلوبة
مبوجب املادة  28انعكاساً للصعوبات واملعارضة التي ووجهت خالل عملية التفاوض عىل الربوتوكول .ولكن
يف نهاية املطاف ،مل يؤ ِد العدد املطلوب من الدول األطراف إىل تأخري كبري يف دخول الربوتوكول حيز التنفيذ.
إذ دخل الربوتوكول حيز التنفيذ يف  22يونيو/حزيران  ،2006أي بعد ثالث سنوات ونصف السنة فقط من
اعتامده من قبل الجمعية العامة لألمم املتحدة يف  18ديسمرب/كانون األول  .2002وكان دخول الربوتوكول
حيز التنفيذ نقطة االنطالق للعملية التي أنشأت اللجنة الفرعية ملنع التعذيب .لقد ُعقد االجتامع األول
249
للدول األطراف النتخاب أعضاء اللجنة الفرعية يف  18ديسمرب/كانون األول .2006

رشح مواد الربوتوكول اإلختياري

وتنص املادة  28أيضاً عىل أن كل دولة تصدق عىل الربوتوكول أو تنضم إليه بعد دخوله حيز التنفيذ تصبح
مل َزمة قانوناً بأحكام املعاهدة يف اليوم الثالثني من تاريخ إيداع صك تصديقها أو انضاممها.

املادة 29
ترسي أحكام هذا الربوتوكول عىل الدول االتحادية بجميع أجزائها دون أي قيود أو استثناءات.
تهدف املادة  29إىل التأكد من أن الدول األطراف االتحادية تطبق التزاماتها بالتساوي يف جميع الواليات
لضامن التنفيذ املحيل املتسق ألحكام الربوتوكول250 .وهو ما يعكس املبدأ القائل بوجب عد تذ ّرع الدول
األطراف بالهياكل االتحادية لتربير القصور يف تنفيذ التزاماتها كاملة .ويتشابه هذا البند مع املادة  50من
العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية كام أنه يتفق مع املادة  29من اتفاقية فيينا لقانون
املعاهدات والتي تنص عىل أنه “ما مل يظهر من املعاهدة قصد مغاير أو يثبت خالف ذلك بطريقة
أخرى ،تلزم نصوص املعاهدة كل طرف فيها بالنسبة لكامل أراضيه 251”.ويف التطبيق العميل ،يشكل تنفيذ
الربوتوكول يف دولة اتحادية ،أو يف أي شكل آخر من الدول الالمركزية ،عددا ً من التحديات الخاصة.
 - 248انظر الربوتوكول االختياري األول للعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية ،املادة 9؛ والربوتوكول االختياري التفاقية السيداو ،املادة 16؛
والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،املادة 13؛ ونوفاك وماكارثر ،اتفاقية مناهضة التعذيب ،ص .1143
 - 249الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب ،املادة ()1(7ب).
 - 250للحصول عىل معلومات مفصلة عن تنفيذ الربوتوكول يف الدول االتحادية ،انظر جمعية الوقاية من التعذيبImplementation of ،
the Optional Protocol to the UN Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or
 ،Punishment (OPCAT) in Federal and Decentralised Statesجمعية الوقاية من التعذيب ،جنيف .2005 ،وهو متوفر عىل املوقع
.www.apt.ch
 - 251اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات ،املادة .29
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املادة  :29نطاق تطبيق املادة
ينبغي تفسري اإلشارة إىل “الدول االتحادية” يف املادة  29عىل أنها تنطبق عىل جميع أشكال الدول الالمركزية.
وميثل التقسيم “االتحادي” للسلطة بني الحكومة االتحادية املركزية والحكومات اإلقليمية أو املحلية الشكل
األكرث شيوعاً لالمركزية .ومع ذلك ،ميكن أن تأخذ الالمركزية أشكاالً أخرى ،منها تفويض املسؤوليات املحددة
بشكل محدود للغاية إىل الحكومات البلدية أو املحلية252 .ويف نظام الالمركزية ،عاد ًة ما يتم تقسيم السلطة
عىل أساس املناطق الجغرافية املحددة و/أو الفئات املوضوعية.

املادة  :29مسؤولية تنفيذ الربوتوكول يف الدول االتحادية

رشح مواد الربوتوكول اإلختياري

يف الدول االتحادية ،غالباً ما تنحرص مسؤولية إبرام املعاهدات مسؤولية بالحكومة االتحادية .ولكن يف
بعض الدول ،ال تستطيع الحكومة االتحادية وحدها تنفيذ معاهدة ُمصدَّق عليها .وعندما يدخل موضوع
املعاهدة بكامله أو بجزء منه ضمن اختصاص الحكومات اإلقليمية ،قد يتعني عىل هذه الحكومات أن تقر
ترشيعات تسمح ببدء نفاذ املعاهدة .ولكن إذا مل تكن الحكومة االتحادية تتمتع بسلطة حرصية ورئيسية
لسن الترشيعات الالزمة لتنفيذ املعاهدات الدولية ،فإنها قد متتلك السلطة الدستورية الكافية لتنفيذ
املعاهدة عىل أساس أن املعاهدة تندرج ضمن مجاالت االختصاص العادية .وقد يقع عىل عاتق الحكومة
االتحادية مسؤولية واسعة عن مثل هذه املجاالت (كمجال حقوق اإلنسان مثالً) أو أنها قد تكون مسؤولة
253
عن طائفة واسعة من املسائل املحددة (مثل السجون وأعامل الرشطة والصحة).

2

يف حال ت َعذَّر عىل الحكومة االتحادية تنفيذ معاهدات حقوق اإلنسان مبفردها ،يكون من الرضوري إيجاد
طريقة ما للحصول عىل موافقة من الحكومات اإلقليمية وحثها عىل اتخاذ إجراءات .وقد أشارت الهيئات
الدولية املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان ،مبا فيها لجنة حقوق اإلنسان ،إىل أن الدول االتحادية
عليها واجب إقامة تعاون بني الحكومة االتحادية واإلقليمية ،وإنشاء آليات تنفيذية ورقابية ،حتى يتسنى
لها الوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه حقوق االنسان254 .وبنا ًء عىل ذلك ،ينبغي للحكومات االتحادية أن تنظر
يف ما إذا كانت لديها السلطة الدستورية لسن الترشيعات الالزمة لتنفيذ الربوتوكول 255 .وقد يكون من
الالزم أيضاً إجراء تغيريات ترشيعية لضامن متتع اللجنة الفرعية ملنع التعذيب واآلليات الوقائية الوطنية
 - 252جمعية الوقاية من التعذيب ،Implementation of OPCAT in Federal States ،ص .4
 - 253جمعية الوقاية من التعذيب ،Implementation of OPCAT in Federal States ،ص .9
 - 254لجنة حقوق اإلنسان ،املالحظات الختامية للجنة حقوق اإلنسان بشأن أملانيا ،وثيقة األمم املتحدة  4 ، DEU/80/CCPR/COمايو/
أيار  ،2004الفقرة  ،12وقد اقتُبِست يف جمعية الوقاية من التعذيب ،Implementation of OPCAT in Federal States ،ص « :9هذا
تذكري للدولة الطرف مبسؤولياتها فيام يتعلق باملادة [ 50فقرة الدول االتحادية] من العهد؛ إذ ينبغي لها أن تنشئ آليات مناسبة بني املستوى
االتحادي ومستوى الواليات لزيادة ضامن التطبيق الكامل للعهد».
 - 255نوفاك وماكارثر ،اتفاقية مناهضة التعذيب ،ص .1147
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بالصالحيات والسلطات املنصوص عليها يف الربوتوكول حتى ميكن تنفيذ الربوتوكول تنفيذا ً كامالً.

\

256

املادة  :29إنشاء أو تعيني اآلليات الوقائية الوطنية يف الدول االتحادية

ينبغي للحكومات االتحادية ،شأنها شأن سائر الحكومات التي أصبحت (أو تنوي أن تصبح) دوالً أطرافاً يف
الربوتوكول ،مراجعة اآلليات الحالية ملراقبة أماكن االحتجاز للنظر يف إمكانية تعيني أي منها كآليات وقائية
أو إنشاء هيئة (أو هيئات) جديدة .وينبغي إيالء اهتامم خاص لتحديد تواتر ومدة الزيارات الواجب
257
إجراؤها يف إطار الخصائص الجغرافية للدولة واملؤسسات التابعة لها.

2

ويف الدول االتحادية ،قد تكون اآلليات الوقائية الوطنية:

رشح مواد الربوتوكول اإلختياري

قامئة عىل أساس جغرايف :قد تقوم بعض الدول بتعيني هيئات متعددة ،حسب التقسيامت الجغرافية،
لتتوىل مهام اآلليات الوقائية؛
•قامئة عىل أساس الوالية القضائية :قد تقرر الدول تعيني هيئات متعددة ،يف ما يتعلق بأنواع
مختلفة من املؤسسات أو املوضوعات ،تخضع لواليات قضائية محددة (سواء اتحادية أو
غريها)؛
•قامئة عىل أساس مواضيعي :قد تقرر بعض الدول تعيني عدة هيئات ،تتمتع كل منها بخربة
محددة (يف مجال األحداث أو املهاجرين أو الرشطة مثالً) ،لتؤدي مهام اآلليات الوقائية .وتكون
كل مؤسسة مسؤولة عن مراقبة أماكن االحتجاز التي تقع ضمن مجال خربتها املواضيعية (مثل
وحدات االحتجاز التابعة للرشطة ،أو أماكن احتجاز األحداث ،أو دور املسنني)؛
258
•أو قد يُستخدَم مزيج من هذه الخيارات.
بيد أن القرار النهايئ بشأن تحديد شكل اآللية الوقائية املناسب لدولة معينة يعتمد ،بطبيعة الحال ،عىل
عدد من العوامل ،منها حجم الدولة ،ووجود هيئات للمراقبة ،وطبيعة السلطة الدستورية للدولة259 .ويف
مختلف الحاالت ،ال بد من ضامن ما ييل:
•تغطية سائر األماكن التي قد يوجد فيها شخص محروم من حريته؛
 - 256نوفاك وماكارثر ،اتفاقية مناهضة التعذيب ،ص .1147
 - 257انظر أيضاً رشح املادة  3يف هذا الفصل؛ وجمعية الوقاية من التعذيب ،Implementation of OPCAT in Federal States ،ص
13-7؛ وفالرت سانتينغر« ،اآلليات الوطنية للزيارات :تصنيفات وتقييامت» ،يف Visiting Places of Detention: Lessons Learned and
( Practices of Selected Domestic Institutionsتقرير عن حلقة عمل للخرباء) ،جمعية الوقاية من التعذيب ،جنيف ،يوليو/متوز .2003
 - 258ملزيد من املعلومات ،انظر القسم ( 7وخاصة  )7.4من الفصل الرابع من هذا الدليل.
 - 259جمعية الوقاية من التعذيب ،Implementation of OPCAT in Federal States ،ص .12
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•متتع كل آلية من آليات الزيارة بالخربات والصالحيات والضامنات كافة املنصوص عليها يف
الربوتوكول؛
•سهولة تطبيق الخطة الكلية من الناحية اإلدارية والحصول عىل نتائج إيجابية ومتسقة.
كام ذُكر سابقاً حول املادة  ،17فقد يكون من الصعب التوفيق بني االعتامد عىل خليط مرقَّع وفضفاض من
260
الكيانات القامئة وبني الرشوط الذي حددها الربوتوكول.

املادة 30

تحظر املادة  30إبداء أي تحفظات عىل الربوتوكول .ويتسم هذا البند بأهمية خاصة ألن معظم الصكوك
الدولية تنص عىل جواز إبداء التحفظات ،وإن كان ذلك فقط يف حالة عدم تعارضها مع أهداف املعاهدة
ومقاصدها .ويف حالة هذا الربوتوكول ،رأى واضعوه أنه من الرضوري استبعاد إمكانية إبداء التحفظات ألن
الربوتوكول ال يضع معايري موضوعية جديدة؛ وإمنا تضع أحكامه آليات جديدة تساعد عىل تنفيذ االلتزامات
حتام إىل تقييد والية الهيئات
القامئة مبوجب اتفاقية مناهضة التعذيب 261 .لذلك ،فسيؤدي أي تحفظ ً
املنشأة مبوجب الربوتوكول و/أو مناهج عملها ،وهو ما يتعارض بدوره مع أهداف املعاهدة ومقاصدها.
262يتناقض هذا األمر مع املادة (19ج) من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات 263 .عالوة عىل ذلك ،فإن املادة
 ،24التي تسمح للدول األطراف بتأجيل التزاماتها يف ما يتصل باللجنة الفرعية ملنع التعذيب أو اآلليات
الوقائية الوطنية ،متنح الدول األطراف بالفعل مهلة كافية لالستعداد لتنفيذ التزاماتها كاملة.

رشح مواد الربوتوكول اإلختياري

ال يجوز إبداء أي تحفظات عىل هذا الربوتوكول.

2

 - 260انظر رشح املادة  17يف هذا الفصل .انظر أيضاً القسم  7.4من الفصل الرابع والقسم  6.1من الفصل الخامس من هذا الدليل.
 - 261لقد شكّلت مسألة السامح بإبداء التحفظات جانباً مثريا ً للجدل من مفاوضات الربوتوكول .فقد رأت بعض الدول وجوب متكني أي دولة
من إبداء التحفظات ،كام هو الحال بالنسبة لبعض الربوتوكوالت االختيارية األخرى ،مثل الربوتوكولني االختياريني التفاقية األمم املتحدة لحقوق
الطفل .غري أن الغالبية لفتت إىل أن املامرسات الحديثة يف مجال حقوق اإلنسان (كام يف نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية الصادر
عام  ،1998وبروتوكول اتفاقية عام  1979للقضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة الصادر عام  )1999متثلت يف عدم السامح بأي تحفظات.
 - 262تقارير فريق األمم املتحدة العامل املعني بوضع مرشوع لربوتوكول اختياري يلحق باتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب ،وثيقة
األمم املتحدة 2 ، 28/1993/4.E/CN .ديسمرب/كانون األول  ،1992الفقرتان  ،112-111ووثيقة األمم املتحدة  2 ، 58/2000/4.E/CNديسمرب/
كانون األول  ،1999الفقرات .22-20
 - 263تنص املادة (19ج) من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات عىل أنه «يجوز للدولة ،لدى التوقيع عىل معاهدة ما أو التصديق عليها أو قبولها
أو إقرارها أو االنضامم إليها ،أن تبدي تحفظاً إال إذا( :أ) حظرت املعاهدة هذا التحفظ؛ أو (ب) نصت املعاهدة عىل أنه ال يجوز أن توضع
إال تحفظات محددة ليس من بينها التحفظ املعني؛ أو (ج) أن يكون التحفظ ،يف غري الحاالت التي تنص عليها الفقرتان الفرعيتان (أ) و(ب)،
منافياً ألهداف املعاهدة ومقاصدها».
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املادة 31
ال متس أحكام هذا الربوتوكول التزامات الدول األطراف مبقتىض أي اتفاقية إقليمية تنشئ نظاماً لزيارة
أماكن االحتجاز .وت ُش َّجع اللجنة الفرعية ملنع التعذيب والهيئات املنشأة مبوجب تلك االتفاقيات اإلقليمية
عىل التشاور والتعاون من أجل تفادي االزدواج والتعزيز الفعال ألهداف هذا الربوتوكول.

2
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توضح املادة  31مبدأ التعاون الذي يشكل جوهر النهج الوقايئ الذي يقوم عليه الربوتوكول .وتقر هذه
املادة بوجود هيئات إقليمية تقوم بزيارات ألماكن االحتجاز ،وتتناول املخاوف املتصلة بوجود أي ازدواجية
بني عمل اللجنة الفرعية ملنع التعذيب وعمل هذه اآلليات .لذلك ،فمن الرضوري تعزيز التعاون لضامن
تطبيق الهيئات املختلفة امعايري وتوصيات متسقة ،خاصة يف ما يتعلق بإنشاء اآلليات الوقائية الوطنية
وتعيينها وتسيري مهامها 264 .هناك أشكال مختلفة للتعاون الذي تدعو إليه املادة  31بني اللجنة الفرعية
واآلليات اإلقليمية األخرى ،منها تبادل املعلومات واملبادئ التوجيهية ألفضل املامرسات ،وتنسيق برامج
الزيارات لبلدان محددة ،وعقد اجتامعات ثنائية ملناقشة القضايا ذات االهتامم املشرتك.
عىل الرغم من أن املادة  31ال تذكر رصاح ًة اآلليات الوقائية الوطنية ،إال أنه من املفيد أن تنظر اآلليات
الوقائية يف سبل التشاور مع الهيئات اإلقليمية ذات الصلة ،والسبل التي ميكن لهذه الهيئات أن تتشاور
بها معها .ففي ذلك منفعة متبادلة ،حيث ميكن لكل هيئة بعد ذلك أن تترصف بنا ًء عىل املعلومات التي
ُجمعت والتوصيات التي قُدمت نتيجة الزيارات التي قامت بها أي من الهيئات.

املادة 32
ال متس أحكام هذا الربوتوكول التزامات الدول األطراف يف اتفاقيات جنيف األربع املؤرخة  12أغسطس/
آب  1949وبروتوكوليها اإلضافيني املؤرخني  8يونيو/حزيران ،1997وال متس إمكانية أن تأذن أي دولة طرف
للجنة الدولية للصليب األحمر بزيارة أماكن االحتجاز يف الحاالت غري املشمولة بالقانون اإلنساين الدويل.
تقدم املادة  32دليالً آخر عىل أهمية مبدأ التعاون الشامل الذي يقوم عليه الربوتوكول 265 .وتنص هذه
املادة عىل أن الربوتوكول ينبغي أال يحد من االلتزامات النابعة من اتفاقيات جنيف األربع وبروتوكوليها
اإلضافيني ،وأال يتعارض معها بطريقة أو بأخرى .تشكل هذه النصوص مجتمعة أساس القانون الدويل
 - 264نوفاك وماكارثر ،اتفاقية مناهضة التعذيب ،ص  .1159انظر أيضاً املادة  5من الفصل الثالث من هذا الدليل لالطالع عىل مزيد من
املعلومات عن عالقة التعاون املتوقعة بني اللجنة الفرعية ملنع التعذيب والهيئات الوقائية األخرى.
 - 265انظر الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب ،املادة (11ج).
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اإلنساين 266،وبالتايل فإن املادة  32تفرض عىل الدول األطراف التزامات مكملة لتلك التي يفرضها القانون
الدويل اإلنساين .إذ تتوقع املادة  32أن يكون عمل الهيئات املنشأة مبوجب الربوتوكول مكمالً لعمل اللجنة
الدولية للصليب األحمر267 .كام أنها تستخلص من نص الربوتوكول عدم جواز التذرع بالحق يف الوصول إىل
أماكن االحتجاز املمنوح للجنة الفرعية ملنع التعذيب واآللية (اآلليات) الوقائية ذات الصلة لتربير استبعاد
الزيارات التي تقوم بها لجنة الصليب األحمر الدولية أو العكس بالعكس .ووفقاً التفاقيات جنيف ،يؤذن
للجنة الصليب األحمر الدولية بزيارة جميع أماكن االحتجاز التي يوجد ،أو ميكن أن يوجد ،فيها أرسى حرب
ومدنيون معتقلون وغريهم من “األشخاص املحميني” أثناء نزاع مسلح دويل 268 .أما يف حالة النزاع املسلح
غري الدويل أو يف أوقات السلم ،يجوز للدولة أن تأذن للجنة الصليب األحمر بزيارة أماكن االحتجاز بشكل
269
مؤقت.
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لذلك ،هناك احتامل كبري أن يتداخل عمل اللجنة الدولية للصليب األحمر مع عمل الهيئات املنشأة مبوجب
الربوتوكول ،بغض النظر عن التعريف األوسع ألماكن االحتجاز التي تؤثر يف نطاق تطبيق والية الهيئات
املنشأة مبوجب الربوتوكول .ولتفادي االزدواجية يف الجهود ،ينبغي لهذه الهيئات أن تنشئ نظاماً تستطيع
من خالله التعاون والتواصل بفعالية مع اللجنة الدولية للصليب األحمر .ويتطلب التعاون الفعال اتخاذ
إجراء لتبادل املعلومات ،خاصة يف ما يتعلق باختيار األماكن املراد زيارتها ،أثناء التحضري للبعثات القطرية
التابعة للجنة الفرعية ملنع التعذيب .وهناك حاجة إىل زيادة دراسة إمكانيات التعاون بني اآلليات الوقائية
الوطنية واللجنة الدولية للصليب األحمر .بيد أن هذا التعاون قد ميثل تحدياً معقدا ً بالنسبة للدول األطراف
التي يوجد فيها العديد من اآلليات الوقائية؛ وهذا سبب آخر ألن تنظر الدول يف إنشاء أو تحديد هيئة
270
تنسيقية.

2

املادة 33
 -1يجوز ألي دولة طرف أن تنسحب من هذا الربوتوكول يف أي وقت مبقتىض إخطار كتايب توجهه إىل األمني
العام لألمم املتحدة الذي يقوم فيام بعد بإبالغ سائر الدول األطراف يف هذا الربوتوكول ويف االتفاقية بذلك.
ويصبح االنسحاب نافذا ً بعد انقضاء سنة من تاريخ تلقي األمني العام اإلخطار.
 -2ال يرتتب عىل هذا االنسحاب إعفاء الدولة الطرف من التزاماتها مبوجب هذا الربوتوكول تجاه أي فعل
مثال القيام بزيارات
 - 266يُعنى القانون الدويل اإلنساين بحامية األشخاص يف أوقات النزاع املسلح ،حيث يتيح للجنة الدولية للصليب األحمر ً
ألماكن االحتجاز لزيارة أرسى الحرب.
 - 267نوفاك وماكارثر ،اتفاقية مناهضة التعذيب ،ص .1165
 - 268ملزيد من املعلومات عن أنشطة اللجنة الدولية للصليب األحمر ،انظر املوقع .www.icrc.org
 - 269نوفاك وماكارثر ،اتفاقية مناهضة التعذيب ،ص  .1161لالطالع عىل تعريف لـ»الرصاع املسلح» ،انظر املوقع .www.icrc.org
 - 270جمعية الوقاية من التعذيب ،NPM Guide ،ص .91
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أو وضع قد يحدث قبل تاريخ بدء نفاذ االنسحاب ،أو تجاه اإلجراءات التي قررت أو ميكن أن تقرر اللجنة
الفرعية ملنع التعذيب اتخاذها فيام يتعلق بالدولة الطرف املعنية ،كام ال يخل هذا االنسحاب عىل أي نحو
مبواصلة النظر يف أي مسألة تكون اللجنة الفرعية ملنع التعذيب قد رشعت يف النظر فيها قبل تاريخ بدء
نفاذ هذا االنسحاب.
 -3بعد تاريخ بدء نفاذ انسحاب الدولة الطرف ،ال تبدأ اللجنة الفرعية ملنع التعذيب النظر يف أي مسألة
جديدة تتعلق بتلك الدولة.

2
رشح مواد الربوتوكول اإلختياري

تتشابه املادة  33مع املادة  31من اتفاقية مناهضة التعذيب يف أنها تحدد صيغة وإجراءات األمم املتحدة
الشائعة الواجب اتباعها عندما ترغب الدولة الطرف يف االنسحاب من معاهدة .وتحتوي هذه املادة عىل
ضامنات الهدف منها منع الدول األطراف من االنسحاب من الربوتوكول لغرض التنفيذ االنتقايئ اللتزاماتها
املنصوص عليها يف املعاهدة .فاالنسحاب من املعاهدة يعد خطوة خطرية.
ال تتوقف التزامات الدولة الطرف لحظة تقدميها طلب االنسحاب؛ فال يرسي االنسحاب إال بعد انقضاء سنة
من تلقي اإلخطار .وخالل السنة التالية الستالم إخطار االنسحاب ،تستمر التزامات الدولة الطرف (خالل
السنة التالية لالنسحاب) ،مبا يف ذلك تجاه اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،ويُسمح للجنة الفرعية مبواصلة
القيام بزيارات قطرية عادية وأخرى للمتابعة ،والتواصل مع اآلليات الوقائية الوطنية ،وتوفري التدريب
واملشورة واملساعدة التقنية لهذه اآلليات271 .ولكن مبجرد تقديم إخطار االنسحاب ،ال ميكن للجنة الفرعية
أن تبدأ النظر يف مسائل جديدة ويتم إعفاء الدولة الطرف من أي التزامات جديدة بعد هذا التاريخ.
من ناحية أخرى ،تستمر التزامات الدولة الطرف تجاه األعامل التي وقعت ،أو الحاالت التي ظهرت ،قبل
التاريخ الذي أصبح فيه االنسحاب نافذا ً .ويجوز للجنة الفرعية مواصلة العمل بشأن هذه املسائل؛ لذا،
فال ميكن استخدام إخطار االنسحاب ملنع اللجنة الفرعية من مواصلة النظر يف مسألة كانت بالفعل قيد
النظر .ويشمل مصطلح “الحالة” مجموعة واسعة من الظروف والقضايا (مثل القضايا التي أثارتها اللجنة يف
272
السابق مع الدولة الطرف واملشاريع التي مولها الصندوق الخاص لتنفيذ توصيات اللجنة).
عالوة عىل ذلك ،ليس لهذا البند أي أثر قانوين عىل العمل املحيل لآلليات الوقائية .وليك توقف الدولة
الطرف نشاط آليتها (آلياتها) الوقائية ،عليها أن تتخذ ما يلزم من اإلجراءات الترشيعية أو غريها من
اإلجراءات (كأن تلغي الترشيعات ِ
املؤسسة لآللية الوقائية) عىل النحو املحدد يف النصوص الدستورية أو
273
الترشيعية التي أنشأت اآللية الوقائية.
 - 271نوفاك وماكارثر ،اتفاقية مناهضة التعذيب ،ص .1171-1170
 - 272نوفاك وماكارثر ،اتفاقية مناهضة التعذيب ،ص .1170
 - 273نوفاك وماكارثر ،اتفاقية مناهضة التعذيب ،ص .1171
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املادة 34
 -1يجوز ألي دولة طرف أن تقرتح تعديالً وتقدمه إىل األمني العام لألمم املتحدة .ويحيل األمني العام إىل
الدول األطراف يف هذا الربوتوكول التعديل املقرتح فور تلقيه مشفوعاً بطلب إليها بأن تبلغه إن كانت تحبذ
عقد مؤمتر للدول األطراف بغرض النظر يف االقرتاح والتصويت عليه .ويف حالة إعراب ثلث الدول األطراف
عىل األقل ،يف غضون أربعة أشهر من تاريخ ورود اإلحالة من األمني العام ،عن تحبيذها عقد مثل هذا
املؤمتر ،يدعو األمني العام إىل انعقاد املؤمتر برعاية األمم املتحدة .ويقدم األمني العام أي تعديل يعتمده
املؤمتر بأغلبية ثلثي الدول األطراف الحارضة واملصوتة إىل جميع الدول األطراف لقبولها.

 -3تكون التعديالت عند نفاذها ملزمة للدول األطراف التي قبلتها ،وتظل الدول األطراف األخرى ملزمة
بأحكام هذا الربوتوكول وبأي تعديالت سبق لها قبولها.
تحدد املادة  ،34التي تتشابه مع املادة  29من اتفاقية مناهضة التعذيب ،صيغة وإجراءات األمم املتحدة
الشائعة لتعديل أحكام املعاهدة.

رشح مواد الربوتوكول اإلختياري

 -2يدخل أي تعديل يُعت َمد وفقاً للفقرة  1من هذه املادة ،بعد قبوله من جانب األغلبية بثلثي الدول
األطراف يف هذا الربوتوكول ،حيز النفاذ وفقاً للعملية الدستورية لكل دولة طرف.

2

املادة 35
يمُ نح أعضاء اللجنة الفرعية ملنع التعذيب واآلليات الوقائية الوطنية االمتيازات والحصانات التي تكون الزمة
ملامرستهم مهامهم عىل نحو مستقل .ويمُ نح أعضاء اللجنة الفرعية ملنع التعذيب االمتيازات والحصانات
املنصوص عليها يف البند  22من اتفاقية امتيازات األمم املتحدة وحصاناتها املؤرخة  13فرباير/شباط ،1946
رهناً بأحكام البند  23من تلك االتفاقية.

املادة  :35امتيازات وحصانات أعضاء اللجنة الفرعية ملنع التعذيب
تشكل املادة  35ضامنة إضافية ضد تدخل الحكومة (أو غريها) يف عمل اللجنة الفرعية ملنع التعذيب
واآلليات الوقائية الوطنية .فهي تكفل حصول أعضاء اللجنة الفرعية عىل االمتيازات والحصانات نفسها
التي يحصل عليها غريهم من موظفي/ممثيل األمم املتحدة وفقاً للامدة السادسة والبند  22من اتفاقية
امتيازات األمم املتحدة وحصاناتها:
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يمُ نح الخرباء (من غري املوظفني الذين يدخلون يف نطاق املادة الخامسة) الذين يقومون مبهامت لألمم
املتحدة ما يلزم من امتيازات وحصانات ألداء وظائفها بشكل مستقل خالل فرتة قيامهم بهذه املهامت ،مبا
يف ذلك الوقت الذي يقضونه يف الرحالت املتعلقة بتلك املهامت .ويف ما ييل أهم االمتيازات والحصانات
التي تمُ نح لهم:
(أ) الحصانة من االعتقال أو االحتجاز الشخصيني ومن الحجز عىل أمتعتهم
الشخصية؛
(ب) الحصانة من كل نوع من أنواع اإلج راءات القانونية يف ما يصدر عنهم من
أقوال منطوقة أو مكتوبة وجميع ما يقومون به من أفعال أثناء أداء مهامتهم.
ويستمر منح هذه الحصانة من اإلج راءات القانونية حتى بعد انتهاء تكليف
األشخاص املعنيني مبهامت لألمم املتحدة؛
(ج) حرمة جميع األوراق والوثائق؛
(د) لغرض االتصال باألمم املتحدة ،الحق يف استعامل الرموز والشف رات وتلقي
أوراق أو م راسالت عن طريق الربيد أو يف حقائب مختومة؛
(ه) التسهيالت نفسها املتعلقة بالقيود املفروضة عىل العملة وسعر الرصف
التي تمُ نح ملمثيل الحكومات األجنبية املوفدين يف مهامت رسمية مؤقتة؛
(و) الحصانات والتسهيالت نفسها التي تمُ نح للمبعوثني الدبلوماسيني يف ما
274
يتعلق بأمتعتهم الشخصية؛
ينص البند  22عىل أن تمُ نح هذه االمتيازات والحصانات للخرباء “خالل فرتة أداء مهامتهم” .ولو طُبق
ذلك تطبيقاً صارماً عىل أعضاء اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،النطبقت هذه االمتيازات والحصانات خالل
الزيارات القطرية فقط .لكن البند  22ينطبق بوجه عام عىل الخرباء الذين ُعينوا إلجراء زيارة لتقيص
الحقائق أو ألغراض أخرى .ويف حني أن الغالبية العظمى من هذه االمتيازات والحصانات تكون أكرث أهمية
خالل زيارة قطرية ،إال أنه ينبغي تفسري البند  ،22حتى يكون متوافقاً مع نص املادة  35من الربوتوكول،
275
عىل أنه ينطبق عىل كامل الفرتة التي يعمل فيها الخبري عضوا ً يف اللجنة الفرعية.
وعىل الرغم من أن املادة  35من الربوتوكول ال تشري إىل االمتيازات والحصانات الواجب منحها ألي خرباء
إضافيني يشكلون جزءا ً من أحد وفود اللجنة الفرعية الزائرة مبوجب املادة  ،)3(13إال أنه ينبغي التعامل مع
الخرباء اإلضافيني عىل أنهم خرباء موفدون يف مهامت خالل مدة الزيارة القطرية ،وبالتايل يتمتعون بالحق
276
يف االمتيازات والحصانات املنصوص عليها يف البند .22
 - 274اتفاقية امتيازات األمم املتحدة وحصاناتها ،سلسلة معاهدات األمم املتحدة رقم  13 ،15فرباير/شباط  ،1946املادة السادسة ،البند .22
 - 275نوفاك وماكارثر ،اتفاقية مناهضة التعذيب ،ص .1182
 - 276نوفاك وماكارثر ،اتفاقية مناهضة التعذيب ،ص .1182
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الفصل الثاين  -رشح مواد الربوتوكول اإلختياري
كام تشري املادة  35من الربوتوكول إشارة محددة إىل البند  23من اتفاقية امتيازات األمم املتحدة وحصاناتها
لتوفر ضامنة مهمة ضد إساءة استخدام االمتيازات والحصانات .ويضع البند  23بعض التحفظات عىل البند
 22من خالل نصه عىل أنه ال ميكن استغالل االمتيازات والحصانات املمنوحة لشخص مبوجب البند  22من
أجل املنفعة الشخصية لهذا الشخص وأنه ميكن إلغاؤها دون اإلرضار مبصالح األمم املتحدة .وميكن لألمني
العام لألمم املتحدة أيضاً إلغاء تلك االمتيازات والحصانات إذا رأى أنها قد تعرقل سري العدالة .فعىل سبيل
املثال ،إذا ما واجه عضو يف اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،أثناء أداء مهامه ،تهمة ارتكاب جرمية ال عالقة لها
بوالية اللجنة الفرعية ،ميكن أن يقرر األمني العام لألمم املتحدة أن الظروف الفردية تقتيض إلغاء الحصانة
277
من املالحقة القضائية.

2

املادة  :35امتيازات وحصانات أعضاء اآلليات الوقائية الوطنية

رشح مواد الربوتوكول اإلختياري

متنح املادة  35االمتيازات والحصانات أيضاً ألعضاء اآلليات الوقائية الوطنية ،ألنه ال غنى لهم عنها ألداء
واليتهم الوقائية .وعىل الرغم من أن نص الربوتوكول مل يحدد طبيعة هذه االمتيازات والحصانات ،إال أنه
ميكن االقتداء بتلك املمنوحة ألعضاء اللجنة الفرعية مبوجب املادة  35كنموذج .ومع ذلك ،ينبغي تحديد
طبيعة ونطاق االمتيازات والحصانات املمنوحة ألعضاء اآللية الوقائية يف النص الترشيعي الوطني الذي أنشأ
اآللية الوقائية (أو منظومة اآلليات الوقائية) 278 .وينبغي أن تتضمن هذه األحكام الحصانة من االعتقال
واالحتجاز الشخصيني ومن الحجز عىل األمتعة الشخصية؛ فضالً عن الحصانة من مصادرة ومراقبة األوراق
والوثائق .ويجب أن يتمتع أعضاء اآلليات الوقائية أيضاً بالحصانة من اإلجراءات القانونية يف ما يصدر عنهم
من أقوال منطوقة أو مكتوبة أو ما يقومون به من أفعال أثناء تأديتهم للمهام املنوطة بهم كأعضاء يف
اآلليات الوقائية 279 .كام ينبغي لألحكام املرتبطة باالمتيازات والحصانات أن تضمن عدم وجود أي تدخل
يف االتصاالت املتعلقة بأداء املهام املنوطة بأعضاء اآلليات الوقائية.

املادة 36
عىل جميع أعضاء اللجنة الفرعية ملنع التعذيب أثناء قيامهم بزيارة إىل دولة طرف ،دون اإلخالل بأحكام
ومقاصد هذا الربوتوكول وباالمتيازات والحصانات التي يتمتعون بها:
(أ) احرتام قوانني وأنظمة الدولة امل َ ُزو َرة؛
(ب) االمتناع عن أي فعل أو نشاط يتعارض مع ما تتسم به واجباتهم من طابع نزيه ودويل.
 - 277نوفاك وماكارثر ،اتفاقية مناهضة التعذيب ،ص .1182
 - 278نوفاك وماكارثر ،اتفاقية مناهضة التعذيب ،ص .1183
 - 279ملزيد من املعلومات ،انظر جمعية الوقاية من التعذيب ،NPM Guide ،ص .45-42
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دليل الربوتوكول اإلختياري التفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب
يرتبط هذا البند ارتباطاً مبارشا ً باالمتيازات والحصانات املمنوحة ألعضاء اللجنة الفرعية ملنع التعذيب
مبقتىض املادة  .35وتحدد املادة  36ما يقابل ذلك من واجبات عىل الوفد الزائر التابع للجنة الفرعية أثناء
قيامه بزيارة قطرية .كام تكفل املادة  36عدم قيام أعضاء اللجنة الفرعية باستغالل منصبهم للتملص من
االلتزام بالقوانني واألنظمة الوطنية العادية للدولة الطرف .وترتبط املادة  36أيضاً باملادة  ،2التي تنص
عىل أن تسرتشد اللجنة الفرعية مبيثاق األمم املتحدة ومببادئ الحيادية واملوضوعية .ومن الجدير بالذكر
أن املادة  36ال تنطبق إال عىل الزيارات القطرية ،فيام تنطبق املادة  35عىل كامل الفرتة التي يكون فيها
الشخص عضوا ً يف اللجنة الفرعية.
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رشح مواد الربوتوكول اإلختياري

ميكن تفسري هذه املادة عىل أنها تعني أنه يجب عىل أعضاء اللجنة الفرعية ليس فقط احرتام القانون
الجنايئ املحيل والعادات الدينية أو التقليدية ،وإمنا أيضاً جميع “لوائح السجون وقوانني اإلجراءات الجنائية
والقوانني املامثلة بنفس قدر احرتام الجمهور لها بوجه عام” 280.لكن مثل هذا التفسري الصارم ميكن  -يف
التطبيق العميل  -أن يؤثر سلباً يف قدرة اللجنة الفرعية عىل القيام بزيارات وقائية فعالة حقاً من خالل
فرضه قيودا ً غري مربرة عىل عمل اللجنة؛ مام يشكل مخالفة لبعض أحكام الربوتوكول ،منها عىل سبيل املثال
املادة ( 14املتعلقة بالصالحيات التي تمُ نح للجنة الفرعية أثناء البعثات القطرية) .وبنا ًء عليه ،ينبغي للدول
األطراف عدم استغالل املادة  36لعرقلة تنفيذ اللجنة الفرعية لواليتها .كام يجب عىل أعضاء اللجنة عدم
إساءة استخدام الحقوق واالمتيازات والحصانات املمنوحة لهم مبوجب الربوتوكول من أجل مصلحتهم
281
الشخصية.
ومل تذكر املادة  36رصاح ًة الخرباء اإلضافيني الذين قد يشاركون يف البعثات القطرية التابعة للجنة الفرعية.
ومع ذلك ،ينبغي تفسري هذه املادة عىل أنها تشمل هؤالء الخرباء؛ فبصفتهم جزءا ً من الفريق الزائر
ينبغي أن يتمتعوا بالصالحيات والضامنات نفسها التي يتمتع بها أعضاء اللجنة الفرعية يف ما يخص تنفيذ
واجباتهم.

املادة 37
 -1يودع هذا الربوتوكول ،الذي تتساوى يف الحجية نصوصه العربية والصينية واإلنجليزية والفرنسية
والروسية واإلسبانية ،لدى األمني العام لألمم املتحدة
 -2يرسل األمني العام لألمم املتحدة إىل جميع الدول نسخاً مصدقاً عليها من هذا الربوتوكول.

 - 280لالطالع عىل تفسري نقدي للامدة  ،36انظر نوفاك وماكارثر ،اتفاقية مناهضة التعذيب ،ص .1189-1188
 - 281نوفاك وماكارثر ،اتفاقية مناهضة التعذيب ،ص .1189
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تتضمن املادة  37نصاً مشرتكاً بني سائر معاهدات األمم املتحدة يقيض برتجمة الربوتوكول إىل مختلف
اللغات الرسمية لألمم املتحدة ويضمن عدم احتواء الرتجامت عىل أي تغيري كان ألحكام املعاهدة
وااللتزامات التي تنص عليها .ولكن ،كام ذُكر أعاله ،فقد أثارت الرتجامت املختلفة للامدة  24بعض املشاكل
من ناحية اتساق املعنى وتفسري الربوتوكول؛ وقد تم اآلن توضيح التفسري الصحيح للامدة  24بشكل رسمي
282
واعتامد تعديالت عىل النصوص األصلية.
تتشابه املادة  )2(37مع املادة  33من اتفاقية مناهضة التعذيب يف أنها تعينِّ األمني العام لألمم املتحدة
وديعاً للربوتوكول ،مبا يتفق مع املادة  )1(102من ميثاق األمم املتحدة واملادة  80من اتفاقية فيينا لقانون
283
املعاهدات.

2
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 - 282انظر رشح املادة  24يف هذا الفصل.
 - 283نوفاك وماكارثر ،اتفاقية مناهضة التعذيب ،ص .1192
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الفصل الثالث
اللجنة الفرعية لمنع التعذيب

املحتويات
1.1مقدمة
2.2نظرة عامة عىل اللجنة الفرعية ملنع التعذيب
3.3املهام االستشارية :تنفيذ الربوتوكول ووضع السياسات
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الفصل الثالث  -اللجنة الفرعية ملنع التعذيب

 -1مقدمة
تعد اللجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
( )SPTنوعاً جديدا ً من الهيئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة .فهي
تتمتع بوالية وقائية بحتة تركز عىل تطبيق نهج مستدام واستباقي ملنع التعذيب وغريه من رضوب سوء
املعاملة 284،وتهدف إىل استكامل واالستناد إىل النهج التفاعيل الذي تتبعه لجنة األمم املتحدة ملناهضة
التعذيب عىل وجه التحديد وغريها من هيئات املعاهدات والخرباء بوجه عام285 .ويسرتشد عمل اللجنة
الفرعية ملنع التعذيب مببادئ الرسية والنزاهة وعدم االنتقائية والشمولية واملوضوعية ،عىل النحو املنصوص
عليه يف املادة  )3(2من الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب .وتضطلع اللجنة الفرعية مبهمتني
مرتابطتني :مهمة استشارية تتمثل يف إسداء املشورة بشأن تنفيذ الربوتوكول ووضع السياسات الالزمة لذلك،
ومهمة تنفيذية تقيض مبراقبة أماكن االحتجاز .ينبغي للجنة الفرعية أن تعمل بالتعاون مع الدول األطراف
واآلليات الوقائية الوطنية وغريها من الجهات الفاعلة الدولية واإلقليمية والوطنية العاملة يف مجال منع
286
التعذيب من أجل تعزيز حامية األشخاص املحرومني من حريتهم.

يهدف هذا الفصل إىل تزويد الجهات املعنية الوطنية يف الدول األطراف يف الربوتوكول واملوقعة عليه،
وغريها من الجهات الفاعلة املعنية ،مبعلومات مفصلة عن اللجنة الفرعية ملنع التعذيب .لذا ،فهو يستعرض
الوالية املمنوحة للجنة الفرعية ومناهج عملها وعالقاتها التعاونية مع الدول األطراف واآلليات الوقائية
الوطنية ولجنة مناهضة التعذيب وغري ذلك من الهيئات والخرباء ومنظامت املجتمع املدين .وال يوجد سوى
قدر محدود من املصادر العامة للمعلومات املتعلقة بسري عمل اللجنة الفرعية ألن عملها يتقيد عام ًة مببدأ
الرسية .وقد أُ ِعد هذا الفصل باستخدام املعلومات التي كانت متاحة للجمهور يف وقت كتابته ،مبا يف ذلك
التقارير السنوية والبيانات الصحفية الصادرة عن اللجنة الفرعية ،والتقارير املنشورة عن الزيارات القطرية
التي قامت بها اللجنة الفرعية .كام يقرتح هذا الفصل سبالً للميض قدماً يف بعض جوانب عمل اللجنة
الفرعية التي يجري حالياً تطويرها وصقلها.

اللجنة الفرعية ملنع التعذيب

وبدأت اللجنة الفرعية ملنع التعذيب نشاطها يف فرباير/شباط  ،2007بعد دخول الربوتوكول االختياري
التفاقية مناهضة التعذيب حيز التنفيذ يف يونيو/حزيران  .2006فهي ال تزال بالتايل يف أوىل مراحل وضع
سياساتها ومناهج عملها ،فضالً عن مبادئها التوجيهية العامة بشأن كل من تنفيذ الربوتوكول ومنع التعذيب
وغريه من رضوب سوء املعاملة.

3

 - 284انظر القسم  7.1من الفصل األول من هذا الدليل.
 - 285انظر رشح املواد  16-5يف الفصل الثاين من هذا الدليل؛ والقسم من  2.1من الفصل األول.
 - 286انظر الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب ،املواد  )4(2و(11ج) و(12ج) و(20و) و.31
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 -2نظرة عامة عىل اللجنة الفرعية ملنع التعذيب
 1-2الوالية الوقائية
لقد أعلنت اللجنة الفرعية ملنع التعذيب أن هدفها األسايس هو “تحديد خطر التعرض للتعذيب” 287.وبدالً
من التحرك بعد وقوع االنتهاكات ،فإن اللجنة الفرعية تشكل جزءا ً من نظام مبتكر واستباقي ملراقبة سائر
أماكن االحتجاز لهدف منع وقوع االنتهاكات من األساس .ويقوم النهج الوقايئ الذي تتبعه اللجنة الفرعية
عىل أساس من الحوار التعاوين مع الدول األطراف واآلليات الوقائية الوطنية ،ويجري الجزء األكرب من هذا
288
الحوار يف أجواء من الرسية ،عىل النحو املنصوص عليه يف الربوتوكول االختياري.
تحدد املادة  11من الربوتوكول الوالية الوقائية األساسية للجنة الفرعية وتستعرض مهمتيها املتكاملتني.
أوالً ،يتعني عىل اللجنة الفرعية إسداء املشورة بشأن حامية األشخاص املحرومني من حريتهم من خالل
تقديم املالحظات والتوصيات إىل الدول األطراف واآلليات الوقائية .ويف هذا الصدد ،يجوز للجنة الفرعية
إبداء مالحظاتها عىل التدابري الترشيعية واإلدارية والقضائية وغريها من التدابري الوقائية .كام أنها تقدم
تفسريات موثوقة ألحكام الربوتوكول واملشورة بشأن تنفيذ الربوتوكول ومالحظات عامة حول قضايا أوسع
تتعلق بالتعذيب .وأخريا ً ،فإنها تقدم املشورة إىل الدول األطراف بشأن إنشاء وتعيني وتسيري مهام اآلليات
الوقائية الوطنية .ويف ما يتعلق بأداء مهام اآلليات الوقائية ،ميكن للجنة الفرعية أيضاً أن توفر لهذه اآلليات
التدريب واملساعدة التقنية .ويتعني عىل اللجنة الفرعية الحفاظ عىل االتصال املبارش مع اآلليات الوقائية:
فإقامة عالقات بَ َّناءة مع هذه اآلليات ال تقل أهمية عن مهامها األخرى 290 .ثانياً ،يجب عىل اللجنة الفرعية
القيام بزيارات إىل سائر الدول األطراف يف الربوتوكول ملراقبة أماكن االحتجاز فيها حتى يتسنى لها تقديم
التوصيات واملالحظات حول كيفية تحسني أنظمة الحرمان من الحرية .وهكذا يوجد ترابط بني املهمة
االستشارية للجنة الفرعية ومهمتها التنفيذية.
289
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ولكن نظرا ً لعدة قيود ،فقد أولت اللجنة الفرعية اهتامماً أكرب لتنفيذ واليتها التنفيذية مام أولته ملهمتها
االستشارية .وتبحث اللجنة الفرعية حالياً يف إيجاد حلول مبتكرة لضامن التنفيذ الشامل لواليتها.
 - 287بيان أدلت به اللجنة الفرعية ملنع التعذيب عند تقديم تقريرها السنوي الثاين إىل لجنة مناهضة التعذيب .انظر «لجنة مناهضة
التعذيب تجتمع باللجنة الفرعية ملنع التعذيب» (بيان صحفي) 12 ،مايو/أيار  :2009متوفر عىل املوقع www.unog.ch.http://www.unog.
ch/80256EDD006B9C2E/(httpNewsByYear_en)/02A16C255B95E900C12575B40051FA5A?OpenDocument
 - 288الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب ،املادتان  2و(11ب)(.)2
 - 289تتناول مواد الحقة يف الربوتوكول مبزيد من التفصيل حقوق وواجبات اللجنة الفرعية وما يرتبط بها من واجبات عىل الدول األطراف:
انظر الفصل الثاين من هذا الدليل.
 - 290انظر املادة (11ب)( )2من الربوتوكول .لالطالع عىل تحليل مفصل لهذه املادة ،انظر الفصل الثاين من هذا الدليل.
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 2-2عضوية اللجنة الفرعية ملنع التعذيب
تحدد املادة  6إجراءات ترشيح أعضاء اللجنة الفرعية ملنع التعذيب؛ 291وتنص أيضاً عىل أن الدول األطراف
فقط هي التي تستطيع تقديم املرشحني وترشيح أعضاء اللجنة .مل يحدد الربوتوكول االختياري إجرا ًء معيناً
تتبعه الدول األطراف عىل الصعيد الوطني التخاذ قرارات بشأن الشخص الذي ترشحه ليكون عضوها
الوطني يف اللجنة .ولكن ينبغي لعملية االختيار الوطنية ،كام هو موضح أدناه ،أن تضمن متتع املرشحني مبا
حددته املادة  5من مهارات وقدرات وخربات واستقاللية أساسية 292 .ومن األهمية مبكان أن تجري الدول
األطراف عملية اختيار قامئة عىل املشاركة والشفافية 293.وتتناول املادة  5أيضاً عدة عوامل مهمة تتعلق
بتكوين اللجنة الفرعية ككل وينبغي أخذها يف االعتبار عند انتخاب أعضاء اللجنة.

 1-2-2االستقالل

3
اللجنة الفرعية ملنع التعذيب

كانت اللجنة الفرعية ملنع التعذيب تضم يف البداية  10أعضاء ،عىل الرغم من أن الربوتوكول ينص عىل
294
أن يرتفع عدد األعضاء إىل  25عضوا ً بعد تصديق العضو الخمسني عىل الربوتوكول أو انضاممه إليه.
والغرض من هذه الزيادة يف عدد أعضاء اللجنة الفرعية هو الحفاظ عىل القدرة االستيعابية بحيث ميكن
مواصلة الزيارات املنتظمة إىل الدول األطراف ،وفضالً عن الحوار الب ّناء مع الدول األطراف واآلليات الوقائية
295
الوطنية ،بعد ارتفاع عدد الدول األطراف.

تؤكد املعاهدة عىل أهمية أن تكون هيئات الربوتوكول مستقلة وأن يُنظر إليها عىل أنها كذلك .وعىل
تعي أعضاء اللجنة الفرعية ،إال أن املادة  )6(5تنص عىل أن يؤدي
الرغم من أن الدول األطراف هي التي نِّ
 - 291انظر الرشح الوارد يف الفصل الثاين من هذا الدليل.
 - 292انظر الرشح الوارد يف الفصل الثاين من هذا الدليل.
 - 293جمعية الوقاية من التعذيبThe Subcommittee on Prevention of Torture: Guidance on the selection of candidates ،
 ،and the elections of membersوثيقة إعالمية ،جمعية الوقاية من التعذيب ،جنيف ،يونيو/حزيران  :2010متوفرة عىل املوقع www.apt.
 .chانظر أيضاً رشح املادة  6من الربوتوكول يف الفصل الثاين من هذا الدليل.
 - 294الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب ،املادة  .)1(5لقد ارتفع عدد الدول األطراف إىل  50دولة بعد تصديق سويرسا عىل
الربوتوكول يف  24سبتمرب/أيلول  .2009ومن املقرر أن يُرفع عدد أعضاء اللجنة الفرعية ملنع التعذيب إىل  25عضوا ً يف فرباير/شباط .2011
للحصول عىل قامئة األعضاء الحاليني يف اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،انظر الرابط
.http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/opcat/index.htm
 - 295انظر رشح املادة  )1(5من الربوتوكول يف الفصل الثاين من هذا الدليل؛ ومانفريد نوفاك وإليزابيث ماكارثرThe United Nations ،
 ،Convention against Torture: A Commentary، Oxford Commentaries on International Lawمطبعة جامعة أكسفورد،
أكسفورد ،2008 ،ص . 946
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أعضاء اللجنة مهامهم بطريقة مستقلة ونزيهة دون تدخل من الدول األطراف .وهذا أمر رضوري ليك
تعمل اللجنة الفرعية بصورة فعالة وموثوقة مع سائر الجهات الفاعلة ذات الصلة ،مبا يف ذلك اآلليات
الوقائية الوطنية وسلطات الدول األطراف واألشخاص املحرومون من حريتهم واملوظفون العاملون يف أماكن
االحتجاز ومنظامت املجتمع املدين .بنا ًء عليه ،يتعني عىل الدول األطراف ترشيح وانتخاب أعضاء يف اللجنة
الفرعية يتمتعون باالستقالل عن سلطاتها .وعالو ًة عىل ذلك ،ال يُسمح للدول األطراف التأثري عىل أعضاء
اللجنة يف أدائهم ملهامهم 296 .كام يقع عىل أعضاء اللجنة مسؤولية شخصية تحتم عليهم تنفيذ مهامهم
بصورة مستقلة.

 2-2-2املهارات والخربات والتوفر

3

مل يضع الربوتوكول تقسيامً للمهارات والكفاءات األساسية املطلوب توافرها لدى أعضاء اللجنة الفرعية
ملنع التعذيب .بيد أن املعاهدة تقر بأن العمل الوقايئ يشمل مجموعة واسعة من املسائل املتعلقة بإقامة
العدل .إذ تنص املادة  )2(5عىل رضورة القيام مبا ييل:

اللجنة الفرعية ملنع التعذيب

اختيار أعضاء اللجنة الفرعية ملنع التعذيب من بني الشخصيات التي تتمتع
بخلق رفيع وخربة مهنية مشهود لهم بها يف ميدان إقامة العدل ،خاصة يف
القانون الجنايئ أو إدارة السجون أو الرشطة ،أو يف شتى امليادين املتصلة
مبعاملة األشخاص املحرومني من حريتهم.
وقد يتضمن الخرباء يف امليادين املتصلة بالحرمان من الحرية ومنع التعذيب:
•ذوي الخربة الطبية ذات الصلة؛
•ذوي الخربة القانونية ذات الصلة؛
•ذوي الخربة يف أعامل الرشطة و/أو إدارة أماكن الحرمان من الحرية؛
•العاملني يف املهن ذات الصلة ،مبن فيهم العاملون االجتامعيون وعلامء األنرثوبولوجيا
297
واملتخصصون يف التعليم والتدريب وما إىل ذلك.
ينبغي ألعضاء اللجنة الفرعية إظهار فهمهم الشامل ملنع التعذيب وغريه من أشكال سوء املعاملة وإثبات
التزامهم به .وينبغي أن يكونوا عىل استعداد للمساعدة يف بلورة رؤية لوالية اللجنة الفرعية واملساهمة يف
 - 296الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب ،املواد  2و 14و 18و 21و.35
 - 297انظر رشح املادة  )2(5من الربوتوكول يف الفصل الثاين من هذا الدليل.
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كل من التنمية املستمرة للجنة الفرعية وتنفيذ الربوتوكول االختياري التفاقة مناهضة التعذيب.
وص بأن يتمتع األعضاء
باإلضافة إىل التزام أعضاء اللجنة بالنهج الوقايئ الذي يقوم عليه الربوتوكول ،فإنه يُ ىَ
مبا ييل:
•الخربة يف مراقبة أماكن االحتجاز عىل الصعيد الوطني؛
•مهارات الصياغة والتحليل الالزمة إلجراء البحوث وكتابة التقارير وتحريرها؛
•الخربة يف العمل مع طيف واسع من الجهات املعنية ،مبا يف ذلك املسؤولون الحكوميون رفيعو
املستوى وسلطات االحتجاز واألشخاص املحرومون من حريتهم والفئات الضعيفة واملهمشة.
298

كام يوىص أيضاً بأن يتمتع أعضاء اللجنة الفرعية باملهارات والقدرات والخربات التالية:

باإلضافة إىل ذلك ،فقد أثبتت السنوات األوىل من عمل اللجنة الفرعية الحاجة إىل أن يكون أعضاء اللجنة
الفرعية:

اللجنة الفرعية ملنع التعذيب

•مهارات شخصية ،واإلحساس بالتعاطف مع األشخاص املحرومني من حريتهم ،وحس ثقايف،
وروح الفريق ،وقدرة عىل التعامل مع املواقف والبيئات العصيبة (مثل الزيارات القطرية)؛
•مهارات اتصال ،ومنها إتقان لغات األمم املتحدة؛
•مهارات تفاوض.

3

•متوفرين ،عند الطلب ،للقيام بعدة بعثات كل عام؛
•متوفرين للمشاركة يف اجتامعات اللجنة الفرعية الثالثة التي تُعقد يف جنيف؛
300
•مستقلني مالياً؛

299

 - 298جمعية الوقاية من التعذيب ،Guidance on the selection of candidates and the elections of members ،وثيقة إعالمية بشأن
الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب ،جمعية الوقاية من التعذيب ،جنيف ،يونيو/حزيران .2010
 - 299يتوجب عىل أعضاء اللجنة الفرعية رسمياً أن يكونوا متوفرين للمشاركة يف ثالثة اجتامعات يف السنة ،مدة كل منها أسبوع واحد ،وزيارة
قطرية واحدة عىل األقل ،تصل مدتها إىل أسبوعني تقريباً ،عىل أن تشمل هذه املدة فرتة اإلعداد واملتابعة .قد يتلقى أعضاء اللجنة الفرعية
أيضاً دعوات مخصصة للمشاركة يف ندوات ومؤمترات ودورات تدريب تتعلق بالربوتوكول .لهذا السبب ،ينبغي أن يكون أعضاء اللجنة متوفرين
ملدة ترتاوح بني ستة ومثانية أسابيع يف السنة.
 - 300ال يتقاىض أعضاء اللجنة أجرا ً نظري مشاركتهم يف جلسات اللجنة وبعثاتها القطرية .لكنهم يحصلون عىل تذاكر سفر وبدل إقامة يومي
من األمم املتحدة ملشاركتهم يف األنشطة املحددة أعاله.

117

دليل الربوتوكول اإلختياري التفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب

 3-2-2تكوين اللجنة
تنص املادتان  )3(5و )4(5عىل وجوب أن تكون اللجنة الفرعية ملنع التعذيب متساوية يف متثيلها ملختلف
املناطق الجغرافية والحضارات والنظم القانونية ،وكذلك أن تضمن تحقيق التمثيل املتوازن بني الجنسني.
ويعكس هذان الرشطان إطار ميثاق األمم املتحدة الذي تسرتشد به اللجنة الفرعية مبوجب املادة  2من
الربوتوكول .ميثل تحقيق هذا التوازن تحدياً اسرتاتيجياً للدول األطراف يجب أن يوضع يف االعتبار عند
انتخاب أعضاء اللجنة الفرعية.

3
اللجنة الفرعية ملنع التعذيب

تتمتع اللجنة الفرعية بإمكانية مامرسة نشاطها يف سائر مناطق العامل ،ال سيام من خالل زياراتها القطرية
إىل الدول األطراف يف الربوتوكول .فال ينبغي للنهج الذي تتبعه اللجنة الفرعية يف تنفيذ واليتها ،ومنع
التعذيب بوجه عام ،أن يقترص عىل منطقة أو دولة واحدة بعينها .لذلك يُعترب التوزيع الجغرايف ألعضاء
اللجنة رضورياً لتعزيز القدرات التحليلية للهيئة ونزاهتها وفعاليتها عىل النحو املنصوص عليه يف املادة 5
من الربوتوكول .لهذا السبب ،تنص املادة  )5(5عىل أنه «ال يجوز أن يكون يف عضوية اللجنة الفرعية ملنع
التعذيب عضوان من مواطني دولة واحدة» .ويضمن ذلك عدم هيمنة دولة طرف واحدة (أو مجموعة
فرعية صغرية من الدول األطراف) عىل اللجنة ،األمر الذي قد يخلق نوعاً من التحيز (أو تصورا ً بوجود
تحيز) .بالفعل ،فقد أكدت الجمعية العامة لألمم املتحدة عىل رضورة ضامن التوزيع الجغرايف العادل يف
عضوية الهيئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان 301 .فقد كانت اللجنة الفرعية األوىل مؤلفة
من ثالثة أعضاء من أوروبا الغربية وثالثة من أوروبا الرشقية وأربعة من أمريكا الالتينية302 .وباملثل ،فقد
أقرت اللجنة الفرعية بأن “التوزيع الجغرايف العادل يف عضويتها» مينح «اللجنة الفرعية املزيد من الرشعية
303
والقبول ،باإلضافة إىل إثراء عملها».
باإلضافة إىل ذلك ،فقد أثبتت التجربة أن التوازن بني الجنسني ،الذي يشكل عنرصا ً مهامً بالنسبة ألي
هيئة منشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان ،أمر رضوري لرصد أوضاع االحتجاز بفعالية .لهذا السبب،
يعمل الربوتوكول عىل تشجيع الدول األطراف بقوة عىل إيالء االعتبار الواجب لتحقيق التوازن الجنساين
يف اللجنة الفرعية ككل ،واضعاً يف اعتباره مبدأي املساواة وعدم التمييز304 .غري أن اللجنة الفرعية األوىل مل
يتبق سوى
تكن تضم سوى امرأتني (أصبحت إحداهام رئيسة للجنة) .ثم استقالت الرئيسة يف  ،2007ومل َ
عضوة نسائية واحدة يف اللجنة الفرعية األولية :لذلك شددت اللجنة الفرعية يف تقريرها السنوي الثالث
 - 301عىل سبيل املثال ،انظر الجمعية العامة لألمم املتحدة ،قرار بشأن التوزيع الجغرايف العادل يف عضوية الهيئات املنشأة مبوجب معاهدات
حقوق اإلنسان ،وثيقة األمم املتحدة 19 ، 167/63/A/RESفرباير/شباط .2009
 - 302وفقاً للتقسيامت الجغرافية التي تستخدمها األمم املتحدة ،مبا يف ذلك الجمعية العامة.
 - 303اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي الثالث للجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو
الالإنسانية أو املهينة ،من أبريل/نيسان  2009إىل مارس/آذار  ،2010وثيقة األمم املتحدة  25 ،2/44/CAT/Cمارس/آذار  ،2010الفقرة .21
 - 304نوفاك وماكارثر ،اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب ،ص .986
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عىل أهمية التمثيل املتوازن بني الجنسني.

305

وأخريا ً ينبغي للدول األطراف النظر بعناية يف أهمية اختيار مرشحني لعضوية اللجنة يتمتعون مبجموعة
واسعة من الخربات .فعىل سبيل املثال ،كان غالبية أعضاء أول لجنة فرعية من القانونيني ،بينام كان اثنان
منهم من املتخصصني يف مجال الصحة .وبالفعل ،فقد أكدت اللجنة الفرعية ،يف تقريرها السنوي الثالث،
306
عىل أهمية وجود مجاالت محددة من الخربة ،مبا فيها املجال الصحي.
عالوة عىل ذلك ،ينبغي تشجيع اختيار مرشحني لعضوية اللجنة من الفئات األكرث عرضة للخطر يف أماكن
االحتجاز (مثل األشخاص ذوي اإلعاقة أو املسنني أو األقليات العرقية) .وباملثل ،ينبغي إيالء االعبتار الختيار
مرشحني من املحتجزين السابقني و/أو الناجني من التعذيب ألن هؤالء األشخاص هم األقدر عىل تقديم
رؤى ثاقبة حول كل من قضايا االحتجاز وأنظمة الحرمان من الحرية ،ومن ثم تعزيز فهم شامل للقضايا
املطروحة.

مل يتطرق الربوتوكول إىل مسألة توافق عضوية اللجنة الفرعية ملنع التعذيب مع املهام أخرى :فاملادة )6(5
مل تذكر سوى أن أعضاء اللجنة الفرعية “يعملون بصفتهم الفردية[ ...و] يكونون عىل استعداد لخدمة
اللجنة الفرعية بصورة فعالة» .لذا ينبغي بحث أوجه عدم التوافق املحتملة يف ما يخص ازدواج العضوية يف
اآلليات الوقائية الوطنية واللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،وبني ازدواج العضوية يف هيئات املراقبة اإلقليمية
(مثل اللجنة األوروبية ملنع التعذيب )307واللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،خالل ميض اللجنة الفرعية قدماً
يف عملها .فمن جهة ،ميكن للخربة التي يكتسبها األعضاء من خالل عملهم يف اآلليات الوقائية الوطنية و/
أو هيئات املراقبة اإلقليمية أن تساعد عىل تعزيز تعاون اللجنة الفرعية مع هذه الهيئات وتسهيل تبادل
أفضل املامرسات يف مراقبة أماكن االحتجاز وتعزيز فهم هذه الهيئات لسري عمل اللجنة الفرعية وواليتها.
ومن جهة أخرى ،ينبغي للدول أن تنظر بعناية يف اختيار أعضاء حاليني يف اآلليات الوقائية و/أو هيئات
املراقبة اإلقليمية كمرشحني لعضوية اللجنة الفرعية .فقد كان من بني األعضاء العرشة يف أول لجنة فرعية
( )2008-2007عضوان حاليان وعضوان سابقان يف اللجنة األوروبية ملنع التعذيب .وكشفت هذه التجربة
أن النهج الذي يتبعه األعضاء العاملون يف هيئات املراقبة اإلقليمية عاد ًة ما يتم تكييفه ليالئم ثقافات
مؤسسية وأساليب عمل محددة .ولذلك قد يكون الجمع بني واليتني عىل املستويني اإلقليمي والعاملي أمرا ً
صعباً ،حتى وإن كانت الواليتان وقائيتني ،ألن األعضاء يف هذه الحالة يعملون يف سياقات مختلفة وبصفاتهم

اللجنة الفرعية ملنع التعذيب

4-2-2التوافق مع املهام األخرى

3

 - 305اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي الثالث ،الفقرة .6
 - 306اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي الثالث ،الفقرة .6
 - 307اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (.)CPT
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املختلفة ،وبوسائل وموارد مختلفة ،ومبنظورات مختلفة (ومتضاربة يف بعض األحيان) .عالوة عىل ذلك،
يجب أن يكون أعضاء اللجنة الفرعية عىل استعداد للعمل يف اللجنة عن طريق املشاركة يف الزيارات
القطرية واجتامعات اللجنة وغريها من األنشطة املرتبطة بالربوتوكول .عىل الرغم من أنه مل يكن من بني
األعضاء العرشة يف أول لجنة فرعية أي عضو يضطلع يف الوقت نفسه مبسؤوليات عضوية اآللية الوقائية
الوطنية ،فمن املستبعد يف املستقبل القريب أن يُرشَ ح أعضاء اآلليات الوقائية الوطنية لعضوية اللجنة
الفرعية أيضاً؛ فهو أمر يستحق الدراسة .مبا أن عضوية اآلليات الوقائية تتطلب الكثري من الوقت ،فمن
املستبعد أن يكون أعضاء اآلليات الوقائية من املرشحني املناسبني لعضوية اللجنة الفرعية ألن أعباء العمل
التي يفرضها ذلك قد تحد من فعالية الهيئتني .ومع ذلك ،ميكن االستفادة من خربات األعضاء السابقني يف
اآلليات الوقائية أو هيئات املراقبة اإلقليمية يف عضوية اللجنة الفرعية دون مواجهة التحديات التي يشكلها
االضطالع بواليتني.

3

 3-2املهام التنظيمية واإلدارية للجنة الفرعية ملنع التعذيب

اللجنة الفرعية ملنع التعذيب

 1-3-2النظام الداخيل للجنة الفرعية
تتمتع اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،شأنها شأن العديد من الهيئات األخرى املنشأة مبوجب معاهدات
األمم املتحدة (مثل لجنة مناهضة التعذيب ولجنة حقوق اإلنسان)308 ،بصالحية تحديد املناهج التي
تتبعها يف أداء عملها .وتحقيقاً لهذه الغاية ،قامت اللجنة بوضع واعتامد مجموعة من القواعد الداخلية
وفقاً للامدة  )2(10من الربوتوكول309 .ميثل النظام الداخيل أداة جوهرية تتيح ألي هيئة منشأة مبوجب
معاهدة تفسري تفاصيل واليتها واإلسهاب فيها ورشح مناهج عملها وتوضيح إجراءاتها الداخلية ،خاصة
عمليات اتخاذ القرارات .فعىل سبيل املثال ،يتضمن النظام الداخيل للجنة مناهضة التعذيب معلومات عن
جلساتها وجدول أعاملها واجتامعاتها العامة والخاصة وإجراءاتها لتقديم التقارير ونرشها التقارير والوثائق
األخرى .تلزم املادة  )2(10من الربوتوكول اللجنة الفرعية بإدراج معلومات بشأن عدد األعضاء الواجب
حضورهم ليك تكون الجلسة مكتملة النصاب ،واالشرتاط بأن تُتخذ القرارات بغالبية أصوات الحارضين ،يف
نظامها الداخيل.
ميثل نرش النظام الداخيل للجنة الفرعية وسيلة مفيدة إلعالم الجهات املهتمة مبناهج عمل اللجنة الفرعية
وسري مهامها .ولكن عىل عكس مامرسات الهيئات األخرى املنشأة مبوجب معاهدات األمم املتحدة ،وعىل
الرغم من أهمية هذه الوثيقة ،فإن النظام الداخيل للجنة الفرعية ملنع التعذيب مل يُنرش حتى اآلن.
 - 308انظر اتفاقية مناهضة التعذيب ،املادة 18؛ والعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية ،املادة .)2(39
 - 309انظر الرشح الوارد يف الفصل الثاين من هذا الدليل.
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 2-3-2جلسات اللجنة الفرعية
ينص الربوتوكول عىل أن تجتمع اللجنة الفرعية يف األوقات التي يقيض بها نظامها الداخيل 310 .يف الواقع
العميل ،تجتمع اللجنة ثالث مرات يف السنة (وعاد ًة ما يكون ذلك يف يونيو/حزيران وفرباير/شباط ونوفمرب/
ترشين الثاين) يف جنيف يف سويرسا .تستمر كل جلسة أسبوعاً وتتزامن إحدى هذه الجلسات مع إحدى
جلسات لجنة مناهضة التعذيب 311 .تعلن اللجنة الفرعية عن مواعيد جلساتها عىل موقعها اإللكرتوين،
فضالً عن برنامج عملها امليداين (مبا يشمل زياراتها القطرية) للسنة التالية.
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وتنص املادة ()2(10ج) عىل أن تكون جلسات اللجنة الفرعية ملنع التعذيب رسية .يجب أن تُقرأ هذه ملادة
يف ضوء املادة  ،2التي تنص عىل وجوب اسرتشاد اللجنة الفرعية مببدأ الرسية بسبب النهج الوقايئ الذي
تتبعه والطبيعة الحساسة للزيارات القطرية التي تقوم بها 312 .ويف السنة األوىل لنشاط اللجنة الفرعية،
كانت غالبية جلسات اللجنة مخصصة للعمل التنظيمي ،مبا يف ذلك التخطيط االسرتاتيجي؛ ووضع معايري
الختيار البلدان املراد زيارتها؛ ووضع منهجيات للعمل امليداين وإطار لتجميع املالحظات املتعلقة بالزيارات؛
وإنتاج مواد ترويجية؛ وصياغة تقارير الزيارات ومناقشتها واعتامدها 313 .ويف السنوات التي تلت ذلك،
تحول تركيز جلسات اللجنة إىل اإلعداد للزيارات القطرية ومتابعتها (مثل تخطيط الزيارات ومناقشة
تقارير الزيارات القطرية واعتامدها) والتخطيط االسرتاتيجي ومناقشة املعلومات املتعلقة بالدول األطراف
يف الربوتوكول واآلليات الوقائية الوطنية 314 .أما برنامج العمل الخاص باللجنة الفرعية ،والذي يحدد البلدان
املزمع زيارتها يف السنة التالية ،فيتم تحديده يف شهر نوفمرب/ترشين الثاين.
كام تستغل اللجنة الفرعية الجلسات لتنفيذ واليتها التعاونية وااللتقاء مبجموعة واسعة من الجهات
315
الفاعلة ،مبا يف ذلك:
•ممثلو بعثات الدول األطراف الدامئة لدى األمم املتحدة (من أجل التحضري لبعثات اللجنة
316
القطرية املقبلة)،
 - 310الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب ،املادة .)3(10

 - 311ملزيد من املعلومات ،انظر القسمني  2-1-5و 3-1-5من هذا الفصل.
 - 312نوفاك وماكارثر ،اتفاقية مناهضة التعذيب ،ص .981
 - 313اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي األول ،الفقرة .58
 - 314اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي الثاين للجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو
الالإنسانية أو املهينة ،من فرباير/شباط  8009إىل مارس/آذار  ،2009وثيقة األمم املتحدة  7 ،2/42/CAT/Cأبريول/نيسان  ،2009الفقرة 77؛
واللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي الثالث ،الفقرة .78
 - 315ملزيد من املعلومات عن تعاون اللجنة الفرعية مع الجهات الفاعلة األخرى ،انظر القسم  5من هذا الفصل.
 - 316اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي الثاين ،الفقرة 77؛ واللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي الثالث ،الفقرة .78
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•اآلليات الوقائية الوطنية،
•هيئات وآليات تابعة لألمم املتحدة (مثل لجنة مناهضة التعذيب ،واملقرر الخاص لألمم
318
املتحدة املعني بالتعذيب ،ومفوض األمم املتحدة العام لشؤون الالجئني)،
•آليات إقليمية (مثل لجنة منع التعذيب واملقرر الخاص للجنة األفريقية لحقوق اإلنسان
319
وحقوق الشعوب واملقرر الخاص للجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان)،
•منظامت دولية وإقليمية (مثل اللجنة الدولية للصليب األحمر ،ومجلس أوروبا ،ومكتب
320
املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان التابع ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا)،
•منظامت من املجتمع املدين ،مثل املنظامت املشاركة يف فريق االتصال املعني بالربوتوكول
321
االختياري التفاقية مناهضة التعذيب.
317

 3-3-2التنظيم الداخيل
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تنص املادة  )1(10عىل أن تختار اللجنة الفرعية ملنع التعذيب أعضاء مكتبها ملدة سنتني قابلتني للتجديد.
وقررت اللجنة الفرعية انتخاب رئيس واحد لها ونائبني لهذا الرئيس .غري أن هذا الوضع قد يتغري بعد ارتفاع
عدد األعضاء إىل  25عضوا ً .وتتلقى اللجنة الفرعية دعامً يف عملها من أمانة مقرها يف جنيف يف مفوضية
األمم املتحدة لحقوق اإلنسان (.)OHCHR
يتم تزويد أعضاء اللجنة الفرعية بخدمات إلكرتونية آمنة لضامن حامية املعلومات والبيانات الرسية
 - 317عىل سبيل املثال ،فقد اجتمعت اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،خالل دورتها التي ُع ِقدت يف نوفمرب/ترشين الثاين  ،2007باآللية الوقائية
املكسيكية (لجنة حقوق اإلنسان الوطنية) بنا ًء عىل طلبها :انظر اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي األول ،الفقرة  .26وباإلضافة إىل
ذلك ،اجتمعت اللجنة الفرعية ،خالل دورتها الخامسة (يف يونيو/حزيران  ،)2008باآللية الوقائية االستونية (وزير العدل)؛ انظر اللجنة الفرعية
ملنع التعذيب ،التقرير السنوي الثاين ،الفقرة .37
 - 318تعقد اللجنة الفرعية خالل دوراتها اجتامعات دورية مع مقرر األمم املتحدة الخاص املعني بالتعذيب :انظر اللجنة الفرعية ملنع
التعذيب ،التقرير السنوي الثاين ،الفقرة  .48وخالل دورتها التاسعة (يف نوفمرب/ترشين الثاين  ،)2009اجتمعت اللجنة الفرعية أيضاً مبفوض
األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني :انظر اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي الثالث ،الفقرة .63
 - 319انظر اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي الثالث ،الفقرة .67
 - 320عىل سبيل املثال ،اجتمعت اللجنة الفرعية ملنع التعذيب خالل دورتها الثامنة (يف يونيو/حزيران  )2009باللجنة الدولية للصليب األحمر:
انظر اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي الثالث ،الفقرة .64
 - 321يضم فريق االتصال املعني بالربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب عددا ً من املنظامت واملؤسسات األكادميية التي تدعم
التصديق عىل الربوتوكول وتنفيذه ،وهي :منظمة العفو الدولية ،وجمعية الوقاية من التعذيب ،ومركز جامعة بريستول لتنفيذ حقوق اإلنسان،
واالتحاد الدويل املسيحي للعمل عىل إلغاء التعذيب ،ومركز الدفاع عن اإلعاقة العقلية ،واملنظمة العاملية ملناهضة التعذيب ،واملنظمة
الدولية لإلصالح الجنايئ ،ومركز أبحاث وإعادة تأهيل ضحايا التعذيب .ملزيد من املعلومات عن املنظامت املشاركة يف فريق االتصال املعني
بالربوتوكول ،انظر القسم  1-5-5من هذا الفصل.
 - 322راجع القسم  6من الفصل الرابع من هذا الدليل.

122

الفصل الثالث  -اللجنة الفرعية ملنع التعذيب
والحساسة التي تنتج عن عمل اللجنة الفرعية.

323

 -3املهام االستشارية :تنفيذ الربوتوكول ووضع السياسات

 2-3إسداء املشورة بشأن الربوتوكول واملالحظات العامة حول التعذيب وغريه من أشكال
سوء املعاملة
تشكل والية اللجنة الفرعية ملنع التعذيب املتمثلة يف تقديم تفسريات موثوقة ألحكام الربوتوكول
وتوجيهات ومالحظات حول قضايا تتعلق بالتعذيب عنرصا ً أساسياً يف دورها االستشاري .وفقاً للامدة
 ،)3(16تقدم اللجنة الفرعية تقريرا ً سنوياً علنياً عن “أنشطتها” إىل لجنة مناهضة التعذيب .ويعترب هذا
التقرير السنوي واحدة من الوثائق القليلة التي تنرشها اللجنة الفرعية عن أعاملها الوقائية 325 .لذلك فقد
اغتنمت اللجنة الفرعية الفرص التي متثلها تقاريرها السنوية لتقوم مبا هو أكرث من مجرد وصف أنشطتها؛
فبدالً من ذلك استخدمت تقاريرها السنوية كأدوات لنرش تفسرياتها ألحكام الربوتوكول ومعلومات عن
واليتها ومناهج عملها وتقديم املشورة بشأن تنفيذ الربوتوكول .عىل سبيل املثال ،فقد أدرجت اللجنة
الفرعية ،يف تقريرها السنوي األول ،معلومات عن تفسري الوالية الوقائية املمنوحة للجنة الفرعية وعن نطاق
هذه الوالية ،باإلضافة إىل بعض املبادئ التوجيهية األولية بشأن التطور املستمر لآلليات الوقائية الوطنية.
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كام ذُكر أعاله 324،تتضمن والية اللجنة الفرعية مهمتني مرتابطتني .يتمثل أحد األبعاد األساسية للوالية
الوقائية للجنة الفرعية يف مهمتها االستشارية؛ وهو ما يتعلق بالدرجة األوىل بتفسري ومراقبة تنفيذ
الربوتوكول يف الدول األطراف .وعىل الرغم من أن اللجنة الفرعية تنفذ مهمتها االستشارية بصورة منتظمة
يف سياق البعثات القطرية ،إال أنه ليس من الرضوري لها أن تقوم بهذه البعثات حتى تستطيع تقديم
املشورة .يشتمل الدور االستشاري الذي تضطلع به اللجنة عىل أنشطة مختلفة ولكنها مرتابطة ،منها تقديم
املشورة إىل الدول األطراف واآلليات الوقائية الوطنية والتعاون معها ،وكذلك التعاون مع لجنة مناهضة
التعذيب وغريها من الهيئات الدولية واإلقليمية .تعمل اللجنة الفرعية حالياً عىل تطوير هذا الجانب من
واليتها من خالل استكشاف سبل مبتكرة لتنفيذ مهمتها االستشارية؛ فتقديم التوجيه واملشورة هو املجال
الذي تستطيع اللجنة الفرعية من خالله ،يف املستقبل ،إحداث أثر أكرب عىل منع التعذيب وغريه من أشكال
سوء املعاملة.

 - 323اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي األول ،الفقرة .65
 - 324انظر القسم  1-2من هذا الفصل.
 - 325يف وقت كتابة هذا الدليل ،كانت اللجنة الفرعية قد نرشت ثالثة تقارير سنوية .وهذه التقارير متوفرة عىل املوقع .www.ohchr.org
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ً
تحليال
وتَض َّمن التقرير السنوي الثاين( 326يف مرفقه) ً
مفصال لربوتوكول اسطنبول باعتباره أداة للوقاية 327 .ويف
تقريرها السنوي الثالث ،قدمت اللجنة الفرعية تلخيصاً للتوصيات التي صدرت يف تقاريرها األوىل للزيارات
القطرية بشأن اآلليات الوقائية الوطنية واألطر القانونية واملؤسسية ملنع التعذيب وكذلك عدد من القضايا
املتكررة املرتبطة بأماكن الحرمان من الحرية 328 .كام أعربت اللجنة يف تقريرها السنوي الثالث عن عزمها
329
توسيع رقعة تعليقاتها ومالحظاتها يف التقارير السنوية املقبلة.
مل تورد التقارير السنوية الصادرة عن اللجنة الفرعية أي تفاصيل عن نتائج الزيارات القطرية ،وذلك إعامالً
ملبدأ الرسية املنصوص عليه يف املادة  )1(16من الربوتوكول .ولكن وفقاً للامدة (11ب)( ،)3يجوز للجنة
الفرعية استخدام تقاريرها السنوية لتقديم توصيات ومالحظات عامة حول مسائل تتعلق باآلليات الوقائية
الوطنية و/أو تعزيز حامية األشخاص املحرومني من حريتهم.

3
اللجنة الفرعية ملنع التعذيب

وكام ورد يف تقارير الزيارات القطرية التي نرشتها الدول األطراف املعنية ،فقد ت َب َّنت اللجنة الفرعية
ثالثة مستويات من التحليل املواضيعي ملنع التعذيب يف ما أصدرته من تقارير للزيارات؛ وتتناول هذه
املستويات ما ييل:
1.1اإلطار القانوين للدولة الطرف والقواعد واألنظمة املطبقة فيها،
2.2األطر املؤسسية للدولة الطرف،
3.3املامرسات والسلوكيات األخرى التي ميكن أن تفيض إىل التعذيب وغريه من أشكال سوء
330
املعاملة.

 - 326اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي الثاين ،املرفق السابع.
 - 327مفوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان ،بروتوكول اسطنبول :دليل التقيص والتوثيق الفعالني للتعذيب وغريه من رضوب املعاملة القاسية
أو الالإنسانية أو املهينة ،سلسلة التدريب املهني  ،1.Rev/8°nاألمم املتحدة ،نيويورك وجنيف 9 ،أغسطس/آب .1999
 - 328اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي الثالث ،الفقرة .31
 - 329اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي الثالث ،الفقرة .32
 - 330اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي الثاين ،الفقرة  .12انظر أيضاً اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،تقرير عن الزيارة التي قامت
بها اللجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة إىل املالديف ،وثيقة األمم املتحدة
 26 ،1/CAT/OP/MDVفرباير/شباط  ،2009الفقرات 64-17؛ واللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،تقرير عن الزيارة التي قامت بها اللجنة
الفرعية ملنع التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة إىل باراغواي ،وثيقة األمم املتحدة CAT/OP/
 7 ،1/PRYيونيو/حزيران  ،2010الفقرات 55-21؛ واللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،تقرير عن الزيارة التي قامت بها اللجنة الفرعية ملنع
التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة إىل هندوراس ،وثيقة األمم املتحدة 10 ،1/CAT/OP/HND
فرباير/شباط  ،2010الفقرات 138-75؛ واللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،تقرير عن الزيارة التي قامت بها اللجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه
من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة إىل املكسيك ،وثيقة األمم املتحدة  31 ،1/CAT/OP/MEXمايو/أيار ،2010
الفقرات  .82-34ومن بني األدوات التحليلية الرئيسية األخرى النهج الشامل ملنع التعذيب الذي وضعته جمعية الوقاية من التعذيب ،والذي
يحدد السياسات العامة ،وإدارة وتنظيم أماكن االحتجاز ،بوصفها عنارص رئيسية إضافية :انظر القسم  3.3من الفصل الخامس من هذا الدليل.
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 -3.3إسداء املشورة بشأن وضع اآلليات الوقائية الوطنية
يشكل الدور الذي تلعبه اللجنة الفرعية ملنع التعذيب فيام يخص اآلليات الوقائية الوطنية عنرصا ً بالغ
األهمية يف مهمتها االستشارية .إذ يدخل هذا الجانب من واليتها الوقائية يف صلب الهدف املحوري
للربوتوكول وهو :تعزيز التدابري الوقائية الوطنية ملناهضة التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة .وقد
اعرتفت اللجنة الفرعية أيضاً أن هذا األمر “يشكل جزءا ً مهامً من كل زيارة” 331.ويتضمن الدور الذي
تضطلع به اللجنة الفرعية تجاه اآلليات الوقائية الوطنية أربعة أبعاد رئيسية هي:

 1-3-3تقديم املشورة للدول األطراف بشأن تعيني اآلليات الوقائية الوطنية وإنشائها
تستطيع اللجنة الفرعية ملنع التعذيب تقديم املشورة بشأن تعيني وإنشاء اآلليات الوقائية الوطنية مبارش ًة
إىل الدول األطراف أثناء البعثات القطرية و/أو زيارات املتابعة أو بعدها .وقد ركزت الزيارات القطرية التي
قامت بها اللجنة الفرعية بشكل أسايس حتى اآلن عىل مراقبة أماكن االحتجاز .بيد أن اللجنة الفرعية عاد ًة
ما تستغل فرصة وجودها الفعيل يف أي بلد لاللتقاء بالجهات املعنية بعملية تعيني وإنشاء اآلليات الوقائية،
ومناقشة هذه املسائل مع السلطات رفيعة املستوى .وكان عدد من التقارير التي نرشتها اللجنة الفرعية
332
بشأن الزيارات القطرية قد تناولت املسائل املتعلقة بتعيني اآلليات الوقائية.
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•تقديم املشورة للدول األطراف بشأن إنشاء اآلليات الوقائية الوطنية أو تعيينها (مبوجب املادة
(11ب)())1؛
•تقديم املشورة للدول األطراف بشأن قدرات اآلليات الوقائية ووالياتها (مبوجب املادة (11ب)
())4؛
•تقديم املشورة املبارشة (والرسية ،إذا لزم األمر) لآلليات الوقائية بشأن بناء قدراتها وتسيري
مهامها ،وتوفري التدريب واملساعدة التقنية لها (مبوجب املادة (11ب)())2؛
•تقديم املشورة لآلليات الوقائية بشأن تعزيز حامية املحتجزين (مبوجب املادة (11ب)(.))3

غري أنه ليس بالرضورة أن يرتبط تقديم املشورة بإجراء بعثة قطرية .ويتسم هذا األمر بأهمية عملية كبرية
ألن قدرة اللجنة الفرعية عىل القيام ببعثات قطرية مقيدة مبحدودية املوارد .فمن شأن قرص إمكانية إسداء
 - 331اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي األول ،املرفق الخامس.
 - 332إن مناقشة مثل هذه املسائل يف تقرير الزيارة تعتمد بدرجة كبرية عىل مستوى تطوير اآللية الوقائية يف الدولة الطرف .عىل سبيل املثال،
فقد رحبت اللجنة الفرعية باعتامد ترشيعات أُ ِ
نشئت مبوجبها هيئة جديدة (اللجنة الوطنية ملنع التعذيب) لتكون اآللية الوقائية الوطنية
يف هندوراس .انظر اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،،تقرير عن زيارة اللجنة إىل هندوراس ،الفقرات  .265-262وراجع اللجنة الفرعية ملنع
التعذيب ،،تقرير عن زيارة اللجنة إىل باراغواي ،الفقرات .58-56
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املشورة عىل سياق الزيارات أن ينفي الغرض من النظام الوقايئ الذي وضعه الربوتوكول ،والذي يُفرتض أن
تعمل املكونات الدولية والوطنية مبقتضاه عىل تعزيز بعضها البعض.
وقد بدأت اللجنة الفرعية أيضاً باستخدام تقاريرها السنوية لنرش توجيهات بشأن تعيني اآلليات الوقائية
الوطنية وإنشائها .ففي تقريرها السنوي األول ،وضعت اللجنة الفرعية مبادئ توجيهية أولية بشأن إنشاء
اآلليات الوقائية وتطويرها باستمرار 333 .وتسلط هذه املبادئ التوجيهية الضوء عىل السامت الالزمة لضامن
استيفاء اآلليات الوقائية للرشوط املنصوص عليها يف الجزء الرابع من الربوتوكول :وهي أن تهدف هذه
اآلليات إىل مساعدة:
•الجهات الفاعلة الوطنية يف عملية تعيني اآلليات الوقائية الوطنية،
•الدول األطراف يف إيجاد آليات وقائية مستقلة وفعالة،
•اآلليات الوقائية الوطنية خالل مرحلة إنشائها.
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عىل سبيل املثال ،فقد نُفذت توصية اللجنة الفرعية بإنشاء آليات وقائية وطنية من خالل “عملية علنية
وشفافة تتضمن املجتمع املدين وغريه من الجهات املعنية مبنع التعذيب” يف عدد من الدول األطراف يف
334
الربوتوكول واملوقعة عليه.
ويف سياق الحوار التعاوين الذي يدعو الربوتوكول إىل إقامته ،يكون من املستحسن أن تبلغ الدول األطراف
336
اللجنة الفرعية بتعيني أو إنشاء اآلليات الوقائية الوطنية ،335وأن تسهل االتصال بآليتها (آلياتها) الوقائية.
مل تكن سوى قلة من الدول األطراف قد أوفت بالتزاماتها املنصوص عليها يف املادة  17خالل السنة األوىل
لنشاط اللجنة الفرعية .بناء عىل ذلك ،فقد جرت العادة لدى اللجنة الفرعية بتوجيه رسالة تذكري إىل الدول
األطراف بعد انقضاء املوعد النهايئ املحدد لها لتعيني آليات وقائية وطنية337 .ونتيجة لهذه املراسالت ،تنرش
اللجنة الفرعية قامئة باآلليات الوقائية التي تم تعيينها ،فضالً عن املراسالت غري الرسية من سلطات الدول
والتي تحوي معلومات عن عمليتي تعيني وإنشاء اآلليات الوقائية الوطنية338 .عىل سبيل املثال ،فقد بعثت
 - 333اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،،مبادئ توجيهية أولية للتطوير املستمر لآلليات الوقائية الوطنية ،التقرير السنوي األول ،الفقرة 28؛
وانظر أيضاً املرفق الثاين لهذا الدليل.
 - 334انظر جمعية الوقاية من التعذيب ،OPCAT Country Status ،وهو متوفر عىل املوقع www.apt.ch؛ والقسم  6من الفصل الرابع
من هذا الدليل ،الذي يقدم مزيدا ً من املعلومات واألمثلة العملية.
 - 335املادة  17من الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب.
 - 336الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب ،املادة (20و) .انظر الرشح الوارد يف الفصل الثاين من هذا الدليل.
 - 337اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي الثاين ،الفقرة .34
 - 338ملزيد من املعلومات ،انظر الرابط .http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/opcat/mechanisms.htm
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كمبوديا ،بعد أن وجهت اللجنة الفرعية رسالة إليها تطلب منها تقديم معلومات ،برسالة إىل اللجنة الفرعية
339
تبلغها فيها بالتقدم الذي احرزته نحو إنشاء آلية وقائية وطنية من خالل مرسوم فرعي.
وقد شارك أعضاء اللجنة الفرعية أيضاً يف مشاورات وطنية بشأن الخيارات واألنشطة اإلقليمية املتعلقة
باآلليات الوقائية؛ ففي تقريرها السنوي الثالث ،أفادت اللجنة الفرعية أنها شاركت يف  14نشاطاً من هذا
340
النوع.
ميكن للجنة الفرعية أيضاً أن تقدم تعليقاتها ومالحظاتها عىل مشاريع القوانني الخاصة باآلليات الوقائية.
فيمكن ملثل هذه التعليقات أن تؤثر يف العمليات الوطنية يف مرحلة حرجة من وضع اآللية الوقائية؛ لذلك
فهي متثل أداة مفيدة ملساعدة اللجنة الفرعية عىل تنفيذ واليتها االستشارية .وتركز التعليقات واملالحظات
عموماً عىل التزام اآللية الوقائية املقرتحة بالرشوط املنصوص عليها يف الربوتوكول ،بدالً من أن تركز عىل
341
مدى مالءمة خيار اآللية الوقائية الوطنية الذي يحدده أصحاب املصلحة الوطنيون.

ترى اللجنة الفرعية ملنع التعذيب أن وضع اآلليات الوقائية الوطنية عملية مستمرة؛ إذ ترصد هذا األمر
باعتباره جزءا ً ال يتجزأ من واليتها وقائية342 .وينبغي أن يُفهم هذا الجانب االستشاري من والية اللجنة
الفرعية مبعناه الواسع 343.تجدر اإلشارة إىل أن املستفيدين الرئيسيني من املشورة التي تقدمها اللجنة
الفرعية بشأن تسيري أعامل اآلليات الوقائية هام الدول األطراف واآلليات الوقائية نفسها .وكام هو الحال
بالنسبة إلنشاء وتعيني اآلليات الوقائية ،فإن إسداء املشورة بشأن تسيري أعامل هذه اآلليات ال يقترص عىل
الدول األطراف التي استقلبت زيارات قطرية.

اللجنة الفرعية ملنع التعذيب

 -3.3.2إسداء املشورة بشأن تسيري أعامل اآلليات الوقائية الوطنية

3

•معلومات ذات صلة بسري أعامل اآلليات الوقائية الوطنية
لتقديم توصيات مخصصة وملموسة بشأن تسيري أعامل اآلليات الوقائية الوطنية ،تحتاج اللجنة الفرعية
 - 339انظر كمبوديا ،رسالة رسمية إىل اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،يناير/كانون الثاين  .2009وهي متوفرة عىل املوقع
.http://www.ohchr.org
 - 340عىل سبيل املثال ،دعت اللجنة الفرعية يف أكتوبر/ترشين األول  2009أحد الخرباء لالنضامم إىل بعثتها لدى بنني لدعم تعيني وإنشاء آلية
وقائية فعالة .اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي الثالث ،الفقرة  41واملرفق الخامس.
 - 341ملزيد من املعلومات ،انظر القسم  2-6من الفصل الرابع من هذا الدليل.
 - 342اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي األول ،الفقرة .39
 - 343نوفاك وماكارثر ،اتفاقية مناهضة التعذيب ،ص .995
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ملنع التعذيب إىل جمع معلومات ذات صلة باملوضوع .وفقاً للمواد (12ب) و()1(14أ) و()1(14ب) من
الربوتوكول ،بدأت اللجنة الفرعية متارس عادة طلب معلومات محددة من الدول األطراف واآلليات الوقائية
بشأن سري أعامل هذه اآلليات .فقد أصبح إرسال التقارير السنوية الصادرة عن اآلليات الوقائية إىل اللجنة
344
الفرعية ملنع التعذيب وسيلة مثمرة لتوفري معلومات ملموسة عن سري أعاملها.
وتشمل املصادر األخرى للمعلومات آليات الرصد القامئة واملؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ()NHRIs
ومنظامت املجتمع املدين واآلليات الدولية واإلقليمية .وغالباً ما متثل التقارير الواردة من هذه األطراف
مصادر معلومات ال تقدر بثمن.
وقد ترغب اللجنة الفرعية يف جمع معلومات عام تتمتع به اآلليات الوقائية من:

3
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•ترشيعات تأسيسية؛
•واليات؛
•إجراءات تعيني؛
•تكوين؛
•خربات؛
•تنظيم داخيل؛
•موارد؛
•مناهج عمل؛
•أنشطة؛
•عالقات مع الجهات الفاعلة الخارجية.
لكن اللجنة الفرعية قد تواجه صعوبات يف جمع معلومات محددة وعملية عن العنارص املكونة لسري عمل
اآلليات الوقائية الوطنية ،ال سيام مناهج عملها ،إذا كان اعتامدها الوحيد عىل مصادر املعلومات الخارجية
واملكتوبة .فمن املهم وجود اتصال مبارش بني اللجنة الفرعية واآلليات الوقائية حتى يتسنى للجنة تقديم
مشورة مخصصة بشأن سري أعاملها.
•تقديم املشورة للدول األطراف
 - 344تُنرش التقارير السنوية الصادرة عن اآلليات الوقائية الوطنية عىل املوقع اإللكرتوين للجنة الفرعية ملنع التعذيب.www.ohchr.org :
 - 345اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي الثالث ،الفقرة  .39انظر أيضاً القسم  2-5من الفصل الرابع من هذا الدليل.
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تتحمل الدول األطراف التزامات محددة تتعلق باآلليات الوقائية الوطنية عند تصديقها عىل الربوتوكول،
من بينها:
•منح اآلليات الوقائية الوطنية الصالحيات والضامنات الالزمة ،وتزويدها باملوارد الكافية
346
(البرشية واملالية واللوجستية)،
347
•دراسة توصياتها،
348
•إقامة حوار تعاوين مع اآللية (اآلليات) الوقائية،
349
•نرش التقرير السنوي الصادر عن آليتها الوقائية.
وقد يرتك الفشل يف تنفيذ ولو التزام واحد من هذه االلتزامات تأثريا ً مبارشا ً عىل سري أعامل اآلليات الوقائية
الوطنية ،وقد تتحمل الدول األطراف مسؤوليته.

•عقد لقاءات ثنائية مع سلطات الدول األطراف
تحرص اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،خالل الجلسات التي تعقدها يف جنيف ،عىل التحاور مع الدول
األطراف التي ستستقبل زيارة خالل االثني عرش شهرا ً التالية .كام أنها تتحاور مع الدول األطراف أثناء
زياراتها القطرية وعند مشاركتها يف األنشطة ذات الصلة بالربوتوكول (مثل الندوات أو حلقات العمل)
والتي تحرضها سلطات الدول األطراف.

اللجنة الفرعية ملنع التعذيب

من املتوقع أن تدخل اللجنة الفرعية يف حوار مبارش مع الدول األطراف لتقدم مساعدتها ومالحظاتها
وتعليقاتها بشأن سري أعامل اآلليات الوقائية بأكرث الطرق مالءمة للسياق الوطني للدول األطراف .ويف ما
ييل بعض األساليب الرئيسية للدخول يف مثل هذا الحوار:

3

•تقديم توصيات ومالحظات ،مبا يف ذلك تقارير عن البعثات القطرية
عندما تكون الدولة املعنية قد َعيَّنت آلية وقائية وطنية ،تحتوي تقارير اللجنة الفرعية بشأن الزيارات
 - 346الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب ،املواد  .21-18انظر الرشح الوارد يف الفصل الثاين من هذا الدليل.
 - 347الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب ،املادة  .22انظر الرشح الوارد يف الفصل الثاين من هذا الدليل.
 - 348الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب ،املادة .22
 - 349الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب ،املادة  .23انظر الرشح الوارد يف الفصل الثاين من هذا الدليل؛ والقسم  3-4من الفصل
الخامس.
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القطرية عىل توصيات ومالحظات مخصصة حول سري أعامل اآلليات الوقائية 350 .وتكون بعض هذه
التوصيات موجهة مبارش ًة إىل الدولة الطرف املعنية ،يف حني أن البعض اآلخر منها يكون موجهاً إىل اآللية
(اآلليات) الوقائية الوطنية.
كام تستخدم اللجنة الفرعية تقاريرها السنوية لتقديم توجيهات بشأن مسائل محددة تتعلق بسري أعامل
اآلليات الوقائية وتهم سائر الدول األطراف يف الربوتوكول واملوقعة عليه .عىل سبيل املثال ،فقد خصصت
اللجنة الفرعية يف تقريرها السنوي الثالث قسامً لـ”املسائل املتعلقة بإنشاء اآلليات الوقائية الوطنية”
أوصت فيه بأنه يف حالة تعيني مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان كآلية وقائية وطنية ينبغي تشكيل وحدة
أو إدارة منفصلة ومنحها والية اآللية الوقائية الوطنية ،عىل أن تكون لها ميزانية مستقلة وفريق عمل
351
خاص بها.
•تقديم املشورة لآلليات الوقائية الوطنية

352

3
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إن اللجنة الفرعية ملنع التعذيب مكلَّفة أيضاً بتقديم املشورة املبارشة إىل اآلليات الوقائية الوطنية بشأن
قدراتها التشغيلية ،ومبساعدتها يف تحديد التدابري الالزمة لتعزيز حامية املحتجزين ،وذلك عىل النحو
املنصوص عليه يف املادتني (11ب)( )2و(11ب)( .)3ويتطلب ذلك أن يكون هناك اتصال مبارش بني اللجنة
الفرعية واآلليات الوقائية ،وهو أمر رضوري أيضاً لضامن استقالل كل من اآلليات الوقائية واللجنة الفرعية.
353

غالباً ما تنشأ االتصاالت املبارشة بني اآلليات الوقائية واللجنة الفرعية خالل الزيارات القطرية التي تقوم بها
ُخصص حتى اآلن ميزانية محددة ألشكال
اللجنة ،ويكون الجزء األكرب منها يف شكل اجتامعات ثنائية354 .ومل ت َ
أخرى من التواصل مع اآلليات الوقائية ،عىل الرغم من وجود عدة خيارات:
•عقد االجتامعات خالل جلسات اللجنة الفرعية يف جنيف؛
•املشاركة يف األنشطة القطرية عىل الصعيد الوطني؛
 - 350كان هذا هو الحال يف جزر املالديف .انظر اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،،تقرير عن زيارة اللجنة إىل املالديف ،الفقرات  .72-65ملزيد
من املعلومات ،انظر أيضاً اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،،تقرير عن زيارة اللجنة إىل املكسيك ،الفقرة 32-24؛ واللجنة الفرعية ملنع التعذيب،،
تقرير عن زيارة اللجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة إىل السويد ،وثيقة األمم
املتحدة  10 ، 1/CAT/OP/SWEسبتمرب/أيلول  ،2008الفقرات .42-19
 - 351اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي الثالث ،الفقرة .51
 - 352انظر القسم  5-7من الفصل الرابع من هذا الدليل.
 - 353نوفاك وماكارثر ،اتفاقية مناهضة التعذيب ،ص .997
 - 354انظر اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،،تقرير عن زيارة اللجنة إىل املكسيك؛ واللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،،تقرير عن زيارة اللجنة إىل
السويد؛ واللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،،تقرير عن زيارة اللجنة إىل املالديف.
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•املشاركة يف التجمعات اإلقليمية لآلليات الوقائية ،خاصة تلك التي تركز عىل تبادل املعلومات
355
حول أفضل املامرسات املتعلقة مبنهجيات مراقبة االحتجاز؛
•تبادل الرسائل الخطية.
باإلضافة إىل ذلك ،ميكن للجنة الفرعية أن تقدم املشورة لآلليات الوقائية من دون االتصال املبارش بها،
وذلك من خالل:
•استعراض التقارير (أي التقارير السنوية لآلليات الوقائية وعينات من تقارير الزيارات التي
قامت بها هذه اآلليات)،
•تقديم توجيهات عامة ،فضالً عن توصيات محددة ،بشأن سري أعامل اآلليات الوقائية من خالل
تقاريرها املتعلقة بالزيارات القطرية وتقاريرها السنوية.

يتمثل البعد األسايس اآلخر للوالية الوقائية املمنوحة للجنة الفرعية ملنع التعذيب يف مهمتها التنفيذية،
التي ترتكز عىل املراقبة الوقائية ألماكن االحتجاز يف الدول األطراف يف الربوتوكول .وتكفل املادة  2من
الربوتوكول وصول اللجنة الفرعية إىل سائر أماكن االحتجاز التي تخضع لوالية الدول األطراف وسيطرتها.
وتحدد املادة (11أ) االلتزام املفروض عىل اللجنة الفرعية بزيارة أماكن االحتجاز (عىل النحو املحدد يف
املادة  )4وتقديم التوصيات للدول األطراف بشأن حامية األشخاص املحرومني من حريتهم من التعذيب
وغريه من رضوب سوء املعاملة .وتحدد املواد  )1(4و(12أ) و(12ب) ما يقابل ذلك من التزامات عىل الدول
األطراف باستقبال اللجنة الفرعية ومنحها حق الوصول إىل جميع أماكن االحتجاز وتزويدها بجميع ما
تطلبه من معلومات ذات صلة لتمكينها من تنفيذ واليتها بصورة فعالة .وكام ذُكر أعاله ،كان تركيز اللجنة
نصباً عىل مهامها التنفيذية حتى يتسنى لها تطوير أساليب عملها
الفرعية يف السنوات األوىل من إنشائها ُم َ
356
ومنهجياتها للزيارات.

اللجنة الفرعية ملنع التعذيب

 -4املهام التنفيذية :مراقبة أماكن االحتجاز

3

 - 355عىل سبيل املثال ،يهدف املرشوع األورويب لآلليات الوقائية الوطنية التابع ملجلس أوروبا ( )2011-2010إىل تعزيز قدرة اآلليات الوقائية
األوروبية التي تم تعيينها عىل العمل بصورة فعالة من خالل تقديم حلقات عمل مواضيعية وتدريب موقعي حول منهجيات مراقبة األنواع
املختلفة من أماكن االحتجاز .ويشارك أعضاء اللجنة الفرعية ملنع التعذيب يف هذا املرشوع كخرباء ،يف حني أن جمعية الوقاية من التعذيب
هي الرشيك املنفذ .ملزيد من املعلومات ،انظر املوقع .www.apt.ch
 - 356انظر القسم 1-2يف هذا الفصل.
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 1-4اختيار البلدان الستقبال بعثات اللجنة الفرعية ملنع التعذيب
لقد اختارت اللجنة الفرعية ملنع التعذيب أوائل الدول األطراف التي زارتها (وهي موريشيوس واملالديف
والسويد) عن طريق القرعة ،وذلك عىل النحو املنصوص عليه يف املادة  )1(13من الربوتوكول .وقد أقرت
اللجنة الفرعية منذ ذلك الوقت مجموعة من املعايري الختيار البلدان التي تتم زيارتها ،وتركز هذه املعايري
عىل العوامل التالية :تاريخ التصديق عىل الربوتوكول؛ وإنشاء آلية (آليات) وقائية وطنية؛ والتوزيع الجغرايف؛
وحجم الدولة وتعقيدها؛ واملراقبة الوقائية اإلقليمية؛ واملسائل امللحة املبلَّغ عنها 357 .ويف كل عام ،تضع
اللجنة الفرعية برنامجاً للزيارات القطرية للعام الذي يليه .وتعلن اللجنة الفرعية عن هذا الربنامج خالل
آخر جلسة لها يف كل العام (أي يف نوفمرب/ترشين الثاين) .تورد اللجنى الفرعية عاد ًة أسامء البلدان التي
ستستقبل بعثة قطرية يف سنة معينة عىل املوقع اإللكرتوين ملفوضية حقوق اإلنسان ،وإن كانت التواريخ
358
املحددة لكل بعثة تبقى رسية.

3
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لقد واجهت اللجنة الفرعية يف السنوات األوىل من عملها قيودا ً مالية أدت إىل انخفاض عدد البعثات
القطرية التي استطاعت القيام بها 359 .ففي السنوات األربع األوىل من بدء نشاطها ،قامت اللجنة الفرعية
مبا مجموعه إحدى عرشة زيارة شملت الدول التالية :بينني ،بوليفيا ،كمبوديا ،هندوراس ،لبنان ،ليبرييا،
املالديف ،موريشيوس ،املكسيك ،باراغواي ،والسويد 360 .وهو ما يثري املخاوف بشأن قدرة اللجنة عىل
االلتزام مبا تنص عليه املادة  1من الربوتوكول من رضورة إنشاء نظام لـ”الزيارات املنتظمة” .وذكرت اللجنة
الفرعية أن نقص معدل الزيارات قد يشكل خطرا ً عىل كل من الدعم املقدم لآلليات الوقائية الوطنية
والحامية املمنوحة لألشخاص املحرومني من حريتهم 361 .ومن املؤمل أن ترافق هذه الزيادة يف عدد األعضاء
(من  10إىل  )25يف عام  2011زيادة متناسبة يف ميزانية اللجنة الفرعية ملنع التعذيب؛ من املتوقع أن
يكون لهذه التطورات تأثري إيجايب عىل قدرة اللجنة ،وبالتايل عىل تخطيطها االسرتاتيجي للزيارات وتنفيذها
362
ملهمتها االستشارية.

 -4.2حق الوصول :املوافقة واإلخطار
يُعترب تصديق الدولة الطرف عىل الربوتوكول موافقة عامة منها عىل البعثات القطرية التي تضطلع بها
 - 357اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي الثالث ،الفقرة .20
 - 358انظر موقع مفوضية حقوق اإلنسان ملزيد من املعلومات.http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/opcat/spt_visits.htm :
 - 359اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي الثاين ،الفقرات .76-62
 - 360انظر موقع مفوضية حقوق اإلنسان ملزيد من املعلومات.http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/opcat/spt_visits.htm :
 - 361اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي األول ،الفقرة .17
 - 362اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي الثالث ،الفقرة .21
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اللجنة الفرعية :فهذا أحد املبادئ الرئيسية للربوتوكول .تنص املادتان  4و 12عىل أن اللجنة الفرعية ال
تحتاج إىل دعوة فردية أو أي شكل آخر من أشكال املوافقة من الدولة الطرف ليك تقوم فيها بزيارة قطرية.
363ويعد هذا الجانب من والية اللجنة الفرعية جانباً فريدا ً من نوعه .فسائر هيئات وآليات األمم املتحدة
األخرى ،مبا فيها اتفاقية مناهضة التعذيب ومقرر األمم املتحدة الخاص املعني بالتعذيب ،تحتاج إما إىل
دعوة أو موافقة مسبقة ليك تحصل عىل حق دخول أرايض أي دولة.

366

 3-4الوفود الزائرة

3
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ال يتناىف الحق يف إجراء زيارات قطرية من دون الحصول عىل موافقة الدول األطراف مع واجب إخطار
الدول بتلك الزيارات .فبمجرد انتهاء اللجنة الفرعية من وضع برنامجها للبعثات القطرية لسنة معينة،
يتعني عليها مبوجب املادة  )2(13إخطار الدول األطراف املعنية “دون تأخري” 364.يف التطبيق العميل ،تجتمع
اللجنة الفرعية يف جنيف بالبعثات الدامئة للدول األطراف املعنية من أجل التحضري للزيارات القطرية .ثم
بعد ذلك تقوم اللجنة الفرعية بإخطار الدولة الطرف املعنية بتواريخ البعثات القطرية املقبلة قبل الزيارة
مبدة ال تقل عن ثالثة أشهر ،لكنها ال تحدد أماكن االحتجاز التي تعتزم زيارتها .كام تقدم اللجنة الفرعية
معلومات خطية إىل الدول األطراف عن تكوين وفد اللجنة ،مبا يف ذلك أسامء أعضاء اللجنة وموظفي
مفوضية حقوق اإلنسان الذين سيدعمون الوفد والخرباء الخارجيني الذين سيشاركون يف الوفد 365 .وتتيح
عملية اإلخطار للجنة الفرعية التأكيد عىل الطابع الرسي لعملها وتقديم املعلومات لجميع السلطات
املعنية عن والية اللجنة الفرعية وصالحياتها وواجباتها .باإلضافة إىل ذلك ،فإن اإلخطار املسبق بزيارة
وشيكة يتيح للدولة الطرف املعنية اتخاذ الرتتيبات العملية الالزمة ،مثل إصدار التأشريات ووثائق التفويض
ألعضاء اللجنة ،وجمع املعلومات التي تحتاج إليها اللجنة (كام هو مفصل أدناه) ،وتعيني منسقني للبعثة.

 1-3-4تكوين وفود اللجنة الفرعية الزائرة
وفقاً للامدة 367 ،)3(13يقوم بالزيارة القطرية عضوان اثنان عىل األقل من أعضاء اللجنة الفرعية ملنع
التعذيب يرافقهام ،عند االقتضاء ،خرباء إضافيون تختارهم اللجنة الفرعية من قامئة تضم عددا ً من الخرباء.
 - 363ملزيد من التحليل لهاتني املادتني ،انظر الرشح الوارد يف الفصل الثاين من هذا الدليل ،وخاصة رشح املادتني  )1(4و(12أ).
 - 364انظر الرشح الوارد يف الفصل الثاين من هذا الدليل.
 - 365اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي األول ،املرفق الخامس.
 - 366انظر القسمني  2-4و 4-4يف هذا الفصل للحصول عىل مزيد من املعلومات عن الرتتيبات الواجب اتخاذها قبل أي زيارة قطرية .لالطالع
عىل مناقشة مفصلة للامدة  ،13انظر الفصل الثاين من هذا الدليل؛ وأيضاً نوفاك وماكارثر ،اتفاقية مناهضة التعذيب ،ص .933
 - 367انظر الرشح الوارد يف الفصل الثاين من هذا الدليل.
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وقد أوصت اللجنة الفرعية بأن يتضمن كل وفد من الوفود الزائرة أكرث من عضوين من أعضاء اللجنة
الفرعية ،وخبريين إضافيني عىل األقل ،وعضوين من أعضاء أمانة اللجنة الفرعية368 .وقد ضمت الوفود
حتى اآلن ،اعتامدا ً عىل مدى تعقيد الوضع يف الدولة الطرف املقرر زيارتها ،من عضوين إىل ستة أعضاء
من اللجنة الفرعية ،ومن عضوين إىل أربعة أعضاء من مفوضية حقوق اإلنسان .وبسبب قيود امليزانية،
مل يلتحق أي خبري إضايف بالبعثات القطرية التابعة للجنة الفرعية منذ الزيارة التي قامت بها اللجنة إىل
369
السويد يف عام .2007

 2-3-4قامئة الخرباء

3
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وفقاً للامدة  )3(13من الربوتوكول ،يجوز أن يرافق أعضاء اللجنة الفرعية ،عند االقتضاء« ،خرباء مشهود
لهم بالخربة والدراية الفنية يف امليدان» (أي يف ميدان منع التعذيب أو يف ميدان آخر ذي صلة) .وقد شارك
الخرباء يف ثالث زيارات قطرية :هي الزيارات إىل بينني واملالديف والسويد370 .وذكرت اللجنة الفرعية يف
تقريرها السنوي الثالث أنه “مل يكن من املمكن للوفود املرسلة إىل البلدان التي متت زيارتها [بعد عام
371
 ]2007أن تصطحب معها خرباء مستقلني وذلك بسبب قيود امليزانية».
وإلجراء زيارات متعمقة وفعالة إىل مجموعة واسعة من أماكن االحتجاز املشمولة بوالية اللجنة الفرعية،
يتطلب األمر إرسال وفد متعدد التخصصات يضم خرباء من ذوي املهارات والخربات الفنية املختلفة372 .كام
ميثل الخرباء وسيلة للوفاء بااللتزام الذي تفرضه املادة  5عىل اللجنة الفرعية بالسعي إىل تحقيق التوازن
الجنساين والجغرايف بني أعضاء وفود اللجنة373 .وباإلضافة إىل الخربة الفنية ،يجب أن يتمتع الخرباء بنفس
املهارات والخربات العامة التي يتمتع بها أعضاء اللجنة الفرعية374 ،ويجب أن يؤدوا مهامهم بصورة مستقلة
375
ونزيهة ،وأن يحرتموا مبدأ الرسية.
 - 368اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي األول ،الفقرة .51
 - 369مقابلة أجرتها جمعية الوقاية من التعذيب مع رئيس اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،فيكتور رودريغيز ريسكيا 21 ،يونيو/حزيران .2010
 - 370انظر اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي األول ،الفقرة 63؛ واألمم املتحدة« ،بيان صحفي لألمم املتحدة بعد زيارة اللجنة
الفرعية ملنع التعذيب إىل بينني» 26 ،مايو/أيار  ،2008وهو متوفر عىل املوقع
http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/0/222ECFC5807C7E55C1257456002F9863?opendocument
 - 371اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي الثالث ،الفقرة .34
 - 372انظر رشح املادتني  4و )3(13يف الفصل الثاين من هذا الدليل.
 - 373انظر القسم  3-2-2يف هذا الفصل.
 - 374انظر القسم  2-2-2يف هذا الفصل.
 - 375انظر االتفاقية األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،وثيقة اللجنة األوروبية ملنع التعذيب
ُ ،1987.XI.26 ,Strasbourg )2002( Inf/Cعدلت وفقاً للربوتوكولني رقم ( 1سلسلة املعاهدات األوروبية رقم  )151ورقم ( 2سلسلة
املعاهدات األوروبية رقم  ،)152املادة )2(14؛ واتفاقية مناهضة التعذيب ،النظام الداخيل ،وثيقة األمم املتحدة 9 ، 4.Rev/3/CAT/C
أغسطس/آب  ،2002القاعدة .2-82
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وليك يكون هناك اتساق ،فمن املستحسن أيضاً أن يتلقى هؤالء الخرباء التدريب نفسه الذي يتلقاه
أعضاء اللجنة الفرعية .ومبا أن الخرباء يشكلون جزءا ً من الوفد الزائر ،فإن لهم الحقوق والواجبات نفسها
التي ألعضاء اللجنة الفرعية .فبموجب املادة  35من الربوتوكول 376،يحق لهم الحصول عىل االمتيازات
والتسهيالت والحصانات نفسها التي يحصل عليها الخرباء الذين يشاركون يف زيارات األمم املتحدة ،وذلك
377
عىل النحو املنصوص عليه يف البنود ذات الصلة من اتفاقية امتيازات األمم املتحدة وحصاناتها.

ولكن ليست هناك معلومات عامة تتعلق بإجراءات ومعايري اختيار الخرباء للمشاركة يف الزيارات القطرية
التي تنظمها اللجنة الفرعية ،أو باملكافأة املالية التي يتقاضاها الخرباء نظري مشاركتهم يف الزيارات.

 4-4التحضري للزيارات
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يقدم الربوتوكول إجراءات محددة لرتشيح الخرباء378 .فيمكن للدول األطراف ومفوضية حقوق اإلنسان
ومركز األمم املتحدة ملنع الجرمية الدولية اقرتاح املرشحني إلدراجهم يف قامئة الخرباء التي تحتفظ بها اللجنة
379
الفرعية ملنع التعذيب .وتوجد أحكام مامثلة بشأن الخرباء يف النظام الداخيل للجنة مناهضة التعذيب
ويف املادة  )2(7من االتفاقية األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
( 380.)ECPTوليس هناك حد لعدد الخرباء الذين ميكن وضعهم يف القامئة ،وإن كانت املادة  )3(13تسمح
لكل دولة طرف بأن تقرتح ما ال يزيد عن خمسة خرباء وطنيني .وقد أفادت اللجنة الفرعية ،يف تقريرها
السنوي الثالث ،أن  30دولة طرف اقرتحت خرباء إلدراج أسامئهم يف القامئة .ويف عام  ،2008أنشأت األمم
381
املتحدة لجنة لتحديد املرشحني الذين ستُد َرج أسامؤهم يف القامئة.

 1-4-4جمع املعلومات
إن الوصول إىل املعلومات أمر بالغ األهمية بالنسبة إىل البعثات القطرية .إذ تعتمد أمانة اللجنة الفرعية
 - 376انظر الرشح الوارد يف الفصل الثاين من هذا الدليل.
 - 377اتفاقية امتيازات األمم املتحدة وحصاناتها ،سلسلة معاهدات األمم املتحدة رقم  13 ،15فرباير/شباط .1946
 - 378انظر الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب ،املادة .)3(13
 - 379لجنة مناهضة التعذيب ،النظام الداخيل ،القاعدة .1-82
 - 380تنص املادة  )2(7من االتفاقية األوروبية ملنع التعذيب عىل أنه «كقاعدة عامة ،يقوم بالزيارات عضوان عىل األقل من أعضاء اللجنة.
ويجوز للجنة ،إذا رأت رضورة لذلك ،أن تستعني بخرباء أو مرتجمني».
 - 381اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي الثالث ،الفقرة 33؛ اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي الثاين ،الفقرة .30
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ملنع التعذيب عىل مجموعة متنوعة من املصادر لجمع معلومات ملموسة وحديثة قبل القيام بأي بعثة
قطرية من أجل تكوين صورة دقيقة عن حالة الحرمان من الحرية يف الدولة املعنية .كام أثبتت التجارب
أن الحصول عىل معلومات من جهات فاعلة أخرى عىل الصعيد الوطني واإلقليمي والدويل يفيد كثريا ً يف
382
مساعدة اللجنة الفرعية عىل التحضري للبعثات القطرية.
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تُعنى الهيئات األخرى املنشأة مبوجب معاهدات األمم املتحدة بقضية الحرمان من الحرية ،ومنها لجنة
مناهضة التعذيب ولجنة حقوق اإلنسان ولجنة حقوق الطفل .وكثريا ً ما تُستخدم التوصيات والتقارير
الصادرة عن هذه الهيئات وغريها من اآلليات الدولية املعنية ،مبا فيها اإلجراءات الخاصة لألمم املتحدة
(مثل مقرر األمم املتحدة الخاص املعني بالتعذيب وفريق األمم املتحدة العامل املعني باالحتجاز التعسفي)
 383واآلليات اإلقليمية (مثل اللجنة األوروبية ملنع التعذيب ومقرر اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان وحقوق
الشعوب ومقرر لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان) ،يف تقارير الزيارات القطرية الصادرة عن اللجنة
الفرعية 384،وأثناء التحضري للبعثات القطرية ومتابعتها .عىل سبيل املثال ،فقد زار مقرر األمم املتحدة
الخاص املعني بالتعذيب دولة باراغواي يف نوفمرب/ترشين الثاين 2006؛ ثم نرش يف وقت الحق تقريرا ً عن
النتائج التي توصل إليها 385 .وعندما زارت اللجنة الفرعية باراغواي بعد ذلك بثالث سنوات ،انتهز الوفد
386
الزائر الفرصة ملتابعة توصيات املقرر الخاص.
وقد أخذ واضعو الربوتوكول يف اعتبارهم هذه الحاجة إىل املعلومات .فاملواد (12ب) و()1(14أ) و)1(14
(ب) تتناول هذا الواجب العام مبزيد من التفصيل من خالل النص عىل وجوب أن تتيح الدول األطراف
387
وصوالً غري مقيد لكافة املعلومات الرضورية وذات الصلة.
قبل إرسال البعثة القطرية األوىل إىل دولة طرف ،من األهمية مبكان أن تقيم اللجنة الفرعية اتصاالً مع
اآللية (اآلليات) الوقائية الوطنية وفقاً للمواد (11ب)( )2و(12ج) و(20و) .فهذه املواد متكِّن اللجنة
الفرعية من إقامة االتصال املبارش ،والرسي عند اللزوم ،باآلليات الوقائية الوطنية من دون تدخل من الدول
األطراف؛ وهو ما يشكل عنرصا ً أساسياً ملبدأ التعاون الشامل الذي يقوم عليه الربوتوكول.
يف بعض الظروف ،قد تجري اللجنة الفرعية أيضاً أنشطة محددة أو تشارك فيها قبل فرتة وجيزة من
القيام ببعثة قطرية مقررة .وكانت الدول التي قام فيها املجتمع املدين بدعم وتيسري األنشطة األولية قبل
 - 382ملزيد من املعلومات ،انظر القسم  6من هذا الفصل.
 - 383ملزيد من املعلومات ،انظر القسم  2-5من هذا الفصل.
 - 384اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي الثاين ،الفقرة .50
 - 385تقرير مقرر األمم املتحدة الخاص املعني بالتعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،البعثة
املوفدة إىل باراغواي ،وثيقة األمم املتحدة  1 ،3.Add/3/7/A/HRCأكتوبر/ترشين األول  .2007وهو متوفر عىل املوقع .www.ohchr.org
 - 386اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،،تقرير عن زيارة اللجنة إىل باراغواي ،الفقرة .3
 - 387انظر رشح املادتني (12ب) و 14يف الفصل الثاين يف هذا الدليل.
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الزيارات القطرية للجنة الفرعية حتى اآلن هي لبنان واملكسيك وباراغواي 388.تتيح هذه األنشطة للجنة
الفرعية إطالق عملية الدخول يف حوار مع السلطات واآللية (اآلليات) الوقائية الوطنية (إذا كان قد تم
تعيينها) .كام أنها توفر فرصاً للجنة الفرية لتعريف الجهات الفاعلة املعنية بواليتها وبالهدف من البعثة
املقررة ،ولتحديد التحديات الرئيسية التي تواجه البالد يف ما يتعلق مبنع التعذيب .لذلك فمن الرضوري
إقامة اتصاالت وحوار قبل القيام بزيارة قطرية مقررة (وخاصة الزيارة األوىل للجنة الفرعية إىل الدولة
الطرف) لجمع معلومات مبارشة تساعد اللجنة الفرعية عىل تحديد محور برنامجها للزيارات داخل الدولة
الطرف املعنية.

 2-4-4املوجزات القطرية

 5-4القيام ببعثة قطرية
 -4.5.1عقد اجتامعات مع أصحاب املصلحة املعنيني

3
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يجري تجميع املعلومات ذات الصلة وتحليلها يف املوجزات القطرية ،التي تعتمد عىل ما جمعته أمانة
اللجنة الفرعية من مواد ومعلومات 389 .وتساعد املوجزات القطرية وفد اللجنة الفرعية عىل التحضري
للبعثة القطرية؛ وعىل تحديد األولويات يف ما يتعلق بزيارة األماكن ومقابلة األشخاص؛ وعىل تكوين فهم
لهياكل الدولة الطرف السياسية والقانونية واإلدارية ،ومكانتها االجتامعية واالقتصادية.

إن إقامة حوار ب َّناء مع الدول األطراف عنرص رئييس يف تنفيذ الوالية الوقائية للجنة الفرعية ملنع التعذيب.
فغالباً ما تعقد اللجنة الفرعية اجتامعاً أولياً مع ممثلني عن مختلف السلطات رفيعة املستوى املسؤولة عن
أماكن االحتجاز يف مستهل أي زيارة ،وذلك لرشح منهجيتها وطرح مسائل أولية :وتتضمن الجهات الفاعلة
الرئيسية الوزارات املسؤولة عن إنفاذ القانون وحبس األشخاص يف مراكز االحتجاز السابق للمحاكمة
والسجون ومراكز االعتقال العسكرية ومراكز احتجاز املهاجرين ومؤسسات الرعاية النفسية واالجتامعية.
ويتوىل تيسري عقد االجتامعات ضباط االتصال الذين تعينهم الحكومة ملساعدة اللجنة الفرعية خالل البعثة
390
القطرية.
 - 388اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي الثاين ،الفقرة 21؛ واللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي الثالث ،املرفق الخامس.
انظر أيضاً القسم  6من هذا الفصل.
 - 389اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي الثالث ،الفقرة .23
 - 390اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي األول ،املرفق ه.
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كام تجتمع اللجنة الفرعية مبمثلني عن اآلليات الوقائية الوطنية (أو بالجهات املعنية بتعيني اآلليات
الوقائية يف البلدان التي مل تعني أو تنشئ آلية وقائية حتى اآلن) وغريها من هيئات املراقبة بغية جمع
معلومات حديثة عن ظروف االحتجاز ومعاملة املحتجزين يف الدولة الطرف .وتساعد هذه املعلومات وفد
اللجنة الفرعية عىل القيام مبا ييل:
•تقييم االحتامل العام للتعرض للتعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة يف البالد،
•تحديد أماكن معينة لزيارتها،
•تقديم املشورة واملساعدة لآللية (اآلليات) الوقائية يف البالد.

3

باإلضافة إىل ذلك ،تجتمع اللجنة الفرعية باملؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان واملنظامت غري الحكومية
وغريها من الجهات املهتمة التي قد يكون لديها معلومات ذات صلة (مثل ممثيل السلطة القضائية
واملحكمة العليا؛ وأرس املحتجزين؛ واألطباء؛ واملحامني؛ والشهود؛ واألشخاص الذين يزعمون أنهم تعرضوا
391
للتعذيب أو غريه من رضوب سوء املعاملة؛ واملحتجزين السابقني).
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ويف نهاية أي زيارة ،تعقد اللجنة الفرعية اجتامعاً أخريا ً مع كبار املسؤولني للتباحث حول الزيارة يف أجواء
من الرسية؛ وعاد ًة ما تستغل اللجنة الفرعية هذه الفرصة لتقديم مالحظاتها وتوصياتها األولية .ويتم لفت
انتباه املسؤولني املعنيني إىل املسائل أو الحاالت التي تتطلب اتخاذ إجراءات فورية ،وكذلك إىل القوانني
واألنظمة و/أو املامرسات التي ينبغي تعديلها لتعزيز حامية املحتجزين .ووفقاً ملبدأ التعاون ،يكون الحوار
ثنايئ االتجاه :فقد تقدم السلطات أيضاً تعليقاتها الفورية إىل وفد اللجنة الفرعية.

 2-5-4الوصول إىل أماكن االحتجاز
تنص املادة ()1(14ج) من الربوتوكول عىل وجوب أن تمُ نح اللجنة الفرعية ملنع التعذيب “وصوالً غري مقيد
إىل جميع أماكن االحتجاز ومنشآتها ومرافقها” .وما يُف َهم ضمناً من مصطلح “الوصول غري املقيد” هو أن
زيارات اللجنة الفرعية إىل أماكن االحتجاز ميكن  -كام هو محدد يف املادة  - 4أن تتم بصورة مفاجئة ويف أي
وقت .تعترب املواد  4و 12و ،20فضالً عن الهدف الوقايئ الشامل للربوتوكول الوارد يف املادة  ،1مؤيدة لهذا
التفسري ،الذي ُح ِدد بوضوح خالل عملية وضع مرشوع الربوتوكول392 .فمن شأن أي تفسري آخر للربوتوكول
أن يقوض بشدة أهدافه الوقائية393 .وتكمن األهمية الحاسمة لهذا الحق يف منع املحاوالت إلخفاء أي من
 - 391اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي األول ،املرفق الخامس.
 - 392نوفاك وماكارثر ،اتفاقية مناهضة التعذيب ،ص  906وص .1011
 - 393ملزيد من املعلومات عن هذه املواد ،انظر الفصل الثاين من هذا الدليل؛ وجمعية الوقاية من التعذيبGuide to the Establishment ،
 ،)’and Designation of NPMs (‘NPM Guideجمعية الوقاية من التعذيب ،جنيف ،2006 ،ص 57-55؛ وجمعية الوقاية من التعذيب،
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جوانب االحتجاز ،والسامح مبراقبة سري العمل اليومي ألماكن االحتجاز.

394

مبوجب املادة  ،4يجب أن متلك اللجنة الفرعية واآلليات الوقائية إمكانية زيارة أي مكان يوجد فيه
أشخاص محرومون من حريتهم ويخضع لوالية الدول األطراف وسيطرتها .وقد وضعت املادة  4تعريفاً
فضفاضاً للغاية ملصطلحي «الوالية والسيطرة» و»الحرمان من الحرية» ،مام نتج عنه متتع اللجنة الفرعية
بحق الوصول إىل مجموعة هائلة من أماكن االحتجاز395 .ومبوجب املادة  ،4يجب أن متلك اللجنة الفرعية
واآلليات الوقائية أيضاً إمكانية الوصول إىل أي مكان ميكن أن يوجد فيه شخص محت َجز ضد إرادته يف ما
يتصل  -ولو بشكل غري مبارش  -بالسلطة العامة ،مبا يف ذلك أماكن االحتجاز الرسية أو غري الرسمية وأماكن
االحتجاز األخرى التي متلكها أو تديرها مؤسسات خاصة.
وفقاً للامدة (14ج) ،تتمتع الوفود الزائرة أيضاً بالحق يف الوصول غري املقيد إىل جميع املنشآت واملرافق
396
املوجودة داخل أماكن االحتجاز.

 3-5-4إجراء مقابالت خاصة
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لقد تركزت زيارات اللجنة الفرعية حتى اآلن عىل السجون (سواء مؤسسات االحتجاز السابق للمحاكمة
أو املؤسسات التي يودع فيها السجناء املحكوم عليهم) ومراكز االحتجاز التابعة للرشطة .وقد زارت غالبية
الوفود الزائرة بني اثنني وأربعة سجون ،وبني ستة وعرشة مراكز احتجاز تابعة للرشطة .لكن اللجنة الفرعية
زارت أيضاً األنواع التالية من أماكن االحتجاز خالل زياراتها القطرية :السجون ومراكز االحتجاز العسكرية؛
ومراكز االحتجاز اإلداري؛ ومراكز االحتجاز يف محاكم العدل؛ ومراكز األحداث؛ ومرافق العالج النفيس؛
397
ومراكز إعادة تأهيل مدمني املخدرات؛ ومراكز الرعاية االجتامعية.

3

إن إجراء مقابالت خاصة يدخل يف صميم عملية املراقبة الوقائية ،فهو أمر رضوري لجمع املعلومات  -من
وجهة نظر األشخاص املحرومني من حريتهم أيضاً – بشأن معاملة املحتجزين وأوضاع االحتجاز وإدارة مكان
االحتجاز .وتتيح هذه املقابالت لفريق املراقبة تكوين صورة دقيقة عن خطر التعرض للتعذيب وغريه من
 ،Application of OPCAT to a State Party’s places of detention located overseasسلسلة الوثائق اإلعالمية القانونية ،جمعية الوقاية
من التعذيب ،جنيف ،أكتوبر/ترشين األول  :2009متوفرة عىل املوقع .www.apt.ch
 - 394نوفاك وماكارثر ،اتفاقية مناهضة التعذيب ،ص .1042
 - 395انظر اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي األول ،املرفق السابع؛ ورشح املادة  4يف الفصل الثاين من هذا الدليل.
 - 396انظر رشح املادة (14ج) يف الفصل الثاين من هذا الدليل.
 - 397انظر اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي الثالث ،املرفق الثالث؛ واللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي الثاين ،املرفق
الثالث؛ واللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي الثالث ،املرفق الثالث؛ واألمم املتحدة« ،اللجنة الفرعية ملنع التعذيب تختتم بعثتها
إىل لبنان» (بيان صحفي) 2 ،يونيو/حزيران  :2010متوفر عىل املوقع .www.ohchr.org
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رضوب سوء املعاملة يف مكان االحتجاز املعني 398 .توجب املادة (14د) من الربوتوكول عىل الدول األطراف
السامح للجنة الفرعية بإجراء “مقابالت خاصة” مع األشخاص الذين تختارهم ،بوجود مرتجم أو أي شخص
آخر ،إذا اقتضت الرضورة ذلك .وينبغي إجراء املقابالت الخاصة بعيدا ً عن مسمع  -ورمبا مرأى – األفراد
399
العاملني يف مكان االحتجاز واألشخاص اآلخرين املحرومني من حريتهم.
ينبغي النظر بعناية يف أي موقع تختاره السلطات تحديدا ً إلجراء املقابالت فيه .فينبغي أن تتمتع اللجنة
الفرعية بحرية اختيار املكان وبالقدرة عىل اختيار مكان بديل ،إذا لزم األمر .أما يف الواقع العميل ،فقد
يكون من الصعب إجراء املقابالت بعيدا ً عن أنظار املسؤولني بشكل كامل يف بعض أماكن االحتجاز .لذا
400
ينبغي لوفد اللجنة الفرعية توخي الحذر عند اختيار مكان عقد املقابالت لتقليل احتامل التنصت.

3

ينبغي الحصول عىل موافقة األشخاص الذين تُجرى معهم مقابالت .عالوة عىل ذلك ،ينبغي للوفد أن
يراعي مخاوف األشخاص الذين تتم مقابلتهم قبل وأثناء وبعد املقابلة 401 .فال يجوز مامرسة الضغط عىل
أي شخص ،سواء من جانب الوفد الزائر أو من جانب السلطات ،إلجباره عىل الخضوع ملقابلة مع اللجنة
الفرعية .باإلضافة إىل ذلك ،يجب أن تُقرأ املادة  14باالقرتان مع:
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•املادة  ،15التي تهدف إىل حظر األعامل االنتقامية ضد األشخاص أو املنظامت الذين يُحتمل أن
يكونوا قد اتصلوا باللجنة الفرعية،
•املادة  ،)2(16التي تنص عىل أنه ال يجوز نرش أي بيانات شخصية من دون موافقة رصيحة
من الشخص املعني.
وقد أعربت اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،يف تقريرها السنوي الثالث ،عن قلقها إزاء احتامل حدوث أعامل
انتقامية بعد زياراتها:
إن األشخاص املحرومني من حريتهم الذين تحدثت إليهم وفود اللجنة
الفرعية قد يتعرضون للتهديد إن مل يكشفوا عام دار يف هذه املقابالت ،أو
يعاقَبون بسبب تحدثهم إىل الوفود .كام علمت اللجنة الفرعية أن بعض
األشخاص املحرومني من حريتهم رمبا ُح ذروا مسبق اً من التفوه بأي يشء لوفد
 - 398اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي الثالث ،الفقرة .26
 - 399انظر رشح املادة  14يف الفصل الثاين من هذا الدليل.
 - 400جمعية الوقاية من التعذيب ،Monitoring Places of Detention: a practical guide ،جمعية الوقاية من التعذيب ،جنيف ،أبريل/
نيسان  ،2004ص .80
 - 401جمعية الوقاية من التعذيب ،Monitoring Places of Detention ،ص 81؛ ونوفاك وماكارثر ،اتفاقية مناهضة التعذيب ،ص .1043
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اللجنة الفرعية.

402

ووفقاً للامدة  15من الربوتوكول ،أوصت اللجنة بأن تتخذ الدول األطراف إجراءات لضامن عدم حدوث
أي أعامل انتقامية نتيجة لزيارات اللجنة .باإلضافة إىل ذلك ،تتوقع اللجنة الفرعية من السلطات يف أي
دولة زارتها اللجنة اإلبالغ عن أي أعامل انتقامية وعن أي إجراءات ات ُِخذت لحامية األشخاص املعنيني .كام
أنها تعرتف بالدور الهام الذي تضطلع به اآلليات الوقائية الوطنية يف ما يتعلق بهذه املسائل403 .إذ تتمتع
اآلليات الوقائية ،بفضل وجودها داخل الدول ،بوضع جيد يتيح لها التعامل مع املخاوف من حدوث أعامل
انتقامية محتملة واالتصال مبارشة باللجنة الفرعية.

 6-4تأجيل زيارة مقررة ألحد أماكن االحتجاز مؤقتاً

تعترب مسألة عدم جواز االعرتاض إال عىل زيارة مكان احتجاز معني وليس عىل برنامج الزيارة القطرية
بأكمله مهمة للغاية وتعكس االلتزام األسايس املفروض عىل الدول األطراف مبنح اللجنة الفرعية ملنع
التعذيب حق الوصول غري املقيد إىل جميع أماكن االحتجاز الخاضعة لواليتها وسيطرتها ،وهو التزام تقوم
عليه فعالية الربوتوكول كأداة وقائية .لذا متنع املادة  )2(14الدول األطراف من محاولة إمالء زمان الزيارات
ومكانها عىل اللجنة الفرعية.

3
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ال يجوز ألي دولة طرف أن ترفض استقبال بعثة قطرية تابعة للجنة الفرعية ،ولكن يجوز لها أن تؤجل مؤقتاً
زيارة ملكان احتجاز بعينه لسبب واحد أو أكرث من األسباب القليلة املنصوص عليها يف املادة 404 .)2(14وال
يوجد نص مامثل يتعلق باآلليات الوقائية الوطنية.

تؤكد عبارة «ألسباب ملحة وقاهرة» الواردة يف املادة  )2(14عىل وجوب النظر يف كل حالة عىل حدة وأن
تكون الحاالت التي تربر تأجيل أي زيارة استثنائية بطبيعتها .فوجود حالة طوارئ معلنة ليس سبباً كافياً
لتأجيل زيارة أو االعرتاض عليها 405 .يف مثل هذه الحاالت ،ينبغي أن يكون هناك اتصال وثيق بني الوفد
والسلطات إليجاد حل ولضامن إجراء الزيارة املعلقة يف أقرب فرصة ممكنة .وال شك أن الزيارات الوقائية
تتسم بأهمية خاصة يف أوقات الطوارئ مبا أن الحقوق األساسية غري القابلة لالنتقاص ،مبا يف ذلك الحق
يف الحياة وعدم التعرض للتعذيب ،غالباً ما تتعرض للتهديد ،فضالً عن التعطيل الذي قد يلحق بحقوق
 - 402اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي الثالث ،الفقرة .35
 - 403اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي الثالث ،الفقرة .36
 - 404طبقاً للامدة  )2(14من الربوتوكول« ،ال يجوز االعرتاض عىل زيارة ملكان احتجاز بعينه إال ألسباب ملحة وقاهرة لها عالقة بالدفاع الوطني
أو األمن العام أو الكوارث الطبيعية أو اضطرابات خطرية يف املكان املزمع زيارته وتحول مؤقتاً دون االضطالع بهذه الزيارة» .انظر رشح املادة
 )2(14يف الفصل الثاين من هذا الدليل.
 - 405نوفاك وماكارثر ،اتفاقية مناهضة التعذيب ،ص  .1045انظر أيضاً رشح املادة  )2(14يف الفصل الثاين من هذا الدليل.
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وضامنات أخرى يف مثل هذه األوقات .وإذا امتنعت الدولة الطرف عن التعاون مع اللجنة الفرعية يف إعادة
جدولة زيارة كانت قد تأجلت مؤقتاً ،جاز للجنة الفرعية أن تطلب من لجنة مناهضة التعذيب املوافقة،
406
بغالبية أصوات أعضائها ،عىل إصدار بيان علني مبوجب املادة .)4(16
وأفادت اللجنة الفرعية أنها مل تواجه ،حتى اآلن ،مشاكل ملحوظة يف الوصول إىل أماكن االحتجاز407 .وكانت
408
غالبية املشاكل التي ظهرت تتعلق بالتواصل وتم حلها بالتعاون مع موظفي االتصال الحكومي.

 7-4بعد الزيارة القطرية

409

3

إن ما يحدث بعد الزيارة القطرية ال يقل أهمية عن الزيارة القطرية نفسها ،إن مل يكن أهم منها .فالزيارات
تساعد عىل إطالق عملية إقامة حوار بناء مع سلطات الدولة ،فضالً عن اآلليات الوقائية الوطنية ،وذلك
لغرض:
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•تعزيز حامية املحتجزين،
•تحديد التدابري الالزمة لتحسني النظام املحيل للحرمان من الحرية،
•تقديم توجيهات بشأن إنشاء وتعيني وتسيري مهام اآلليات الوقائية الوطنية.

 1-7-4البيانات الصحفية الوقائعية
يف نهاية أي زيارة قطرية ،عاد ًة ما تصدر اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بياناً صحفياً مكتوباً وموجزا ً يركز عىل
معلومات وقائعية تتعلق بالزيارة .ويفيد هذا البيان الصحفى يف العادة بإمتام الزيارة ،ويحدد تكوين الوفد،
ويبني أماكن االحتجاز التي متت زيارتها .باإلضافة إىل ذلك ،يحدد البيان الصحفي يف العادة االجتامعات التي
عقدتها اللجنة الفرعية أثناء الزيارة ،مبا يف ذلك اجتامعاتها مع كبار املسؤولني واآلليات الوقائية الوطنية
واملؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان واملنظامت غري الحكومية وغريها من الجهات الفاعلة املعنية410 .لكن
 - 406انظر رشح املادة  16يف الفصل الثاين من هذا الدليل.
 - 407انظر اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،تقرير عن زيارة اللجنة إىل املالديف ،الفقرة 257؛ واللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،تقرير عن زيارة
اللجنة إىل السويد ،الفقرة 12؛ واللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،تقرير عن زيارة اللجنة إىل باراغواي ،الفقرة 17؛ واللجنة الفرعية ملنع التعذيب،
تقرير عن زيارة اللجنة إىل هندوراس ،الفقرة .23
 - 408اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،تقرير عن زيارة اللجنة إىل املكسيك ،الفقرة .20
 - 409انظر القسم  11من الفصل األول من هذا الدليل.
 - 410تتوفر البيانات الصحفية الصادرة عن اللجنة الفرعية ملنع التعذيب عىل موقع اللجنة اإللكرتوينhttp://www2.ohchr.org/english/ :
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البيانات الصحفية ال تقدم أي معلومات عن حالة الحرمان من الحرية يف الدولة املعنية.

 2-7-4إعداد تقارير الزيارات
تتمثل الخطوة التالية يف إعداد تقرير الزيارة الرسي؛ وهو يوضح تحليل اللجنة الفرعية للنتائج والتوصيات
التي توصلت إليها .وينبغي أن تكون التقارير واسعة النطاق حتى تغطي الطائفة الواسعة من املسائل
املؤثرة يف منع التعذيب 411.وتوجب املادة  )2(2عىل اللجنة الفرعية ،يف تقارير الزيارات ويف غريها من
412
التقارير واألنشطة ،النظر يف املعايري الدولية ذات الصلة واالسرتشاد بها وتطبيقها.

3
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تشكل تقارير الزيارات أداة أساسية إلقامة ومواصلة حوار مع السلطات الوطنية والجهات الفاعلة ذات
الصلة حول التدابري الواجب اتخاذها لتحسني حالة منع التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة يف دولة
معينة .وتفرض املادة (12د) عىل الدول األطراف التزاماً «ببحث التوصيات التي تتقدم بها اللجنة الفرعية
والدخول يف حوار معها حول تدابري التنفيذ املمكنة» .لذلك ،مبجرد أن نتنهي اللجنة الفرعية من إعداد
تقرير عن الزيارة ،يتم إرسال التقرير إىل الدولة الطرف ،عىل أن يكون ذلك رسا ً يف البداية؛ وعند تقديم
التقرير ،تطلب اللجنة الفرعية من الدولة الطرف الرد عىل توصياتها وإرسال معلومات عن التطورات
التي حدثت منذ إجراء الزيارة .وال يزال املوعد النهايئ لرد الدولة الطرف عىل تقرير الزيارة رسياً حتى
اآلن413 .تؤخذ الردود الواردة من الدول األطراف بعني االعتبار يف الصيغة النهائية للتقرير ،بل وميكن حتى
إدراجها يف التقرير .عىل سبيل املثال ،فقد أُدرجت الردود الواردة من السلطات يف هندوراس يف تقرير
الزيارة النهايئ :حيث ُوضعت كل من الردود الواردة من السلطات والتوصية النهائية للجنة الفرعية تحت
كل توصية 414 .ومبجرد االنتهاء من إعداد تقارير الزيارات ،يجري مناقشتها واعتامدها خالل جلسات اللجنة
الفرعية .ثم تُرسل التقارير رسا ً إىل سلطات الدولة من أجل تشجيع مواصلة الحوار والتعاون يف تنفيذ
التدابري والتوصيات التي تم بحثها يف التقارير.
تقدم اللجنة الفرعية معلومات محدثة عن حالة تقارير الزيارات (أي ما إذا كانت قد إ ِ
ُرسلت إىل الدولة
415
الطرف املعنية وما إذا كانت يف الوقت الحايل رسية أم علنية) عىل موقعها اإللكرتوين.
 .bodies/cat/opcat/index.htmانظر أيضاً اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي األول ،املرفق الخامس.
 - 411انظر املوقع اإللكرتوين ملفوضية حقوق اإلنسان لالطالع عىل معايري األمم املتحدة ذات الصلة بإقامة العدل:
http://www2.ohchr.org/english/law
 - 412انظر رشح املادة  )2(2يف الفصل الثاين من هذا الدليل.
 - 413اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي األول ،املرفق الخامس.
 - 414اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،تقرير عن زيارة اللجنة إىل هندوراس.
 - 415انظر املوقع .www.ohchr.org
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تنص املادة  )1(16من الربوتوكول عىل رضورة تقديم اللجنة الفرعية توصياتها ومالحظاتها رسا ً إىل اآلليات
الوقائية الوطنية «إذا كان ذلك مناسبا» .ويسمح الوجود الداخيل الدائم لآلليات الوقائية بإقامة حوار
مستمر مع السلطات املعنية؛ وبالتايل فهي يف وضع مثايل ملتابعة تنفيذ توصيات اللجنة الفرعية ،وموافاة
اللجنة الفرعية بآخر التطورات وآثار البعثة القطرية .لذا ينبغي أن ت ُبنى العالقات بني اللجنة الفرعية
واآلليات الوقائية عىل الثقة املتبادلة .وقد يساعد تقديم تقرير بعثة اللجنة الفرعية ،بكامله أو جزء منه،
عىل توسيع األثر الناجم عن أي زيارة تقوم بها اللجنة الفرعية وكذلك تعزيز اآللية الوقائية .ففي أعقاب
زيارة اللجنة الفرعية إىل املكسيك ،عىل سبيل املثال ،طلبت اللجنة الوطنية املكسيكية لحقوق اإلنسان
416
(وهي اآللية الوقائية يف البالد) نسخة من تقرير الزيارة :وقامت اللجنة الفرعية بتلبية هذا الطلب.

 3-7-4نرش تقارير الزيارات القطرية

3
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عىل الرغم من أنه يتعني عىل اللجنة الفرعية تقديم مالحظاتها وتوصياتها رسا ً إىل الدولة الطرف املعنية،
وإىل اآللية الوقائية الوطنية إذا كان ذلك مناسباً ،إال أن الربوتوكول قد حدد ثالثة احتامالت لنرش تقارير
اللجنة الفرعية.
أوالً ،ميكن للدولة الطرف أن تأذن بنرش تقرير اللجنة الفرعية ملنع التعذيب .كام أن اللجنة الفرعية نفسها
تشجع الدول األطراف عىل طلب نرش تقارير الزيارات وما قدمته السلطات من رد (ردود) عليها.
وقد نُرشت خمسة تقارير قطرية حتى اآلن :هي التقارير الصادرة بشأن هندوراس واملالديف واملكسيك
وباراغواي والسويد 418.ومن املؤمل أن يصبح النرش من املامرسات املعتادة .عىل الرغم من كون الرسية أحد
املبادئ األساسية للربوتوكول ،إال أن نرش التقارير قد يكون أداة فعالة ملنع التعذيب .فالنرش يبعث برسالة
مفادها أن الدولة الطرف ملتزمة بالشفافية ومستعدة للتعاون مع اللجنة الفرعية ملنع التعذيب واآلليات
الوقائية الوطنية ،ومن ثم التمسك بالتزاماتها الدولية بشأن حقوق اإلنسان .كام يساعد النرش عىل زيادة
الوعي والحوار الوطني بشأن معاملة املحتجزين ،وبشأن منع التعذيب وغريه من أشكال سوء املعاملة.
وأخريا ً ،فإنه أداة فعالة لتسهيل مراقبة تنفيذ التوصيات املقدمة من الجهات الوطنية واإلقليمية والدولية،
مبا فيها اآلليات الوقائية الوطنية.
417

ثانياً ،يجوز نرش تقرير الزيارة من دون الحصول عىل موافقة الدولة الطرف املعنية عند قيام الدولة الطرف
 - 416مقابلة أجرتها جمعية الوقاية من التعذيب مع رئيس اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،فيكتور رودريغيز ريسكيا 21 ،يونيو/حزيران .2010
 - 417اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي الثالث ،الفقرة .30
 - 418اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،تقرير عن زيارة اللجنة إىل السويد؛ واللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،تقرير عن زيارة اللجنة إىل املالديف؛
واللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،تقرير عن زيارة اللجنة إىل هندوراس؛ واللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،تقرير عن زيارة اللجنة إىل املكسيك؛
واللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،تقرير عن زيارة اللجنة إىل باراغواي.
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بنرش جزء من التقرير .فبموجب املادة  )2(16من الربوتوكول ،تعترب الدولة الطرف التي نرشت جانباً من
التقرير متنازلة عن رشط الرسية يف ما يخص بقية التقرير .وميكن للجنة الفرعية يف تلك الحالة أن تنرش
التقرير بكامله أو جزء منه .غري أن هذا اإلجراء مل يُستخدَم حتى اآلن.
ثالثاً ،يجوز للجنة الفرعية أيضاً نرش التقرير كعقوبة لعدم تعاون الدولة الطرف املعنية .فبموجب املادة
 ،)4(16ميكن نرش تقرير الزيارة عندما متتنع الدولة الطرف عن التعاون مع اللجنة الفرعية يف ما يتعلق
بالتزاماتها ،خاصة االلتزامات املنصوص عليها يف املادتني  12و ،14أو عندما متتنع عن تنفيذ توصيات اللجنة
الفرعية .لكن اإلذن بالنرش يف مثل هذه الحاالت ليس من صالحيات اللجنة الفرعية وإمنا لجنة مناهضة
التعذيب التي تقرر ،بناء عىل طلب اللجنة الفرعية ،إما السامح بالنرش أو حظره عىل أساس غالبية أصوات
أعضائها .ورمبا تقرر لجنة مناهضة التعذيب بدالً من ذلك إصدار بيان علني بشأن عدم تعاون دولة
من الدول األطراف يف الربوتوكول .قبل أن تصدر لجنة مناهضة التعذيب قرارها ،يجب أن تمُ َنح الدولة
الطرف املعنية الفرصة لعرض وجهات نظرها .فإمكانية نرش تقارير الزيارات كعقوبة تؤكد عىل أهمية
مبدأ التعاون :ولكن من الواضح أنه ينبغي للدول األطراف عدم إساءة استغالل هذا املبدأ الجتناب تنفيذ
التزاماتها املنصوص عليها يف الربوتوكول .ومن الجدير بالذكر أن هذا اإلجراء أيضاً مل يُستخدَم حتى اآلن.

لقد بدأت اللجنة الفرعية ملنع التعذيب مامرسة عادة أن تطلب الحصول عىل ردود من الدول األطراف
بعد تقديم و/أو نرش تقرير الزيارة النهايئ الصادر عنها ،عىل الرغم من عدم تطرق الربوتوكول إىل هذه
النقطة .فالردود تشكل جزءا ً من الحوار الب َّناء بني اللجنة الفرعية والدول األطراف .كام أنها متكِّن اللجنة
الفرعية من تقييم أثر زياراتها والتحسينات الحاصلة يف أنظمة الحرمان من الحرية يف الدول األطراف التي
متت زيارتها .وميكن نرش ردود الدول األطراف بناء عىل طلبها .فعىل سبيل املثال ،يف السنوات القليلة األوىل
من بدء نشاط اللجنة الفرعية ،قدمت ثالث دول أطراف ردودا ً إىل اللجنة الفرعية بعد اطالعها عىل تقارير
419
الزيارات النهائية :وقد نُرشت الردود املقدمة من اثنتني منها (هام باراغواي والسويد).

اللجنة الفرعية ملنع التعذيب

 4-7-4متابعة تقارير اللجنة الفرعية ملنع التعذيب

3

باإلضافة إىل طلب الحصول عىل ردود رسمية ،قد تطلب اللجنة الفرعية أيضاً معلومات عن تنفيذ توصياتها.
كام أن الخطابات التي ت ُرسل إىل الدول األطراف لطلب معلومات عن إعداد اآلليات الوقائية الوطنية متثل
420
فرصة مثالية ملتابعة ما ورد يف تقارير زيارات اللجنة الفرعية من مسائل تتعلق باآلليات الوقائية الوطنية.
 - 419قدمت موريشيوس والسويد وباراغواي ردودا ً إىل اللجنة الفرعية بعد االطالع عىل تقاريرها النهائية بشأن الزيارات القطرية .ميكن
االطالع عىل هذه الردود عىل املوقع .http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/opcat/spt_visits.htm
 - 420ملزيد من املعلومات ،انظر القسمني  1-3-3و 2-3-3من هذا الفصل.
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 8-4إجراء زيارة متابعة
تتيح املادة  )4(13من الربوتوكول للجنة الفرعية ملنع التعذيب القيام بزيارات متابعة قصرية .وقد بدأت
هيئات املراقبة اإلقليمية ،مثل اللجنة األوروبية ملنع التعذيب ( ،)CPTبالفعل مامرسة عادة القيام بزيارات
متابعة وأثبتت هذه الزيارات فائدتها الكبرية .وعىل الرغم من عدم قيام اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بأي
زيارات متابعة حتى اآلن ،إال أن هذه الزيارات سوف تتيح للوفود الزائرة:
•الرتكيز عىل بعض املسائل املحددة ذات االهتامم (مثل سري عمل اآلليات الوقائية الوطنية)،
•تقييم مدى تنفيذ توصيات اللجنة الفرعية،
•االستجابة لحاالت محددة.

3

لقد ذكرت اللجنة الفرعية ملنع التعذيب زيارات املتابعة يف تقريرها السنوي الثالث ،حيث أفادت أنه من
421
املقرر إجراء زيارة متابعة إىل باراغواي.

اللجنة الفرعية ملنع التعذيب

 -5التعاون مع الجهات الفاعلة الخارجية
لغرض منع التعذيب بوجه عام ،توجب املادة (11ج) من الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب
عىل اللجنة الفرعية ملنع التعذيب التعاون مع
هيئات األمم املتحدة وآلياتها ذات الصلة فض الً عن املؤسسات أو املنظامت
الدولية واإلقليمية والوطنية العاملة يف سبيل تعزيز حامية األشخاص من
التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو
املهينة[].
كام هو مذكور أعاله 422،يشكل التعاون أحد املبادئ األساسية للربوتوكول ويقع عىل عاتق اللجنة الفرعية
واجب محدد هو إقامة ومواصلة حوار وعالقات تعاون مع املنظامت املتامثلة واملتقاربة التفكري من أجل
تعزيز نظام منع التعذيب وغريه من أشكال سوء املعاملة.
 - 421انظر اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي الثالث ،الفقرة 24؛ واألمم املتحدة« ،لجنة مناهضة التعذيب تجتمع باللجنة الفرعية
ملنع التعذيب ملناقشة أوجه التآزر بني عمليهام» (بيان صحفي) 11 ،مايو/أيار  :2010متوفر عىل املوقع .www.unog.ch
 - 422أنظر القسم  1من هذا الفصل.
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 1-5التعاون مع لجنة مناهضة التعذيب

ترى لجنة مناهضة التعذيب أن العضوية املزدوجة (أي العضوية يف لجنة مناهضة التعذيب واللجنة
الفرعية ملنع التعذيب يف آن واحد) قد يكون لها أثر إيجايب عىل التنسيق والتعاون ،عىل الرغم من وجود
بعض الصعوبات العملية 427.لكن التجربة أثبتت أنه ال ينبغي ألعضاء اللجنة الفرعية أن يكونوا أيضاً أعضاء
يف لجنة مناهضة التعذيب؛ فالفصل بينهام مينع احتامل حدوث التباس يف ضوء اختالف النهج الوقايئ وشبه
القضايئ بني الهيئتني ،خاصة يف ما يتصل مبراقبة لجنة مناهضة التعذيب ملدى التزام الدول األطراف بأحكام
اتفاقية مناهضة التعذيب وبتعاملها مع الشكاوى الفردية .مل يكن أي من األعضاء العرشة يف أول لجنة
فرعية أعضاء أيضاً يف لجنة مناهضة التعذيب.

3
اللجنة الفرعية ملنع التعذيب

كام ورد يف ديباجة الربوتوكول ،تهدف املعاهدة إىل مساعدة الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة
ملناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ()UNCAT
423عىل تنفيذ التزاماتها القامئة باتخاذ تدابري فعالة ملنع التعذيب وغريه من أشكال سوء املعاملة .ومبا أن
اتفاقية مناهضة التعذيب هي واحدة من أهم الهيئات التي يُتوقع أن تقيم اللجنة الفرعية ملنع التعذيب
معها عالقة دينامية وتعاونية ،يرسم الربوتوكول عالقة محددة بني الهيئتني ،من إخضاع أي منهام لألخرى:
فهو مينح لجنة مناهضة التعذيب صالحيات محددة يف ما يخص الربوتوكول وينظم عملية تبادل املعلومات
بني الهيئتني (مثل تقديم اللجنة الفرعية تقاريرها السنوية إىل لجنة مناهضة التعذيب) .ومتثل لجنة
مناهضة التعذيب موردا ً مهامً بالنسبة للجنة الفرعية ،ليس فقط يف املسائل املتعلقة بالتعذيب وإمنا أيضاً
يف املسائل املتعلقة بإعداد اآلليات الوقائية الوطنية .يف عام  ،2003أصدرت لجنة مناهضة التعذيب بياناً
حول الربوتوكول واملبادئ التوجيهية للتعاون والتنسيق بني لجنة مناهضة التعذيب واللجنة الفرعية ملنع
التعذيب424 .ويف الواقع العميل ،تعترب اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،وإن كانت تسمى “لجنة فرعية”،
مكمل ًة للجنة مناهضة التعذيب :حيث تقر لجنة مناهضة التعذيب بكون اللجنة الفرعية هيئة مستقلة.
 425ومع ذلك ،ميكن للجنة مناهضة التعذيب مامرسة الرقابة العامة عىل تنفيذ التزامات الدول األطراف
426
املنصوص عليها يف الربوتوكول.

 1-1-5صالحيات لجنة مناهضة التعذيب يف ما يخص الربوتوكول
 - 423اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب ،وثيقة األمم املتحدة  10 ، 46/39/A/RESديسمرب/كانون األول .1984
 - 424لجنة األمم املتحدة ملناهضة التعذيب ،التقرير السنوي ،وثيقة األمم املتحدة  1 ، 44/58/Aسبتمرب/أيلول  ،2003الفقرات .17-14
 - 425لجنة مناهضة التعذيب ،التقرير السنوي لعام  ،2003الفقرة (14أ)(.)3
 - 426نوفاك وماكارثر ،اتفاقية مناهضة التعذيب ،ص  .914انظر أيضاً رشح املادة  16واملادة  24يف الفصل الثاين من هذا الدليل.
 - 427لجنة مناهضة التعذيب ،التقرير السنوي لعام  ،2003الفقرة (14ب).

147

دليل الربوتوكول اإلختياري التفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب
متلك لجنة مناهضة التعذيب صالحيتني مهمتني يف ما يتعلق بالربوتوكول.
•صالحية إصدار بيانات علنية ونرش تقارير الزيارات القطرية الصادرة عن اللجنة الفرعية
مبوجب املادة .)4(16

3

كام ورد أعاله 428،ينص الربوتوكول عىل أن ت ُنشرَ تقارير زيارات اللجنة الفرعية يف حال عدم تعاون دولة
طرف مع اللجنة الفرعية يف ما يتعلق بالتزاماتها ومينح لجنة مناهضة التعذيب صالحيات محددة يف هذا
الصدد .وقد تواجه اللجنة الفرعية تحديات يف تنفيذ واليتها عندما متتنع دولة طرف عن التعاون معها يف
ما يخص التزاماتها (خاصة االلتزامات املنصوص عليها يف املادتني  12و )14أو عن تنفيذ توصيات اللجنة
الفرعية .ويف أي من الحالتني ،قد تقرر اللجنة الفرعية إبالغ لجنة مناهضة التعذيب .فتقوم لجنة مناهضة
التعذيب حينئذ مبنح الدولة الطرف فرصة ملناقشة وجهة نظرها .ويجوز بعد ذلك لغالبية أعضاء لجنة
مناهضة التعذيب اإلذن بنرش تقارير اللجنة الفرعية ذات الصلة و/أو صدور بيان علني عن اللجنة الفرعية.
فهذا البند يعزز العالقة بني اللجنة الفرعية ولجنة مناهضة التعذيب من دون إخضاع اللجنة الفرعية لتبعية
لجنة مناهضة التعذيب.

اللجنة الفرعية ملنع التعذيب

يعترب هذا اإلجراء ضامنة رضورية ألن الدولة الطرف التي مل تعد راغبة يف الوفاء بالتزاماتها بالتعاون ال
ينبغي أن تستفيد من مبدأ الرسية ،الذي يتمثل الهدف الوحيد منه يف توفري إطار للتعاون والحوار الب َّناء مع
الدول األطراف .كام أنه من املفيد للجنة الفرعية أن تتمكن من إثبات أن عدم قدرتها عىل العمل بصورة
فعالة راجع إىل عدم تعاون الدولة الطرف املعنية وليس ناتجاً عن قصور منها 429 .غري أن هذا اإلجراء مل
يُستخدَم حتى اآلن.
•صالحية متديد التأجيل املؤقت لتنفيذ التزامات أي دولة طرف بشأن اللجنة الفرعية (أي
مبقتىض الجزء الثالث من الربوتوكول) أو اآلليات الوقائية الوطنية (أي مبقتىض الجزء الرابع
430
من الربوتوكول) مبوجب املادة .)2(24
يسعى الربوتوكول إىل منح الدول التي ترغب يف أن تصبح أطرافاً يف املعاهدة املزيد من الوقت حتى يتسنى
لها النظر يف أفضل السبل لتنفيذ االلتزامات املنصوص عليها يف املعاهدة .وفقاً للامدة  ،24يجوز للدول
األطراف ،عند تصديقها عىل الربوتوكول ،أن تصدر إعالناً بتأجيل تنفيذ التزاماتها سواء بشأن اللجنة الفرعية
 - 428انظر القسم  3-7-4من هذا الفصل.
 - 429ملزيد من الرشح لهذا البند ،انظر آن ماري بولني بنغارد ،’An Optional Protocol, Based on Prevention and Cooperation‘ ،يف
برتيل ديونر (محرر) ،An End to Torture: Strategies for its Eradication ،دار نرش زد ،لندن ،1998 ،ص .48
 - 430انظر أيضاً القسم  3يف الفصل الرابع من هذا الدليل؛ ورشح املادة  )2(24يف الفصل الثاين.
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(أي التزاماتها مبوجب الجزء الثالث) أو اآلليات الوقائية الوطنية (أي التزاماتها مبوجب الجزء الرابع).
وقد قدمت أربع دول أطراف (هي أملانيا وكازاخستان والجبل األسود ورومانيا) حتى اآلن إعالنات مبقتىض
املادة  24لتأجيل التزاماتها املتعلقة بتعيني آلياتها الوقائية ،عىل الرغم من عدم استخدام أي دولة طرف
هذا اإلجراء يف ما يتعلق باللجنة الفرعية.
431

تخضع طلبات متديد التأجيل ملوافقة لجنة مناهضة التعذيب .وينبغي أن تتخذ لجنة مناهضة التعذيب
قرارها عىل أساس االتصاالت الدائرة بني الدول األطراف بعد التشاور مع اللجنة الفرعية ملنع التعذيب.
وبذلك فإن رضورة إجراء املشاورات واملباحثات قبل اتخاذ القرار بشأن هذا التمديد تساعد عىل تعزيز
العالقة بني اللجنة الفرعية ولجنة مناهضة التعذيب .مل ت ُقدَم أي طلبات لتمديد التأجيل حتى اآلن ،حيث
أن الدول األطراف املذكورة أعاله ال تزال يف فرتة التأجيل األولية البالغة ثالث سنوات والتي تسمح بها
املادة .24

3

 2-1-5التقارير السنوية

اللجنة الفرعية ملنع التعذيب

باإلضافة إىل الصالحيات املحددة املمنوحة للجنة مناهضة التعذيب يف ما يتعلق بالربوتوكول ،فقد وضعت
املعاهدة إجرا ًء محددا ً يتعلق بالتقارير السنوية الصادرة عن اللجنة الفرعية :إذ تنص املادة  )3(16عىل أن
تقدم اللجنة الفرعية تقاريرها السنوية إىل لجنة مناهضة التعذيب .وعاد ًة ما يجري تقديم تقرير اللجنة
السنوي خالل الدورة التي تعقدها لجنة مناهضة التعذيب يف مايو/أيار ،والتي تكون مفتوحة للجمهور
ومتثل فرصة مثالية ليك يتبادل أعضاء لجنة مناهضة التعذيب واللجنة الفرعية ملنع التعذيب وجهات النظر
432
حول القضايا ذات االهتامم املشرتك.
تنص املادة  )3(10من الربوتوكول عىل أن تتزامن دورة اللجنة الفرعية مع دورة لجنة مناهضة التعذيب
مرة يف السنة عىل األقل؛ وعاد ًة ما يكون ذلك يف شهر نوفمرب/ترشين الثاين ،ألن ذلك يوفر فرصاً ملناقشة
املسائل ذات االهتامم املشرتك ،مثل اآلليات الوقائية الوطنية والزيارات القطرية ووضع جدول زمني لها
وتبادل املعلومات بني الهيئتني 433وبعض املسائل األخرى (مثل حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وآثارها عىل
434
لجنة مناهضة التعذيب واللجنة الفرعية ملنع التعذيب).
باإلضافة إىل ذلك ،فقد أصبح من املامرسات املعتادة لرئيس اللجنة الفرعية ملنع التعذيب تقديم تقرير
 - 431انظر الرشح الوارد يف الفصل الثاين من هذا الدليل.
 - 432اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي الثاين ،الفقرة .43
 - 433اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي الثاين ،الفقرة .43
 - 434اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي الثالث ،الفقرة .54
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اللجنة السنوي إىل اللجنة الثالثة للجمعية العامة لألمم املتحدة يف أكتوبر/ترشين األول ،يف الوقت نفسه
الذي تقدم فيه لجنة مناهضة التعذيب ومقرر األمم املتحدة الخاص املعني بالتعذيب تقريريهام السنويني.

 3-1-5تبادل املعلومات

3
اللجنة الفرعية ملنع التعذيب

يف عام  ،2003اعرتفت لجنة مناهضة التعذيب بأنه من “املرغوب واملطلوب” ،مبوجب أحكام الربوتوكول،
قيام التعاون والتنسيق بني الهيئتني 435 .واقرتحت اللجنة ،يف املبادئ التوجيهية التي اعتمدتها يف عام ،2003
تدابري ملموسة لتسهيل التعاون وتبادل املعلومات .يف البداية ،اقرتحت لجنة مناهضة التعذيب أن يشارك
عضو أو عدة أعضاء من اللجنة كمراقبني يف اجتامعات اللجنة الفرعية ملنع التعذيب املخصصة لصياغة
واعتامد نظامها الداخيل؛ واقرتحت لجنة مناهضة التعذيب أن يتبع هذه املناقشات اجتامع مشرتك لوضع
الصيغة النهائية للنظام الداخيل 436 .غري أن اللجنة الفرعية ملنع التعذيب مل تنفذ هذه التوصية 437 .ويف
عام  ،2003أوصت لجنة مناهضة التعذيب أيضاً بإنشاء “لجنة دامئة للتعاون” تتألف من أعضاء يف لجنة
مناهضة التعذيب واللجنة الفرعية ملنع التعذيب عىل السواء 438 .ونتيجة لذلك ،شكلت اللجنتان فريق
439
اتصال من عضوين من كلتا الهيئتني لتسهيل تبادل املعلومات.
لقد برهنت لجنة مناهضة التعذيب أنها مورد مفيد جدا ً للجنة الفرعية ملنع التعذيب (والعكس بالعكس)
ليس يف املسائل املتعلقة بالتعذيب فحسب وإمنا أيضاً يف ما يتعلق بالربوتوكول االختياري وإعداد اآلليات
الوقائية الوطنية .عىل سبيل املثال ،فقد ت َب َّنت لجنة مناهضة التعذيب سياسة التوصية املنهجية بالتصديق
عىل الربوتوكول عند فحصها للتقارير التي يتعني عىل الدول تقدميها مبوجب اتفاقية مناهضة التعذيب.
 440كام تبنت اللجنة سياسة طلب معلومات عن إنشاء وتعيني وتسيري مهام اآلليات الوقائية الوطنية من
الدول األطراف يف الربوتوكول .وقد نرشت اللجنة أيضاً توصيات بشأن هذه املسائل 441 .لذلك ،فإن اللجنة
 - 435لجنة مناهضة التعذيب ،التقرير السنوي لعام  ،2003الفقرة (14أ)(.)3
 - 436لجنة مناهضة التعذيب ،التقرير السنوي لعام  ،2003الفقرة (14أ)(.)3
 - 437مقابلة أجرتها جمعية الوقاية من التعذيب مع رئيس اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،فيكتور رودريغيز ريسكيا 21 ،يونيو/حزيران .2010

 - 438لجنة مناهضة التعذيب ،التقرير السنوي لعام  ،2003الفقرة (14أ)(.)3
 - 439اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي األول ،الفقرة .33
 - 440لجنة مناهضة التعذيب ،التقرير السنوي لعام  ،2003الفقرة  .2يف عام  ،2009أوصت لجنة مناهضة التعذيب جميع الدول غري األطراف
يف الربوتوكول بالتصديق عىل الربوتوكول (من بني هذه الدول تشاد وإرسائيل والفلبني وكولومبيا والسلفادور وسلوفاكيا واليمن) .وملزيد من
املعلومات ،انظر املوقع .http://www.ohchr.org
 - 441لجنة مناهضة التعذيب ،التقرير السنوي لعام  ،2003الفقرة  .2عىل سبيل املثال ،قدمت لجنة مناهضة التعذيب توصيات مفصلة إىل
مولدوفا بشأن سري عمل آليتها الوقائية .انظر لجنة مناهضة التعذيب ،املالحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب بشأن مولدوفا ،وثيقة األمم
املتحدة  19 ، 2/CAT/C/MDA/COنوفمرب/ترشين الثاين  ،2009الفقرة .13
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الفرعية ملنع التعذيب دامئاً ما تستشهد بلجنة مناهضة التعذيب يف تقارير زياراتها442 .عالوة عىل ذلك،
تعترب التقارير التي تقدمها الدول األطراف يف الربوتوكول إىل لجنة مناهضة التعذيب ،وفضالً عن التوصيات
التي تقدمها اللجنة إىل الدول األطراف ،مصادر معلومات مفيدة للجنة الفرعية ملنع التعذيب ،خاصة يف
ما يتعلق باإلعداد للزيارات القطرية 443 .وباملثل ،تعترب تقارير اللجنة الفرعية بشأن الزيارات القطرية (يف
حال نرشها) وموجزاتها القطرية الرسية 444ذات قيمة بالنسبة للجنة مناهضة التعذيب يف ما تقوم به من
أنشطة.

 2-5التعاون مع هيئات وآليات األمم املتحدة األخرى
تضطلع مجموعة أخرى من الهيئات املنشأة مبوجب معاهدات األمم املتحدة والخرباء والهيئات األخرى
بواليات تشمل مسائل تتعلق مبنع التعذيب .ومن املرجح أن تقوم اللجنة الفرعية مع مرور الوقت بإنشاء
عالقات تعاون مع الكثري من هذه الهيئات ،إن مل يكن جميعها.

كام ذُكر أعاله 445،فإن اللجنة الفرعية كثريا ً ما تستشهد مبالحظات وتوصيات هيئات املعاهدات ذات الصلة
يف تقارير زياراتها 446 .وتشمل املصادر الرئيسية للمعلومات بالنسبة للجنة الفرعية السوابق القضائية
لهيئات املعاهدات التي تتلقى الشكاوى الفردية ،فضالً عن التقارير الدورية التي تقدمها الدول األطراف إىل
هيئات املعاهدات وما تخرج به هذه الهيئات من توصيات ومالحظات .وتنظر مختلف هيئات معاهدات
األمم املتحدة يف القضايا املتعلقة مبنع التعذيب وغريه من أشكال سوء املعاملة يف سياق الواليات املمنوحة
لها .ومن بني هذه الهيئات:

اللجنة الفرعية ملنع التعذيب

 1-2-5الهيئات املنشأة مبوجب معاهدات األمم املتحدة

3

•لجنة األمم املتحدة لحقوق اإلنسان،
•لجنة األمم املتحدة للقضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة،
 - 442اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي الثالث ،الفقرة .62
 - 443ملزيد من املعلومات ،انظر القسم  1-4-4من هذا الفصل.
 - 444بدأت اللجنة الفرعية مامرسة عادة إرسال موجزاتها القطرية الرسية إىل لجنة مناهضة التعذيب بصورة رسية .مقابلة أجرتها جمعية
الوقاية من التعذيب مع رئيس اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،فيكتور رودريغيز ريسكيا 21 ،يونيو/حزيران  .2010ملزيد من املعلومات ،انظر
القسم  2-4-4من هذا الفصل.
 - 445انظر القسم  3-1-5من هذا الفصل.
 - 446اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي األول ،الفقرة .50

151

دليل الربوتوكول اإلختياري التفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب
•لجنة األمم املتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،
•لجنة األمم املتحدة لحقوق الطفل.
ولتسهيل االتصال وتعزيز فعالية نظام هيئات املعاهدات ككل ،تشارك اللجنة الفرعية أيضاً يف االجتامع
السنوي لرؤساء سائر الهيئات املنشأة مبوجب معاهدات األمم املتحدة ويف االجتامعات العادية املشرتكة بني
اللجان التي يحرضها الرئيس وعضو من كل هيئة من هيئات املعاهدات.

 2-2-5إجراءات األمم املتحدة الخاصة التابعة ملجلس حقوق اإلنسان

3
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تتمتع بعض اإلجراءات الخاصة التي أنشأها مجلس األمم املتحدة لحقوق اإلنسان بواليات ترتبط ارتباطاً
وثيقاً باملسائل التي تهم اللجنة الفرعية ملنع التعذيب .وتتلقى غالبية اإلجراءات الخاصة ،كجزء من
أنشطتها ،معلومات عن مزاعم محددة النتهاكات حقوق اإلنسان وتبعث برسائل إىل الحكومات ،مبا فيها
نداءات عاجلة تتعلق بأشخاص ورد أنهم معرضون للخطر ومبزاعم عن حدوث انتهاكات تتعلق بوالياتها.
ويقوم أصحاب الواليات أيضاً بزيارات قطرية لتدارس الوضع يف ما يخص حقوق اإلنسان املختلفة عىل
447
املستوى الوطني ،وإن كانوا بحاجة إىل دعوة من الدولة املعنية للقيام بذلك.
إن اإلجراء الخاص األكرث أهمية لعمل اللجنة الفرعية هو مقرر األمم املتحدة الخاص املعني بالتعذيب.
ولكن قد تكون بعص اإلجراءات الخاصة األخرى ذات فائدة أيضاً ،ومنها:
•مقرر األمم املتحدة الخاص املعني بحاالت اإلعدام خارج القضاء أو اإلعدام التعسفي،
•مقرر األمم املتحدة الخاص املعني باستقالل القضاة واملحامني،
•مقرر األمم املتحدة الخاص املعني بتعزيز وحامية حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب،
448
•فريق األمم املتحدة العامل املعني باالحتجاز التعسفي،
•فريق األمم املتحدة العامل املعني بحاالت االختفاء القرسي أو غري الطوعي.
يف السنوات األخرية ،بدأت هذه اإلجراءات الخاصة تتعامل مع املسائل املتعلقة بالربوتوكول كجزء من
جدول أعاملها.
 - 447ملزيد من املعلومات ،انظر موقع اإلجراءات الخاصة.http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/index.htm :
 - 448يف مالحظاته األولية ،قدم فريق األمم املتحدة العامل املعني باالحتجاز التعسفي توصيات بشأن سري عمل اآللية الوقائية الوطنية عقب
زيارته إىل مالطا يف عام  .2009انظر الفريق العامل املعني باالحتجاز التعسفي ،تقرير الفريق العامل املعني باالحتجاز التعسفي ،البعثة املوفدة
إىل مالطا ( 23-19يناير/كانون الثاين  ،)2009وثيقة األمم املتحدة  18 ، 2.Add/30/13/A/HRCيناير/كانون الثاين  ،2010الفقرات .70-69
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عند دخول الربوتوكول حيز التنفيذ ،رصح مقرر األمم املتحدة الخاص املعني بالتعذيب ،مانفريد نوفاك،
بأنه يعترب “هذا الصك الجديد الوسيلة األكرث فعالية وابتكارا ً ملنع التعذيب وسوء املعاملة يف جميع أنحاء
العامل” 449.وبنا ًء عىل ذلك ،أفاد املقرر الخاص أن سبعة من البلدان التي زارها خالل فرتة واليته صدقت عىل
الربوتوكول فيام كانت أربعة منها متلك آلية وقائية وطنية450 .كام أنه قدم توصيات عامة بشأن سري عمل
اآلليات الوقائية يف البلدان التي زارها و”أكد عىل أن غياب االستقالل وفرض القيود عىل اآللية [اآلليات]
الوقائية الوطنية يعيق مهمتها بشدة” 451.وتبقى اللجنة الفرعية ملنع التعذيب عىل اتصال وثيق مبقرر األمم
املتحدة الخاص املعني بالتعذيب ملناقشة التحديات ومناهج العمل املشرتكة؛ وغالباً ما تُعقد االجتامعات
452
خالل دورات اللجنة الفرعية يف جنيف.

 3-2-5التعاون مع هيئات األمم املتحدة األخرى

اللجنة الفرعية ملنع التعذيب

ينص الربوتوكول عىل رضورة التزام اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بالتعاون مع هيئات األمم املتحدة وآلياتها
ذات الصلة 453 .وقد ازداد هذا التعاون يف السنوات األخرية ،خاصة يف ما يتعلق بالجهود الرامية إىل دعم
تعيني وإنشاء اآلليات الوقائية الوطنية .عىل سبيل املثال ،فإن التفاعل والتعاون بني اللجنة الفرعية ولجنة
التنسيق الدولية ( )ICCللمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان تتزايد بشكل مطرد نتيجة عقد لقاءات
ثنائية وتبادل املعلومات 454 .كام تنوي اللجنة الفرعية تعزيز االتصال والتفاعل املبارش مع اللجنة الفرعية
املعنية باعتامد مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية من خالل جلسات مشرتكة وتبادل رسي للمعلومات
حول مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية التي تم تعيينها كآليات وقائية وطينة والتي تخضع لعملية اعتامد
أو مراجعة.

3

وهذا أمر مهم ألن الربوتوكول يويص الدول األطراف بإيالء االعتبار الواجب ملبادئ باريس 455أثناء إعداد
 - 449تقرير مقرر األمم املتحدة الخاص املعني بالتعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،وثيقة األمم
املتحدة  14 ، 259/61/Aأغسطس/آب  ،2006الفقرة .66
 - 450مجلس حقوق اإلنسان ،تقرير املقرر الخاص املعني بالتعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة:
دراسة حول ظاهرة التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يف العامل ،مبا يف ذلك تقييم ألوضاع االحتجاز ،وثيقة األمم
املتحدة  5 ، 5.Add/39/13/A/HRCفرباير/شباط  ،2010الفقرة .158
 - 451تقرير املقرر الخاص املعني بالتعذيب ،دراسة حول ظاهرة التعذيب ،الفقرة .162
 - 452اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي األول ،الفقرة .35
 - 453الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب ،املادة (11ج).
 - 454اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي الثالث ،الفقرة .61
 - 455املبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز وحامية حقوق اإلنسان («مبادئ باريس») ،وثيقة األمم املتحدة ،134/48 GA Res
 20ديسمرب/كانون األول .1993
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آليتها (آلياتها) الوقائية 456،وإن كان ال يجوز تفسري هذه التوصية عىل أنها سبب ملنح والية اآللية الوقائية
تلقائياً ملؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية املنشأة وفقاً ملبادئ باريس 457 .كام أن حقيقة أن بعض مؤسسات
حقوق اإلنسان الوطنية قد ُم ِ
نحت أيضاً والية اآللية الوقائية الوطنية قد أثارت مسألة اعتامد مؤسسات
حقوق اإلنسان الوطنية كآليات وقائية وطنية .تتوىل اللجنة الفرعية املعنية باالعتامد تقييم مدى امتثال
مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية ملبادئ باريس .ويف هذا الصدد ،تم تحديث «بيان االمتثال ملبادئ
باريس» (وهو منوذج لتقييم مدى امتثال املؤسسات بغية منحها االعتامد) 458يف يونيو/حزيران 2009
ليشمل معلومات عن تعيني وإنشاء اآلليات الوقائية ،وذلك متاشياً مع املبادئ التوجيهية األولية التي
وضعتها اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بشأن التطوير املستمر لآلليات الوقائية .ومع ذلك ،فقد ذكرت اللجنة
الفرعية أن إجراءات اعتامد مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية هي آلية تكميلية ال ينبغي أن تُستخدَم
459
العتامد اآلليات الوقائية الوطنية.

3

وبروح التعاون نفسها ،أقامت اللجنة الفرعية حوارا ً مع مفوض األمم املتحدة العام لشؤون الالجئني لتبادل
460
املعلومات بغية «زيادة فعالية زيارات اللجنة الفرعية لألشخاص املحتجزين يف أماكن اللجوء».
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 3-5التعاون مع الهيئات اإلقليمية

461

تحث املادة  31من الربوتوكول اللجنة الفرعية عىل التشاور والتعاون مع الهيئات اإلقليمية التي تجري
زيارات ألماكن االحتجاز .وتهدف هذه املادة إىل تفادي ازدواجية الجهود وزيادة تعزيز منع التعذيب وغريه
من رضوب سوء املعاملة .كام أن االلتزامات املفروضة عىل الدول األطراف مبوجب االتفاقيات اإلقليمية،
خاصة يف ما يتعلق باآلليات اإلقليمية الزائرة ،ال تتأثر بالتوقيع عىل الربوتوكول أو االنضامم إليه أو التصديق
عليه .تتمتع عدة هيئات إقليمية بواليات للزيارات ترتبط عىل وجه الخصوص بعمل اللجنة الفرعية.
•أفريقيا
 - 456الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب ،املادة .)4(18
 - 457ملزيد من املعلومات ،انظر القسم  2-7من الفصل الرابع من هذا الدليل.
 - 458ملزيد من املعلومات ،انظر املوقع .http://nhri.net
 - 459اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي الثالث ،الفقرة  .61انظر أيضاً فريق البحث الخاص بالربوتوكول االختياري التفاقية
مناهضة التعذيب :جامعة بريستولRelationship between Accreditation by the International Coordinating Committee of ،
 ،National Human Rights Institutions and the Optional Protocol to the UN Convention Against Tortureجامعة بريستول،
بريستول ،نوفمرب/ترشين الثاين .2008
 - 460اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي الثالث ،الفقرة .63
 - 461انظر القسم  6-7من الفصل الخامس من هذا الدليل.
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تتمتع لجنة منع التعذيب يف أفريقيا ( ،CPTAاملعروفة سابقاً بلجنة املتابعة للمبادئ التوجيهية لجزيرة
روبن) بوالية أوسع من تلك التي تتمتع بها اللجنة الفرعية يف مجال الوقاية من التعذيب وتعترب رشيكاً
محورياً للجنة الفرعية ملنع التعذيب يف أفريقيا 462 .لقد أرست اللجنة الفرعية ولجنة متابعة املبادئ
التوجيهية لجزيرة روبن السابقة أساساً للتعاون يف عام  2009عندما قام رئيس لجنة املتابعة بزيارة اللجنة
463
الفرعية ،خالل إحدى جلساتها العامة ،ملناقشة القضايا ذات االهتامم املشرتك وتبادل أفضل املامرسات.
وقد ت َع َزز هذا التعاون إثر زيارة ترويجية مشرتكة إىل بينني يف عام  2009ركزت عىل القضايا املتعلقة مبنع
التعذيب؛ وقد رافق أعضاء لجنة املتابعة عضو من اللجنة الفرعية بصفته خبريا ً 464 .يساعد هذا النوع من
األنشطة املشرتكة عىل تعزيز الحوار والتعاون بني الهيئتني.
وقد أُنشئت آلية أفريقية أخرى لزيارة أماكن االحتجاز :املقرر الخاص املعني بالسجون وأوضاع االحتجاز
التابع للجنة األفريقية لحقوق اإلنسان وحقوق الشعوب 465 .وقد يساعد كون الرئيس الحايل للجنة منع
التعذيب يف أفريقيا هو أيضاً املقرر الخاص املعني بالسجون وأوضاع االحتجاز يف أفريقيا عىل تيسري التآزر
والتعاون مع اللجنة الفرعية.

لقد قامت لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان ( )IACHRبتعيني عدد من املقررين املواضيعيني
والقطريني وتكليفهم بإجراء زيارات إىل جميع دول األمريكتني .فاملقرر الخاص املعني بحقوق األشخاص
املحرومني من حريتهم مكلَّف تحديدا ً بإجراء زيارات مراقبة ألماكن االحتجاز466 .ويعود الفضل يف تسهيل
التعاون والحوار لالتصاالت املنتظمة بني أمانة لجنة البلدان األمريكية وأمانة اللجنة الفرعية ،وملشاركة
لجنة البلدان األمريكية يف دورات اللجنة الفرعية والعكس بالعكس .ففي عام  ،2009عىل سبيل املثال،
شارك أمني لجنة البلدان األمريكية يف اجتامع عمل مع أعضاء اللجنة الفرعية يف جنيف ،فيام حرض أعضاء
اللجنة الفرعية جلسة استامع عامة وجلسة عامة للجنة البلدان األمريكية يف واشنطن .وقد ساهمت هذه
االتصاالت يف تسهيل تبادل املعلومات ،وخاصة بشأن اآلليات الوقائية الوطنية وتخطيط البعثات القطرية.

اللجنة الفرعية ملنع التعذيب

•األمريكتان

3

 - 462ملزيد من املعلومات ،انظر املوقع اإللكرتوين للجنة منع التعذيب يف أفريقياhttp://www.achpr.org/english/_info/index_RIG_ :
 .Under_en.htmانظر أيضاً جمعية الوقائية من التعذيب( Africa torture prevention Conference ،وثيقة مناقشة) 28-27 ،أبريل/
نيسان  ،2010داكار :متوفرة عىل املوقع .www.apt.ch
 - 463اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي الثالث ،الفقرة .67
 - 464انظر املوقع اإللكرتوين للجنة منع التعذيب يف أفريقيا.http://www.achpr.org/english/_info/index_RIG_Under_en.htm :
 - 465ملزيد من املعلومات ،انظر املوقع اإللكرتوين للمقرر الخاص املعني بالسجونhttp://www.achpr.org/english/_info/index_ :
.prison_en.html
 - 466قد يكون لبعض املقررين اآلخرين أهمية بالنسبة للجنة الفرعية ،مبن فيهم املقرر الخاص املعني بحقوق املرأة ،واملقرر الخاص املعني
بحقوق الطفل ،واملقرر املعني بحقوق العامل املهاجرين وأفراد أرسهم .ملزيد من املعلومات ،انظر املوقع اإللكرتوين للجنة البلدان األمريكية
لحقوق اإلنسان.www.cidh.oas.org :
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467

•أوروبا
تقوم اللجنة األوروبية ملنع التعذيب ،التي أنشأتها االتفاقية األوروبية ملنع التعذيب ،بزيارات وقائية
منتظمة لجميع أماكن االحتجاز يف الدول الـ 47األعضاء يف مجلس أوروبا .وقد صدقت  27من الدول
األعضاء يف مجلس أوروبا عىل الربوتوكول حتى اآلن468 :حيث يتوىل زيارة أماكن الحرمان من الحرية يف هذه
البلدان كل من اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واللجنة الفرعية ملنع التعذيب .ولكن هناك عدة تحديات
تنشأ من وجود أكرث من هيئة تضطلع بوالية وقائية يف املنطقة األوروبية ،خاصة يف ما يتعلق بالتعاون
469
وتبادل املعلومات وتنفيذ التوصيات والتداخل واالزدواجية يف العمل واتساق املعايري.
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وترى اللجنة األوروبية أن الدول األوروبية األطراف يف الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب
واالتفاقية األوروبية ملنع التعذيب يف آن واحد ينبغي أن ترسل تقارير زيارات اللجنة األوروبية عىل الفور،
ورسا ً ،إىل اللجنة الفرعية ،مشفوعة بردود الدولة املعنية (إن وجدت)470 .من شأن ذلك أن يساعد عىل
ضامن عقد املشاورات بني اللجنة الفرعية واللجنة األوروبية «يف ضوء كل الحقائق ذات الصلة»؛ 471كام من
شأنه أن يساعد أيضاً يف الحفاظ عىل معايري ثابتة .وعىل الرغم من تأكيد اللجنة األوروبية عىل أن تنفيذ
هذا املقرتح لن يتطلب تعديالً يف االتفاقية األوروبية من جانب الدول األطراف ،إال أنه ال تتوفر معلومات
472
عامة بشأن تنفيذ هذا اإلجراء.
لقد أقامت اللجنة الفرعية عالقة وثيقة مع لجنة منع التعذيب ،من خالل االتصال املنتظم بني األمانات،
لغرض تبادل املعلومات حول أفضل املامرسات وتنسيق التخطيط للبعثات القطرية .ويف السنوات األوىل
لنشاط اللجنة الفرعية ،كان الفضل يف سهولة االتصال يعود ألن عددا ً من أعضاء اللجنة الفرعية الحاليني
والسابقني كانوا أيضاً أعضاء حاليني أو سابقني يف اللجنة األوروبية .ومبا أنه يجري حالياً إضفاء الطابع
الرسمي واملؤسيس عىل العالقة بني الهيئتني ،فمن املح َّبذ للدول األطراف يف الربوتوكول االختياري واالتفاقية
473
األوروبية معاً إيالء االعتبار الواجب للتحديات التي يُحتمل أن تنشأ بفعل العضوية املزدوجة واملتزامنة.
 - 467اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي الثالث ،الفقرة 66؛ واللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي الثاين ،الفقرة .53
 - 468يتوفر املزيد من املعلومات عىل موقع جمعية الوقاية من التعذيب.www.apt.ch :
 - 469ملزيد من املعلومات ،انظر «ورقة املعلومات األساسية»APT-CPT Conference: New Partnerships in Torture Prevention ،
 6 ،in Europe regionنوفمرب/ترشين الثاين  ،2009ص  .6وهي متوفرة عىل املوقع .www.apt.ch
 - 470اللجنة األوروبية ملنع التعذيب ،التقرير العام السادس عرش حول أنشطة اللجنة األوروبية ملنع التعذيب ،الذي يغطي الفرتة من 1
أغسطس/آب  2005إىل  31يوليو/متوز  16 ،35 )2006( CPT/Inf ،2006أكتوبر/ترشين األول  ،2006املقدمة.
 - 471نوفاك وماكارثر ،اتفاقية مناهضة التعذيب ،ص .1159
 - 472نوفاك وماكارثر ،اتفاقية مناهضة التعذيب ،ص .1159
 - 473انظر القسم  3-2-2من هذا الفصل.
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كام ينبغي للهيئات العاملة عىل املستوى اإلقليمي أن تتعاون مع اللجنة الفرعية .عىل سبيل املثال ،فقد
سعت اللجنة الفرعية إىل التعاون مع مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان التابع ملنظمة األمن
والتعاون يف أوروبا ( ،)OSCEوالذي ينشط يف القضايا ذات الصلة بالربوتوكول يف سائر أنحاء منطقة
عملياته بفضل وجوده يف امليدان .وتعد منظمة األمن والتعاون أكرب منظمة لألمن اإلقليمي يف العامل ،حيث
474
تشارك فيها  56دولة من أوروبا وآسيا الوسطى وأمريكا الشاملية.

 -5.4التعاون مع اللجنة الدولية للصليب األحمر

لذلك ،فهناك احتامل لحدوث تداخل كبري بني عمل الهيئات املنشأة مبوجب الربوتوكول وعمل اللجنة
الدولية للصليب األحمر ،بغض النظر عن الوالية األوسع املمنوحة لهيئات الربوتوكول يف ما يتعلق بأماكن
االحتجاز .تهدف املادة  32من الربوتوكول إىل ضامن أن هيئات الربوتوكول تلعب دورا ً مكمالً للجنة الصليب
األحمر وتتفادى تكرار أنشطتها أو تقويضها .ويجب عىل الدول األطراف أال تستخدم حق اللجنة الفرعية
ملنع التعذيب واآلليات الوقائية الوطنية يف الوصول إىل أماكن االحتجاز كذريعة الستبعاد الزيارات التي
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بالنظر إىل أن اللجنة الدولية للصليب األحمر ( )ICRCكانت مصدر إلهام للربوتوكول االختياري ،فإن
املعاهدة تنص رصاح ًة عىل أن االلتزامات القانونية املفروضة عىل الدول األطراف مبوجب القانون اإلنساين
الدويل ال تتأثر بتوقيع الدول عىل الربوتوكول أو تصديقها عليه أو انضاممها إليه .إذ تكفل اتفاقيات
جنيف وبروتوكوالها اإلضافيان - 475التي تشكل أساس القانون اإلنساين الدويل  -الحامية لألشخاص أثناء
النزاعات املسلحة وتمُ كِّن اللجنة الدولية للصليب األحمر من زيارة أماكن االحتجاز .وفقاً التفاقيات جنيف،
يُسمح للجنة الصليب األحمر أثناء النزاعات املسلحة الدولية بزيارة سائر أماكن االحتجاز التي يوجد  -أو
476
ميكن أن يوجد  -فيها أرسى حرب ومدنيون محتجزون وغريهم من “األشخاص املشمولني بالحامية”.
وأثناء النزاعات األهلية املسلحة ،أو يف أوقات السلم ،قد تأذن الدولة للجنة الصليب األحمر بزيارة أماكن
االحتجاز.

 - 474ملزيد من املعلومات ،انظر املوقع اإللكرتوين ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا.www.osce.org :
 - 475مؤمتر جنيف الدبلومايس لعام  ،1949االتفاقية (األوىل) لتحسني حال الجرحى واملرىض بالقوات املسلحة يف امليدان ،جنيف 12 ،أغسطس/
آب 1949؛ واالتفاقية (الثانية) لتحسني حال الجرحى واملرىض والغرقى من أفراد القوات املسلحة يف البحار ،جنيف 12 ،أغسطس/آب 1949؛
واالتفاقية (الثالثة) بشأن معاملة أرسى الحرب ،جنيف 12 ،أغسطس/آب 1949؛ واالتفاقية (الرابعة) بشأن حامية األشخاص املدنيني يف وقت
الحرب ،جنيف 12 ،أغسطس/آب 1949؛ والربوتوكول اإلضايف التفاقيات جنيف املعقودة يف  12أغسطس/آب  ،1949املتعلق بحامية ضحايا
النزاعات املسلحة الدولية (الربوتوكول األول) 8 ،يونيو/حزيران 1977؛ والربوتوكول اإلضايف التفاقيات جنيف املعقودة يف  12أغسطس/آب
 ،1949املتعلق بحامية ضحايا النزاعات املسلحة غري الدولية (الربوتوكول الثاين) 8 ،يونيو/حزيران 1977؛ والربوتوكول اإلضايف التفاقيات جنيف
املعقودة يف  12أغسطس/آب  ،1949واملتعلق باعتامد شارة مميزة إضافية (الربوتوكول الثالث) 8 ،ديسمرب/كانون األول . 2005
 - 476ملزيد من املعلومات عن أنشطة اللجنة الدولية للصليب األحمر ،انظر الرابط nsf/.http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0
htmlall/section_protection?OpenDocument
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تقوم بها لجنة الصليب األحمر أو العكس بالعكس .ولكن ينبغي للجنة الفرعية والدول األطراف واآلليات
الوقائية النظر يف سبل تعاون اللجنة الدولية للصليب األحمر مع هيئات الربوتوكول (وخاصة اآلليات
الوقائية) من أجل تفادي االزدواجية يف الجهود477 .وقد أقامت اللجنة الفرعية بالفعل عالقة تعاونية مع
لجنة الصليب األحمر .عىل سبيل املثال ،فقد تلقى أعضاء اللجنة الفرعية التدريب عىل مراقبة االحتجاز من
لجنة الصليب األحمر478 .وعندما يكون وفد من لجنة الصليب األحمر موجودا ً يف دولة طرف يف الربوتوكول،
ال بد من التفاعل املبارش مع لجنة الصليب األحمر والتعاون معها يف وضع خطط اسرتاتيجية قبل أي زيارة
قطرية من جانب اللجنة الفرعية ملنع التعذيب.

 -6عالقة املجتمع املدين باللجنة الفرعية ملنع التعذيب
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وفقاً للامدة (11ج) من الربوتوكول ،يتعني عىل اللجنة الفرعية ملنع التعذيب التعاون مع “املنظامت العاملة
يف سبيل تعزيز حامية األشخاص من التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية
أو املهينة» .وقد لعبت منظامت املجتمع املدين الدولية والوطنية دورا ً أساسياً يف إنشاء الربوتوكول .وبالتايل،
479
فإن اللجنة الفرعية تدرك أهمية التعاون مع منظامت املجتمع املدين عىل الصعيدين الدويل والوطني.

 1-6التعاون يف سياق الزيارات القطرية للجنة الفرعية
يف السنوات األخرية ،بدأت اللجنة الفرعية تتفاعل مع الجهات الدولية والوطنية املعنية وتقيم معها عالقات
تعاونية قبل وأثناء وبعد زياراتها القطرية.
•التحضريات للزيارات القطرية
من أجل زيادة فعالية الزيارات القطرية التي تقوم بها اللجنة الفرعية ،يُفضَّ ل أن تقوم الجهات الوطنية
والدولية الفاعلة يف املجتمع املدين  -مبجرد أن تعلن اللجنة الفرعية عن برنامجها للزيارات (وهي عاد ًة ما
تقوم بذلك يف شهر نوفمرب/ترشين الثاين من العام السابق لبداية الربنامج)  -عىل نحو استباقي باتصاالت
مبارشة مع األمانة العامة للجنة الفرعية .فاملعلومات الدقيقة واملستقلة التي تقدمها منظامت املجتمع
املدين الوطنية عن الوضع الداخيل للحرمان من الحرية ،ومنع التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة،
 - 477ملزيد من املعلومات ،انظر رشح املادة  32يف الفصل الثاين من هذا الدليل؛ وأيضاً جمعية الوقاية من التعذيب ،NPM Guide ،ص .91
 - 478اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي األول ،الفقرة .40
 - 479اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي األول ،الفقرة 60؛ وجمعية الوقاية من التعذيب ،NPM Guide ،ص .91
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تعترب تكملة مفيدة للمعلومات التي تقدمها الدولة الطرف املعنية .لذلك ،ينبغي ألمانة اللجنة الفرعية،
قبل أي زيارة قطرية ،االتصال أيضاً بقطاعات املجتمع املدين املعنية.
من املفيد أيضاً أن تقوم هيئات املجتمع املدين  -حيثام كان ذلك ممكناً  -بتنسيق مساهامتها من أجل
تفادي إرسال اللجنة الفرعية معلومات مكررة أو متناقضة .وينبغي تقديم معلومات حول ما ييل:
•األسباب واملخاطر املحتملة للتعذيب وغريه من أشكال سوء املعاملة،
•وجهات النظر حول تنفيذ الربوتوكول،
•االقرتاحات بشأن الجهات الفاعلة التي ميكن للجنة الفرعية االلتقاء بها،
480
•أماكن االحتجاز (و/أو املناطق الواقعة داخل الدولة) التي ميكن للجنة الفرعية زيارتها.
ميكن ملنظامت املجتمع املدين أن تطلب الحفاظ عىل رسية املعلومات التي ترسلها إىل اللجنة الفرعية.
482
وتقوم أمانة اللجنة الفرعية بتجميع املعلومات الواردة يف موجزات قطرية رسية.

481

•التعاون أثناء الزيارات القطرية

اللجنة الفرعية ملنع التعذيب

ومن امل ُحبَّذ أيضاً أن تتفاعل منظامت املجتمع املدين الدولية مع اللجنة الفرعية وترسل إليها معلومات
محددة عن كل بلد .فقد قدمت بعض املنظامت غري الحكومية الدولية دعامً حاسامً خالل التحضريات
للزيارات القطرية التي قامت بها اللجنة الفرعية ،ومنها ترتيب األنشطة يف الدول املقرر زيارتها قبل إجراء
483
الزيارات.

3

كثريا ً ما تلعب منظامت املجتمع املدين الوطنية دورا ً محورياً يف البعثات القطرية التي تجريها اللجنة
الفرعية :فغالباً ما تستطيع هذه املنظامت ،بفضل اتساع وعمق تجاربها القطرية ،تقديم معلومات بالغة
األهمية حول منع التعذيب وغريه من أشكال سوء املعاملة يف الدولة الطرف .فهذه املعلومات تساعد
اللجنة الفرعية عىل تحديد األماكن املطلوب زيارتها والقضايا الرئيسية الواجب دراستها (ومنها ما يتعلق
بسري عمل اآلليات الوقائية الوطنية) 484 .بالتايل ،فإن اللجنة الفرعية عاد ًة ما تلتقي مبنظامت املجتمع
 - 480ملزيد من املعلومات ،انظر جمعية الوقاية من التعذيب ،Role of civil society in preparation of SPT visits ،املذكرة اإلعالمية
رقم  ،2جمعية الوقاية من التعذيب ،جنيف ،مايو/أيار  .2008وهي متوفرة عىل املوقع .www.apt.ch
 - 481جمعية الوقاية من التعذيب ،Role of Civil Society ،ص .2
 - 482ملزيد من املعلومات ،انظر القسم  2-4-4من هذا الفصل.
 - 483اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي الثاين ،الفقرة 21؛ واللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي الثالث ،املرفق الخامس.
انظر أيضاً القسم  4-4من هذا الفصل.
 - 484انظر األقسام  3- ،2- ،1-4-4من هذا الفصل.
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املدين الوطنية أثناء بعثاتها القطرية .عىل سبيل املثال ،فقد ذكرت اللجنة الفرعية خالل زيارتها القطرية إىل
املالديف أنها عقدت «لقاءات مع أعضاء من املجتمع املدين للحصول عىل ملحة عامة عن اإلطار القانوين
املتعلق بإقامة العدالة الجنائية وإدارة أماكن الحرمان من الحرية وعن الطريقة التي يعمل بها النظام يف
485
الواقع العميل».
•متابعة الزيارات القطرية
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قد تكون التفاعالت بني اللجنة الفرعية ملنع التعذيب وهيئات املجتمع املدين ذات طابع غري مبارش يف
الفرتة التي تعقب أي زيارة قطرية للجنة الفرعية .بيد أن هيئات املجتمع املدين تلعب دورا ً مهامً يف متابعة
زيارات اللجنة الفرعية .فعىل سبيل املثال ،قد تطلق هيئات املجتمع املدين الدولية والوطنية حملة ملطالبة
الدولة الطرف املعنية بنرش تقرير الزيارة الصادر عن اللجنة الفرعية 486 .كام أنها قد تدعو إىل توثيق ونرش
الردود الواردة بشأن تقارير اللجنة الفرعية .ويف حالة نرش الوثيقتني (أي تقرير الزيارة القطرية والرد الوارد
من الدولة الطرف) ،قد تقرر هيئات املجتمع املدين التعقيب عليها ،بحيث تقدم معلومات محدثة يف
مجاالت تتعلق بعملها .باإلضافة إىل ذلك ،قد تضطلع هيئات املجتمع املدين بدور “الوكالة الحارسة” من
خالل مراقبة تنفيذ توصيات اللجنة الفرعية املتعلقة بحالة الحرمان من الحرية وبإعداد اآلليات الوقائية
الوطنية 487 .ويف هذا السياق ،غالباً ما يكون املجتمع املدين يف وضع جيد ملوافاة أمانة اللجنة الفرعية بآخر
املستجدات ،مبا يف ذلك عن طريق الرسائل الخطية.
ومن الجدير بالذكر أيضاً أنه ميكن ،من خالل الصندوق الخاص املنشأ مبوجب املادة  26من الربوتوكول،
توفري األموال الالزمة لدعم تنفيذ توصيات اللجنة الفرعية الناجمة عن أي زيارة قطرية 488 .وقد تفكر
هيئات املجتمع املدين يف املساهمة املالية يف الصندوق الخاص املنشأ مبوجب الربوتوكول 489أو قد ترغب
يف االستفادة من الصندوق.

 2-6التعاون يف سياق املهام االستشارية للجنة الفرعية
لقد أكدت اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،يف تقريرها السنوي الثالث ،عىل الدور الحيوي الذي تلعبه هيئات
 - 485اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،تقرير عن زيارة اللجنة إىل املالديف ،الفقرة .11
 - 486اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي الثالث ،الفقرة .30
 - 487انظر القسمني  3-7و 3-5-7يف الفصل الخامس من هذا الدليل.
 - 488انظر الرشح الوارد يف الفصل الثاين من هذا الدليل؛ وأيضاً نوفاك وماكارثر ،اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب ،ص .998
 - 489الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب ،املادة .)2(26
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املجتمع املدين يف ما يتعلق بتنفيذ املهمة االستشارية املنوطة باللجنة ،خاصة وأن اللجنة تعمل مبيزانية
محدودة 490 .وعىل املستوى الدويل ،اجتمعت منظامت غري حكومية ومؤسسات أكادميية تعمل بنشاط
عىل املسائل املتصلة بالتصديق عىل الربوتوكول وتنفيذه تحت مظلة فريق االتصال املعني بالربوتوكول.
 491وتعقد اللجنة الفرعية بصفة دورية جلسات رسية مع فريق االتصال لتبادل املعلومات وملناقشة
تفسري الربوتوكول (ومنه ما يتعلق مبفهوم منع التعذيب) ولتطوير الخربات يف ما يخص اآلليات الوقائية
الوطنية .لقد اعرتفت اللجنة الفرعية بأن االتصاالت املستمرة باملنظامت املشاركة يف فريق االتصال املعني
بالربوتوكول قد ساعدتها عىل وضع أساليب جديدة للتعامل مع اآلليات الوقائية ،فضالً عن تكوين فهم
أعمق للوالية الوقائية املمنوحة للجنة.
•إسداء املشورة بشأن إعداد اآلليات الوقائية الوطنية

كام أنه من املحبذ أن ترسل هيئات املجتمع املدين الوطنية مشاريع القوانني املتعلقة باآلليات الوقائية
494
الوطنية إىل اللجنة الفرعية للحصول عىل مالحظاتها بشأن االمتثال للربوتوكول.
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كام ذُكر أعاله ،يجب عىل اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،حتى يتسنى لها تنفيذ واليتها االستشارية املتعلقة
بإعداد اآلليات الوقائية الوطنية كاملةً ،أن تجمع معلومات محددة عن إنشاء وتعيني وتسيري مهام اآلليات
الوقائية 492 .وميكن ملنظامت املجتمع املدين الوطنية إجراء اتصاالت مبارشة مع اللجنة الفرعية من أجل
توفري معلومات عن هذه املسائل 493 .وتتيح املعلومات الحديثة للجنة الفرعية تحليل السياق القطري
والتحديات الوطنية بفعالية حتى يتسنى لها تقديم توصيات ومالحظات دقيقة وموجهة للدول األطراف
واآلليات الوقائية الوطنية عىل السواء.

وأخريا ً ،ميكن لهيئات املجتمع املدين الفاعلة إرشاك أعضاء اللجنة الفرعية يف األنشطة الدولية واإلقليمية
والوطنية املرتبطة بالربوتوكول لتسهيل االتصاالت املبارشة بني أعضاء اللجنة الفرعية واآلليات الوقائية.
ويعد هذا األمر وسيلة مبتكرة لدعم املهام االستشارية املنوطة باللجنة الفرعية ،وهو ما ساعدها عىل:
•تطوير فهمها لواليتها الوقائية،
 - 490اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي الثالث ،الفقرة .61
 - 491انظر القسم  2-3-2من هذا الفصل لالطالع عىل قامئة املنظامت املشاركة يف فريق االتصال املعني بالربوتوكول االختياري التفاقية
مناهضة التعذيب.
 - 492انظر القسمني  1-3-3و 2-3-3يف هذا الفصل.
 - 493ترد مناقشة تفصيلية لدور منظامت املجتمع املدين يف التصديق عىل الربوتوكول وتنفيذه يف األقسام  4و 1-6و 3-7يف الفصل الرابع من
هذا الدليل.
 - 494ملزيد من املعلومات ،انظر القسم  1-3-3يف هذا الفصل ،والقسم  2-6يف الفصل الرابع من هذا الدليل.
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•البدء يف إقامة حوار ب َّناء مع الجهات الفاعلة الوطنية،
•التفاعل مع اآلليات الوقائية الوطنية،
•إنشاء أنظمة لتبادل املعلومات.
عىل سبيل املثال ،فقد أفادت اللجنة الفرعية أنها شاركت يف  14نشاطاً من هذا النوع بفضل الدعم الذي
495
تلقته من عدة مؤسسات ،منها املنظامت املشاركة يف فريق االتصال املعني بالربوتوكول.
 3-6مسائل أخرى :تكوين اللجنة الفرعية

496

ال ينبغي االستهانة بدور هيئات املجتمع املدين الوطنية والدولية يف ما يتعلق بتكوين اللجنة الفرعية ملنع
التعذيب .تجري انتخابات اللجنة الفرعية كل سنتني وغالباً ما تعطي أعامل املنارصة التي يقوم بها املجتمع
املدين زخامً كبريا ً من الجهود لضامن ترشيح/اختيار ،وبالتايل انتخاب ،خرباء مستقلني ومحايدين وأكفاء
لعضوية اللجنة الفرعية.
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وكام ذُكر أعاله 497،يحدد الربوتوكول معايري معينة لتكوين اللجنة الفرعية ،لكنه ال يشري إىل عملية محددة
لتسمية املرشحني عىل املستوى الوطني .ولذلك يفضَّ ل أن تقوم الدول األطراف بعملية وطنية تشاركية
وعلنية وشفافة الختيار املرشحني لعضوية اللجنة الفرعية عىل املستوى املحيل .ومن الناحية املثالية ،ينبغي
أن تشمل هذه العملية دعوة عامة لطرح املرشحني 498 :يجب تشجيع االقرتاحات من منظامت املجتمع
املدين .فمنظامت املجتمع املدين الوطنية غالباً ما تكون يف وضع مثايل لتحديد األشخاص ذوي الخربة
499
واملهارات املناسبة.
باإلضافة إىل ذلك ،تشري املامرسات الجيدة إىل أهمية إنشاء لجنة اختيار تضم ممثلني عن الوزارات املعنية
املسؤولة عن عملية االختيار وكذلك ممثلني عن منظامت املجتمع املدين من ذوي الخربة يف هذا املجال.
 500وينبغي ملنظامت املجتمع املدين الوطنية أن تشجع عىل تطبيق إجراءات علنية الختيار املرشحني عىل
املستوى املحيل.
 - 495اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي الثالث ،الفقرتان  41و.71
 - 496انظر القسمني  1-6و  2-6يف الفصل الرابع من هذا الدليل.
 - 497انظر القسم  2-2يف هذا الفصل.
تفصيال ،انظر رشح املادة  6يف الفصل الثاين من هذا الدليل.
ً
 - 498لالطالع عىل مناقشة أكرث
 - 499انظر القسم  1-6يف الفصل الرابع من هذا الدليل.
 - 500جمعية الوقاية من التعذيبThe Subcommittee on Prevention of Torture: Guidance on the selection of candidates ،
 ،and elections of membersوثيقة إعالمية بشأن الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب ،جمعية الوقاية من التعذيب ،جنيف،
يونيو/حزيران  .2010وهي متوفرة عىل املوقع .www.apt.ch
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تعترب التوجيهات الصادرة عن جمعية الوقاية من التعذيب بشأن اختيار املرشحني لعضوية اللجنة الفرعية
وانتخاب أعضاء اللجنة الفرعية أداة مفيدة للمنارصة 501 .وتهدف إجراءات االختيار العلنية املقرتحة إىل
تعزيز والية ومصداقية ورشعية كل عضو يف اللجنة الفرعية عىل حدة ،ومن ثم اللجنة الفرعية ككل.
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 - 501جمعية الوقاية من التعذيب.Guidance on the selection of candidates and elections of SPT members ،
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الفصل الرابع  -التصديق عىل الربوتوكول

 -1مقدمة
إن التصديق عىل الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب 502هو قرار سيايس يعرب عن استعداد
الدولة والتزامها الصادق مبنع التعذيب وسوء املعاملة .وهناك زخم متزايد نحو اعتامد الربوتوكول يف سائر
أنحاء العامل .فقد بدأ عدد متزايد من الدول التفكري يف أفضل السبل للتصديق عىل املعاهدة وتنفيذها.
تتأثر القرارات املتعلقة بتوقيت التصديق والتنفيذ باملناخ السيايس والنظام القانوين والهياكل املؤسسية لكل
دولة ،وكذلك برشوط الربوتوكول نفسه.
ينص الربوتوكول عىل إنشاء هيئات وطنية  −أي آليات وقائية وطنية ( − )NPMsلديها والية وقائية
محددة 503 .ومبا أن الربوتوكول مل يحدد الشكل التنظيمي لآلليات الوقائية ،فإن لكل دولة طرف الحرية يف
اختيار الهيكل األنسب لسياقها الوطني املحدد .فليس هناك أفضلية لنوع معني من الهيئات،؛ املهم هو أن
تعمل اآلليات الوقائية كافة بفعالية من أجل منع التعذيب وسوء املعاملة .عىل الرغم من ذلك ،فقد حدد
الربوتوكول عددا ً من املتطلبات األساسية لآلليات الوقائية الوطنية ،أياً كان شكلها :وهي االستقالل الوظيفي
وتنوع الخرباء ومجموعة من الصالحيات والضامنات املحددة.

4
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يقدم هذا الفصل توجيهات بشأن التوقيت املناسب واإلجراءات املتبعة للتصديق عىل الربوتوكول وتنفيذه،
مع الرتكيز بشكل خاص عىل إنشاء وتعيني اآلليات الوقائية الوطنية .فهو يقدم تحليالً مفصالً للخيارات
املمكنة إلعداد اآلليات الوقائية ،ويسلط الضوء عىل التحديات الرئيسية وبعض األمثلة املفيدة ألفضل
املامرسات .من الجدير بالذكر أن إدراج آلية من اآلليات الوقائية التي تقرتحها أو متلكها دولة معينة يف
هذا الفصل ال ينبغي أن يُف َهم عىل أنه تأييد أو نقد لذلك الخيار بعينه .يركز هذا الفصل عىل االحتياجات
املتوقعة والحالية للدول األطراف يف الربوتوكول وغريها من الجهات الفاعلة الوطنية التي تأخذ بعني
االعتبار عملية تعيني اآلليات الوقائية الوطنية و/أو تشارك فيها .ويقدم الدليل الصادر عن جمعية الوقاية
من التعذيب بعنوان «الدليل اإلرشادي إلنشاء وتعيني اآلليات الوقائية الوطنية»)’NPM Guide‘( 504
معلومات أكرث تفصيالً عن عملية تعيني اآلليات الوقائية الوطنية ،فضالً عن املزيد من التحليل ملتطلبات
اآلليات الوقائية الوطنية.

 - 502الربوتوكول االختياري التفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،
وثيقة األمم املتحدة  18 ،199/57/A/RESديسمرب/كانون األول .2002
 - 503انظر القسم  1-3يف الفصل الخامس من هذا الدليل.
 - 504جمعية الوقاية من التعذيب ،NPM Guide ،جمعية الوقاية من التعذيب ،جنيف .2006 ،وهو متوفر عىل املوقع .www.apt.ch
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نصح بالتصديق عىل الربوتوكول؟
 -2ملاذا ُي َ
تتضمن اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب (505 )UNCATأحكاماً محددة تلزم الدول األطراف
باتخاذ التدابري الترشيعية واإلدارية والقضائية والتدابري األخرى الالزمة ملنع التعذيب وغريه من أشكال سوء
املعاملة 506 .يساعد التصديق عىل الربوتوكول ،وتعيني آليات وقائية فعالة ومستقلة الدول األطراف عىل
507
الوفاء بالتزاماتها املنصوص عليها يف اتفاقية مناهضة التعذيب.
ميثل الربوتوكول االختياري طليعة جيل جديد من معاهدات حقوق اإلنسان ،وذلك ألسباب عدة.
أوال ،يعترب الربوتوكول معاهدة تنفيذية ،وذلك عىل عكس غريه من معاهدات حقوق اإلنسان التي تضع
املعايري الدولية .لهذا السبب ،فإن التصديق عىل الربوتوكول ال يفرض عىل الدول األطراف التزاماً بتقديم
التقارير ،إذ تتمثل التزاماتها الرئيسية مبوجب الربوتوكول يف تعيني آلية أو عدة آليات وقائية امتثاالً لرشوط
الربوتوكول ،ويف إقامة حوار تعاوين مع الهيئات املنشأة مبوجب الربوتوكول ،ويف دراسة توصيات هذه
الهيئات ،ويف نرش تقرير سنوي صادر عن اآللية الوقائية الوطنية.
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ثانياً ،يركز الربوتوكول عىل منع التعذيب وسوء املعاملة من خالل التأثري الرادع للزيارات املنتظمة إىل سائر
أماكن االحتجاز508 .ينشئ الربوتوكول هيئة وقائية دولية (هي اللجنة الفرعية ملنع التعذيب) 509وآليات
وقائية وطنية؛ تشكل هذه الهيئات مجتمعة جزءا ً من نظام الوقاية استنادا ً إىل مبدأي التعاون والحوار
الب َّناء (وليس إىل إدانة االنتهاكات) اللذين ينص عليهام الربوتوكول 510 .ويف حني أن اللجنة الفرعية ملنع
التعذيب عاد ًة ما متارس نشاطها عىل أساس من الرسية 511،إال أن اآلليات الوقائية الوطنية ال تتقيد بهذا
املبدأ .عىل الرغم من ذلك ،يتعني عىل كل من هذه الهيئات حامية البيانات الرسية التي تحصل عليها عند
512
تنفيذ واليتها الوقائية.
 - 505اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،وثيقة األمم املتحدة ،46/39/A/RES
 10ديسمرب/كانون األول .1984
 - 506اتفاقية مناهضة التعذيب ،املواد  2و 10و 11و .16انظر أيضاً لجنة مناهضة التعذيب ( ،)CATالتعليق العام رقم  ،2تنفيذ الدول
األطراف للامدة  ،2وثيقة األمم املتحدة  24 ، 2/CAT/C/GCيناير/كانون الثاين .2008
 - 507انظر القسم  1-2يف الفصل األول من هذا الدليل.
 - 508انظر األقسام  3-2-2و 1-5و 2-7يف الفصل األول من هذا الدليل؛ ورشح ديباجة الربوتوكول واملادتني  1و 19الوارد يف الفصل الثاين.
 - 509اللجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.
 - 510ملزيد من املعلومات ،انظر الفصل األول من هذا الدليل ،وخاصة األقسام  4-2-2و3-6؛ ورشح أحكام املادة  2من الربوتوكول يف الفصل
الثاين.
 - 511مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب ،املادتني  )3(2و.16
 - 512مبوجب املادتني  )2(16و )2(21من الربوتوكول ،ال يجوز لهيئات الربوتوكول نرش أي بيانات شخصية دون موافقة رصيحة من الشخص
املعني.
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ثالثاً ،إن اآلليات الوقائية الوطنية هي ما مييز الربوتوكول عن غريه من معاهدات حقوق اإلنسان الدولية:
 513فالربوتوكول هو أول معاهدة دولية لحقوق اإلنسان تنشئ هيئات وطنية ذات صالحيات وضامنات
محددة ملنع التعذيب وسوء املعاملة .متثل اآلليات الوقائية املستقلة والفعالة مجتمعة استكامالً مثالياً
للجنة الفرعية وهيئات املراقبة الدولية واإلقليمية والوطنية الحالية .إذ تستطيع اآلليات الوقائية ،بفضل
وجودها يف امليدان ،أداء أعاملها الرقابية بصفة منتظمة ومتكررة .كام أن وجودها الدائم داخل البلدان
يتيح لها إقامة حوار مستمر مع السلطات املعنية؛ وهو ما يساعد بدوره عىل بناء الثقة .باإلضافة إىل ذلك،
متتلك اآلليات الوقائية فهامً قوياً لسياقها الوطني ،مبا يف ذلك السياسات العامة ،وميكنها بالتايل أن تقرتح
عىل السلطات املعنية تدابري وقائية محددة تتوافق مع األوضاع والتحديات السائدة يف البالد .كام أنها
متلك القدرة عىل متابعة تنفيذ التوصيات ،مبا فيها تلك الصادرة عن اللجنة الفرعية وغريها من هيئات
الرقابة 514 .أخريا ً ،تعترب اآلليات الوقائية يف وضع جيد لتحديد عالمات التحذير املبكرة ،وبالتايل منع وقوع
االنتهاكات يف أماكن االحتجاز515 .
رابعاً ،لقد ثبت أيضاً أن الربوتوكول أداة مهمة لتوجيه عملية إصالح نظام العدالة الجنائية والعملية
االنتقالية الرامية إىل تعزيز سيادة القانون .كام ميكن للربوتوكول أن يساعد السلطات عىل استعادة ثقة
الجمهور بعد األزمات املتصلة بانتهاكات الحقوق اإلنسانية للمحتجزين أو بعد تغيري نظام الحكم .لذلك
فإن التصديق والتنفيذ الفعال للربوتوكول يتيح للحكومة إثبات التزامها بحامية جميع أفراد املجتمع ،مبا يف
ذلك واحدة من الفئات األكرث ضعفاً (مبعنى األشخاص املحرومني من حريتهم).
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يرتتب عىل سوء إدارة أماكن االحتجاز وعدم فعالية أنظمة الحرمان من الحرية تكاليف باهظة ،منها ما
يرتبط بصحة املحتجزين واألمن القومي والسالمة العامة والضغوط التي قد تشكلها هذه املشاكل عىل
نظام العدالة الجنائية .بيد أنه دامئاً ما يتم االستخفاف بهذه التكاليف .لذللك فإن التدخالت الرامية إىل
تحديد الكيفية واألسباب التي ميكن أن تسفر عن اختالل أنظمة الحرمان من الحرية ،ثم إىل وضع حلول
ملموسة للتخفيف من هذه املخاطر ،غالباً ما تكون فعالة للغاية وتؤدي إىل خفض اإلنفاق (عىل أمور مثل
إعادة التأهيل والتعويض) 516أو تفاديه متاماً.
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 - 513انظر القسم  2-2من الفصل األول من هذا الدليل؛ ووايلدر تايلر ،’?What is the added value of Prevention‘ ،يف Preventing
( 6.1 21st Century: Essex Human Rights Review Torture in theعدد خاص  ،)2009ص  :26متوفر عىل املوقع .www.ehrr.org
 - 514انظر القسم  6من الفصل الثاين من هذا الدليل لالطالع عىل مزيد من البحث يف القضايا امللخصة يف هذه الفقرة.
 - 515تايلر ،’?What is the added value of Prevention‘ ،ص .26
 - 516انظر ،عىل سبيل املثال ،اللجنة األوروبية ملنع التعذيب ،تقرير إىل الحكومة األيرلندية بشأن الزيارة التي قامت بها اللجنة األوروبية ملنع
التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة إىل أيرلندا ،وثيقة اللجنة األوروبية ملنع التعذيب  23 ،14 )95( CPT/Infيونيو/
حزيران  ،1994الفقرة  .19فقد أفادت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب ،بعد زيارة لها إىل أيرلندا يف عام  ،1993أنه «يف نوفمرب/ترشين الثاين
 ،1992حصل شخص كان قد ادعى أنه تعرض لسوء املعاملة عىل أيدي ضباط من الرشطة يف مركز فينغالس غاردا عىل تسوية خارج املحكمة
قيمتها  375ألف جنيه اسرتليني (مضافاً إليها التكاليف) .وكان الشخص املعني قد أصيب بتلف يف الدماغ ،قيل إنه جاء نتيجة تعرضه للركل
والرضب املتكرر بهراوة» .باإلضافة إىل ذلك ،فقد قضت املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ،يف  5يناير/كانون الثاين  ،2010بأن مولدوفا انتهكت
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يتمثل جوهر والية اآلليات الوقائية الوطنية يف تحديد عوامل الخطر واستخدام هذه املعرفة لوضع تدابري
ملنع انتهاكات حقوق اإلنسان .عىل الرغم من أن إنشاء آلية وقائية مستقلة وفعالة ليس أمرا ً محايد
التكلفة ،إال أنه ينبغي النظر إىل التصديق عىل الربوتوكول وتعيني اآلليات الوقائية عىل أنهام استثامر
طويل األجل سوف يحقق عىل األرجح عائدا ً جيدا ً عىل النفقات األولية :فعىل سبيل املثال ،توضح أمثلة
أفضل املامرسات أن منع التعذيب ميكن أن يسهم يف تعزيز السلطة األخالقية للدولة الطرف .وبالتايل ،فإن
التصديق عىل الربوتوكول وإنشاء آلية (أو آليات) وقائية مستقلة وفعالة هام خطوتان حاسمتان ينبغي
للدول اتخاذها ملنع التعذيب وسوء املعاملة.

 -3التوقيت املناسب للتصديق عىل الربوتوكول وتنفيذه
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لتنفيذ املعاهدة بصورة فعالة ،ينبغي للدول البدء بالتفكري يف خيارات إعداد اآلليات الوقائية األنسب
لسياقها الوطني مبجرد البدء بالتفكري يف التصديق عىل الربوتوكول .غالباً ما يستغرق تعيني وإنشاء اآلليات
الوقائية وقتاً ويتطلب تحليالً دقيقاً .بحسب السياق الوطني ،ميكن تعيني اآللية الوقائية إما قبل التصديق
أو بعده .وقد أثبتت أفضل املامرسات أن التصديق عىل الربوتوكول وتنفيذه يتطلبان اعتامد نهج لحقوق
اإلنسان يركز عىل الوقاية من خالل الحوار الب َّناء لضامن تنفيذ مجموعة من التدابري الوقائية عىل الصعيد
الوطني .لذلك ،فمن األهمية مبكان ضامن وجود تأييد واسع للتصديق بني سائر األطراف الفاعلة املهتمة
باألمر؛ وينبغي بعد ذلك جمع هذه األطراف ملناقشة كيفية تنفيذ الربوتوكول عىل املستوى الوطني .تزداد
أهمية ذلك يف الدول االتحادية أو الالمركزية ،والدول التي يوجد فيها بالفعل عدد كبري من آليات املراقبة،
نظرا ً للتعقيدات السياسية والقانونية والجغرافية واملؤسسية والثقافية التي تكتنف عملية التصديق عىل
الربوتوكول يف مثل هذه الدول517 .
تنص املادة  17من الربوتوكول عىل جدول زمني شبه صارم للتنفيذ ،حيث توجب عىل الدول األطراف إنشاء
ّ
آليتها (آلياتها) الوقائية خالل مدة أقصاها سنة واحدة من التصديق عىل الربوتوكول أو االنضامم إليه518 .
غري أن واضعي الربوتوكول قد أخذوا يف اعتبارهم أن بعض الدول األطراف قد تحتاج إىل مزيد من الوقت
لتعيني آليتها (آلياتها) الوقائية .لهذا السبب ،تسمح املادة  24بتأجيل عملية تعيني اآلليات الوقائية ملدة
خمس سنوات إضافية .وميكن للدول األطراف أن تصدر إعالناً بتأجيل تنفيذ التزاماتها مبقتىض الجزء الثالث
املادة  3من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان .إذ وجدت املحكمة يف قضية «بادوريه ضد مولدوفا» أن السلطات قد تقاعست عن إجراء
تحقيق جنايئ فعال يف مزاعم الرجل بأنه تعرض لالعتداء أثناء احتجازه لدى الرشطة يف بوزييني يف عام  .2000وقد زعم املدعي أنه تعرض
للركل واللكم وتم تعليقه عىل قضيب معدين مع تقييد قدميه ويديه خلف ظهره («املشنقة الفلسطينية») وإدخال زجاجة يف رشجه .وقضت
املحكمة مبنحه التكاليف وتعويضاً قدره  20ألف يورو.
 - 517ملزيد من املعلومات ،انظر القسم  4-7من هذا الفصل.
 - 518تنص املادة  17عىل أن « كل دولة طرف تستبقي أو تع نِّي أو تنشئ ،يف غضون فرتة أقصاها سنة واحدة من دخول الربوتوكول حيز
التنفيذ أو التصديق عليه أو االنضامم إليه ،آلية وقائية وطنية مستقلة واحدة أو أكرث ملنع التعذيب عىل املستوى املحيل .ويجوز تعيني اآلليات
املنشأة بواسطة وحدات ال مركزية لتعمل كآليات وقائية وطنية ألغراض هذا الربوتوكول ،إذا كان نشاطها متفقاً مع ما ينص عليه من أحكام».
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أو الجزء الرابع من الربوتوكول ملدة تصل إىل ثالث سنوات .يجوز للجنة األمم املتحدة ملناهضة التعذيب
( )CATمتديد هذا التأجيل لسنتني إضافيتني ،وذلك بعد التشاور مع اللجنة الفرعية ملنع التعذيب وبنا ًء
عىل طلب الدولة الطرف 519 .وليس من املستغرب ،يف بعض الحاالت املعقدة (كام يف حالة الدول األطراف
ذات األنظمة االتحادية) ،أن األمر يتطلب ست سنوات (سنة واحدة مبوجب املادة  17وخمس سنوات
أخرى مبوجب املادة  )24التخاذ الخطوات الالزمة لتعيني وإنشاء آلية (أو آليات) وقائية فعالة.
لقد أبرزت أفضل املامرسات أهمية تحديد سائر أماكن االحتجاز قبل الرشوع يف تعيني أو إنشاء اآللية
وفضال عن أهمية إجراء مراجعة شاملة آلليات املراقبة الوطنية (مبا يف ذلك ما يتعلق
ً
الوقائية520،
بترشيعاتها التأسيسية ووالياتها واستقاللها وواليتها القضائية وصالحياتها وضامناتها وفعاليتها)521 .
وعىل الرغم من أن مراجعة من هذا القبيل قد تسهل عملية اتخاذ القرار بشأن الشكل األنسب لآللية
الوقائية الوطنية ،إال أنها تستغرق بعض الوقت .فغالباً ما يكون من الرضوري النظر إىل عملية تعيني اآللية
الوقائية عىل أنها عملية طويلة األمد قد تتطلب اتخاذ إجراءات ترشيعية عىل الصعيد الوطني ،مثل تعديل
الترشيعات الحالية أو صياغة وإقرار ترشيعات جديدة .وبغض النظر عن الشكل التنفيذي لآللية الوقائية،
فقد أثبتت التجربة أن املؤسسات تحتاج إىل الوقت حتى تضطلع بوالية وقائية522 .

من الجدير بالذكر أن املناقشات الوطنية حول تعيني أو إنشاء اآلليات الوقائية الوطنية قد تولد مناقشات
أوسع حول منع التعذيب .فعىل سبيل املثال ،قد تكشف عملية املراجعة الترشيعية حالة من العجز عن
تجريم التعذيب أو ثغرات أخرى يف الوفاء بالواجبات القانونية الدولية املنصوص عليها يف اتفاقية مناهضة
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لقد اعرتفت اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بأنه «ينبغي اعتبار عملية إعداد اآلليات الوقائية الوطنية التزاماً
مستمرا ً ،مع تنقيح وتحسني دعم الجوانب الشكلية وأساليب العمل بصورة متزايدة تديجياً 523 ».لذلك،
فإن تنفيذ الربوتوكول ومنع التعذيب وغريه من أشكال سوء املعاملة يتطلب التفاين وتبني رؤية طويلة
األمد .وال بد أن يكون هناك قدر كاف من تبادل املعلومات والتنسيق مع سائر األطراف الفاعلة الوطنية.
ومن األهمية مبكان أن تكون عملية اتخاذ القرار شاملة وشفافة وتحظى بتغطية إعالمية جيدة ،وأن تزودها
اللجنة الفرعية وغريها من هيئات الخرباء املعنية باملشورة الالزمة.

 - 519تنص املادة  24عىل أنه « -1يجوز للدول األطراف ،عند تصديقها عىل الربوتوكول ،أن تصدر إعالناً بتأجيل تنفيذ التزاماتها سواء مبقتىض
الجزء الثالث أو الجزء الرابع من هذا الربوتوكول -2 .يرسي هذا التأجيل ملدة أقصاها ثالث سنوات .وبعد تقديم الدولة الطرف ملا يلزم من
الحجج وبعد التشاور مع اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،يجوز للجنة مناهضة التعذيب أن متدد هذه الفرتة لسنتني إضافيتني ».لالطالع عىل
مناقشة أوسع للامدتني  17و ،24انظر الفصل الثاين من هذا الدليل.
 - 520انظر القسم  5من هذا الفصل لالطالع عىل مناقشة أوسع.
 - 521جمعية الوقاية من التعذيب ،NPM Guide ،الفصل العارش.
 - 522ملزيد من املعلومات ،أنظر األقسام  2و 1-3و 1-5و 3-6يف الفصل الخامس من هذا الدليل.
 - 523اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي األول للجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو
الالإنسانية أو املهينة ،وثيقة األمم املتحدة  14 ،2/40/CAT/Cمايو/أيار  ،2008الفقرة .28
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التعذيب أو غريها من املعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان .وقد تقرر بعض الدول أن تستفيد من هذا
الزخم السيايس لتطوير النهج املتعدد األوجه الذي يقرتحه كل من الربوتوكول االختياري 524واتفاقية
مناهضة التعذيب ملواجهة التعذيب؛ يف حني أن بعض الدول األخرى قد تفضل تركيز املوارد والوقت حرصا ً
عىل إنشاء اآلليات الوقائية.

 -4إدراج الربوتوكول يف الربنامج السيايس
يف غالبية األحيان ،يكون هناك إقبال عىل التصديق عىل الربوتوكول وتنفيذه بفعالية يف البلدان التي تجتمع
فيها ظروف سياسية مؤاتية مع اهتامم واضح مبجال منع التعذيب من جانب السلطات املعنية ومنظامت
املجتمع املدين .فااللتزام بضامن الشفافية يف سائر أماكن االحتجاز وقبول الرقابة الخارجية الدولية والوطنية
هام املفتاح لخلق بيئة مواتية للتصديق عىل الربوتوكول وتنفيذه.
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لكن األطراف الفاعلة الرئيسية يف التصديق عىل الربوتوكول تختلف من بلد إىل آخر .فمن ناحية ،ميكن أن
تقرر الحكومة تشجيع التصديق عىل الربوتوكول كجزء من سياساتها املتعلقة بحقوق اإلنسان .عىل سبيل
املثال ،تقود أمانة حقوق اإلنسان التابعة لرئاسة الربازيل حالياً عملية تشاور مستمرة حول مرشوع قانون
إلنشاء نظام ملنع التعذيب .من ناحية أخرى ،فقد ثبت أن الدعوة إىل تشجيع الدول عىل التصديق عىل
الربوتوكول وتنفيذه كانت خطوة أوىل مفيدة يف بعض البلدان؛ فعىل سبيل املثال ،أطلقت بعض املؤسسات
الوطنية لحقوق اإلنسان ( )NHRIsحمالت للدعوة إىل التصديق عىل الربوتوكول وتنفيذه باعتباره جزءا ً
من والية تشجع اعتامد معاهدات حقوق اإلنسان الدولية وتنفيذها .وهذا هو الوضع يف غانا ،حيث تقود
لجنة حقوق اإلنسان والعدالة اإلدارية مناقشات حول تعيني آلية وقائية وطنية 525 .وقد تقوم منظامت
املجتمع املدين أيضاً بحمالت للدعوة إىل التصديق عىل الربوتوكول وتنفيذه .فعىل سبيل املثال ،كانت
القوة املحركة وراء انضامم أرمينيا إىل الربوتوكول سلسلة من اجتامعات املائدة املستديرة التي نظمتها
مؤسسات املجتمع املدين وحرضتها الوزارات ذات الصلة وأصحاب القرار املعنيون .ولتعزيز فهم أصحاب
القرار للربوتوكول ،قامت إحدى املنظامت غري الحكومية الرئيسية التي شاركت يف هذه العملية بتزويد
العديد من الوزارات بالرتجمة األرمينية للوثائق واملطبوعات املتعلقة بالربوتوكول.
عادة ما تقوم جهة فاعلة محددة (أو عدة جهات فاعلة تعمل معاً) بإطالق عملية التصديق عىل الربوتوكول
وتنفيذه ومن ثم قيادتها .تختلف “الجهات الفاعلة الرائدة” من سياق إىل آخر :إذ تتضمن الجهات الفاعلة
الرئيسية الشائعة الوزارات واملؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان واملنظامت غري الحكومية والتحالفات.
 - 524الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب ،الديباجة.
 - 525جمعية الوقاية من التعذيب .Country Status Report ،وهو متوفر عىل املوقع  .www.apt.chكام يعترب هذا املصدر مفيدا ً فيام
يتعلق بحالة الربوتوكول لدى البلدان املشار إليها يف هذا الفصل ،حيث أنه يقدم معلومات مفصلة عن التقدم الذي أحرزته الدول باتجاه
التصديق عىل الربوتوكول ،وتعيني اآلليات الوقائية الوطنية ،وإنشاء آليات وقائية فعالة.
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ويتمثل دورها يف التأكد من امتالك سائر الجهات املعنية فهامً مشرتكاً للجوانب األساسية للربوتوكول ،خاصة
يف ما يتصل بأهمية االستقالل وحق الوصول والرسية والتعاون والحامية من األعامل االنتقامية .كام ت رِ
ُيس
الجهات الفاعلة الرائدة تبادل املعلومات حول التطورات املتعلقة بالربوتوكول وتعمل عىل تأمني مصالح
سائر الجهات املعنية .وأخريا ً ،فهي تعمل عىل بناء الدعم وتوفري الزخم الالزمني للتصديق عىل الربوتوكول
وتنفيذه .فبدون وجود جهات فاعلة رائدة لتنفيذ هذه املهام ،قد ال تنظر الجهات الفاعلة الوطنية الرئيسية
إىل عملية التصديق عىل الربوتوكول وتنفيذه عىل أنها من األولويات املؤسسية أو السياسية.
تقرتح أفضل املامرسات إنشاء تحالفات من منظامت املجتمع املدين لتشجيع التصديق عىل الربوتوكول
وتنفيذه .فيمكن ملثل هذه التحالفات أن توفر الزخم الالزم للتصديق والتنفيذ من خالل تنظيم حمالت
للتوعية العامة وندوات وأنشطة ترويجية أخرى .غالباً ما تكون التحالفات أقدر عىل محاورة الحكومات
خالل املناقشات حول تعيني وإنشاء اآلليات الوقائية الوطنية .وأخريا ً ،قد يكون تأثري التحالفات عىل
التصديق عىل الربوتوكول وتنفيذه أكرب من تأثري املنظامت الفردية ألنها متثل وسيلة فعالة لتحقيق أقىص
قدر من املوارد البرشية واملالية والخربات والتغطية اإلعالمية .ففي أسبانيا ،أُنشئ تحالف من منظامت غري
حكومية لدعم التصديق عىل الربوتوكول وتنفيذه .وكانت مناقشات عامة حول الربوتوكول قد استُ ِهلَّت يف
عام  ،2004عندما اجتمعت  37منظمة غري حكومية تحت مظلة شبكة منع التعذيب لتشجيع التصديق
عىل الربوتوكول وتنفيذه ،من بني أمور أخرى526 .
عندما تكون الجهات الفاعلة التي تتوىل القيادة عبارة عن هيئات غري حكومية ،فمن الرضوري أن تضمن
إدارة أو وزارة حكومية واحدة أن هناك نظاماً يقوم مبا ييل:

التصديق عىل الربوتوكول

•توزيع املسؤوليات بشكل مناسب بني الوزارات/اإلدارات املعنية ،وعىل األخص يف ما يتعلق
بالتنفيذ،
•تسهيل اتصاالت داخلية فعالة بني الوزارات/اإلدارات املعنية يف املسائل املرتبطة بالربوتوكول.
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غالباً ما تضطلع وزارة العدل بهذا الدور ألنها تتوىل عادة املسؤولية القانونية للدولة عن تنفيذ معاهدات
حقوق اإلنسان الدولية ومعايري القوانني غري امللزمة ،ال سيام تلك املتعلقة بنظام العدالة الجنائية .ومن
املرجح أن تكون وزارات أخرى مسؤولة عن مراكز االحتجاز فتتأثر مبارشة بالربوتوكول :وهي قد تشمل
الوزارات املعنية بالصحة والدفاع والهجرة والتعليم واألطفال والشؤون الداخلية .يعترب التنسيق الحكومي
الدويل أمرا ً حيوياً لضامن وجود فهم صحيح بني اإلدارات املعنية لآلثار املرتتبة عىل التصديق عىل الربوتوكول.

 - 526جمعية الوقاية من التعذيب ،Civil society organisations and National Preventive Mechanisms ،جمعية الوقاية من
التعذيب ،جنيف ،يونيو/حزيران  ،2008ص  .4وهو متوفر عىل املوقع .www.apt.ch

171

دليل الربوتوكول اإلختياري التفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب

 -5الرشوط األساسية الختيار اآلليات الوقائية الوطنية
مبجرد وضع مسألة التصديق عىل الربوتوكول قيد النظر ،تكون الخطوة التالية هي إطالق مناقشات وطنية
الختيار الشكل األنسب لآللية (اآلليات) الوقائية .ولتسهيل الحوار بشأن الخيار األنسب إلعداد اآللية
الوقائية ،تويص أفضل املامرسات بإجراء اآليت:
•تقييم لهيئات املراقبة القامئة يف ضوء رشوط الربوتوكول،
•عملية لتحديد جميع أماكن االحتجاز.
ومن األهمية مبكان أيضاً اكتساب فهم شامل لسري عمل الهيئات التي تتوىل بالفعل إجراء الزيارات ألماكن
االحتجاز يف البالد :وهو أمر رضوري لتمكني الجهات الفاعلة املهتمة من تقييم قدرات املنظامت القامئة عىل
تنفيذ والية اآللية الوقائية وفقاً ألحكام الربوتوكول .كام أن هذا النوع من التقييامت قد يساعد الجهات
الفاعلة الوطنية عىل تحديد الثغرات يف نظام مراقبة االحتجاز بحيث يكون مؤرشا ً ملا إذا كان من األفضل
تعيني هيئة جديدة أم آلية قامئة لتكون اآللية الوقائية الوطنية.

4

 1-5رشوط الربوتوكول الخاصة باآلليات الوقائية الوطنية

التصديق عىل الربوتوكول

يجب عىل اآلليات الوقائية الوطنية ،بغض النظر عن شكلها ،أن تستويف اآليت من الرشوط الدنيا املنصوص
عليها يف الربوتوكول.
•االستقالل
يساعد االستقالل عىل تعزيز فعالية اآلليات الوقائية الوطنية ومصداقيتها .مبوجب الربوتوكول ،يتعني عىل
الدول األطراف ضامن االستقالل الوظيفي واملايل والشخيص لآلليات الوقائية 527يف ضوء املبادئ املتعلقة
مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز وحامية حقوق اإلنسان 528 .ويُقصد باالستقالل الوظيفي أن تكون
اآلليات الوقائية قادرة عىل أداء والياتها من دون تدخل من أي سلطة؛ لذلك ينبغي لها العمل خارج الهياكل
 - 527الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب ،املواد  )1(18و )3(18و .)4(18لالطالع عىل مزيد من التحليل ،انظر الرشح الوارد يف
الفصل الثاين من هذا الدليل؛ والقسم  5من الفصل الخامس؛ وجمعية الوقاية من التعذيب ،NPM Guide ،ص .40-38
 - 528املبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز وحامية حقوق اإلنسان («مبادئ باريس») ،وثيقة األمم املتحدة ،134/48 GA Res
 20ديسمرب/كانون األول .1993
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اإلدارية التقليدية 529 .ويسهم وجود أساس قانوين متني (أي يف نص دستوري أو ترشيعي) 530يف ضامن
االستقالل 531 .أما االستقالل املايل فيتطلب استقاللية يف وضع ميزانية اآللية الوقائية ،ويف تقدميها للموافقة
عليها خارج نطاق سيطرة السلطة التنفيذية ،ويف اتخاذ القرارات بشأن كيفية استخدام املوارد 532 .وأخريا ً،
يوجب الربوتوكول عىل الدول األطراف أن تكفل استقالل أعضاء اآللية الوقائية وموظفيها :فينبغي أن يتمتع
هؤالء باالستقالل الشخيص واملؤسيس عن سلطات الدولة 533 .ومن الرضوري أن تحدد الترشيعات املنفذة
لآللية الوقائية بوضوح العنارص الرئيسية التي تكفل استقاللها534 .
•التكوين

535

يقع عىل الدول األطراف التزام محدد لضامن متتع أعضاء وموظفي اآللية الوقائية الوطنية بالقدرات
والدراية املهنية املطلوبة 536 .عالوة عىل ذلك ،ينبغي لآلليات الوقائية الوطنية  -شأنها شأن اللجنة
الفرعية ملنع التعذيب – 537أن تكون متعددة التخصصات وتضم خرباء مستقلني يعملون يف حقول تتصل
بالحرمان من الحرية (مثل حقوق اإلنسان والرعاية الصحية وإقامة العدل)؛ كام ينبغي لبعض األعضاء عىل
األقل التمتع بخربة سابقة يف مراقبة أماكن االحتجاز 538 .أما يف التطبيق العميل ،فقلة من اآلليات الوقائية
تتمكن من تحقيق هذا التكوين التعددي؛ لذلك ،فهي تعتمد عىل الخرباء الخارجيني الستكامل أعضائها
وموظفيها539 .
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كام يوجب الربوتوكول عىل كل دولة طرف بذل قصارى جهدها لتحقيق توازن بني الجنسني ومتثيل مناسب

 - 530مبادئ باريس ،االختصاصات واملسؤوليات ،الفقرة .2
 - 531انظر املادة  8من هذا الفصل لالطالع عىل مناقشة أوسع.
 - 532جمعية الوقاية من التعذيب ،NPM Guide ،ص 39؛ ومبادئ باريس ،التشكيل وضامنات االستقالل والتعددية ،الفقرة .2
 - 533الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب ،املادة )1(18؛ وجمعية الوقاية من التعذيب ،NPM Guide ،ص .42-39
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 - 529جمعية الوقاية من التعذيب ،NPM Guide ،ص .38

 - 534انظر املادة  8من هذا الفصل لالطالع عىل مناقشة أوسع.
 - 535انظر القسم  2-5من الفصل الخامس من هذا الدليل.
 - 536الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب ،املادة  .)2(18لالطالع عىل مزيد من التحليل ،انظر الرشح الوارد يف الفصل الثاين من
هذا الدليل؛ وجمعية الوقاية من التعذيب ،NPM Guide ،ص .50
 - 537الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب ،املادة  .)2(5لالطالع عىل مزيد من التحليل ،انظر الرشح الوارد يف الفصل الثاين من
هذا الدليل؛ والقسم  2-2من الفصل الثالث.
 - 538جمعية الوقاية من التعذيب ،NPM Guide ،ص .51-50

 - 539لقد ُعينِ مكتب املدافع العام عن الحقوق يف جمهورية التشيك ليكون اآللية الوقائية الوطنية .وأُنشئ قسم خاص للقيام باألعامل املتصلة
بالربوتوكول؛ ويضم هذا القسم اثني عرش محامياً ،عىل الرغم من أنه يجوز له االستعانة بخرباء خارجيني لديهم خربات محددة (كاألطباء وعلامء
النفس) عىل أساس الدوام الجزيئ لتعويض هذا النقص يف التنوع .ويتعني عىل الخرباء احرتام جميع قواعد وأنظمة مكتب املدافع العام عن
الحقوق ،ومنها تلك املتعلقة بالرسية .ملزيد من املعلومات انظر جمعية الوقاية من التعذيب.OPCAT Country Status ،
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للمجموعات العرقية واألقليات يف البالد عند تكوين آليتها (آلياتها) الوقائية 540 .وينبغي تشجيع مشاركة
الخرباء من املجموعات األكرث عرضة للخطر يف أماكن االحتجاز (مثل األشخاص ذوي اإلعاقة أو الناجني من
التعذيب) ألنها تستطيع نقل وجهة نظر محنكة حول بعض املسائل املتعلقة باالحتجاز و/أو بعض أماكن
الحرمان من الحرية541.
•الوصول إىل سائر أماكن الحرمان من الحرية
وفقاً للامدة  )1(4من الربوتوكول ،ينبغي أن تتمتع اآلليات الوقائية الوطنية ،مثلها مثل اللجنة الفرعية
ملنع التعذيب ،بحق الوصول إىل سائر األماكن التي يوجد فيها أشخاص محرومون أو ميكن أن يكونوا
محرومني من حريتهم؛ وينبغي أن يشمل هذا الحق الوصول إىل جميع املنشآت واملرافق املوجودة داخل
أماكن الحرمان من الحرية542.ومبوجب الربوتوكول ،تشمل أماكن الحرمان من الحرية مراكز الرشطة
ومراكز االحتجاز السابق للمحاكمة ومراكز احتجاز األحداث ومراكز احتجاز املهاجرين وطالبي اللجوء
ودور الرعاية االجتامعية ومؤسسات الصحة العقلية وأماكن االحتجاز غري الرسمية 543 .وينبغي أن تتمتع
اآلليات الوقائية الوطنية بصالحية القيام بزيارات مفاجئة ومنتظمة ومتكررة إىل سائر أماكن االحتجاز
هذه544 .
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•الوصول إىل املعلومات

التصديق عىل الربوتوكول

ينبغي السامح لآلليات الوقائية الوطنية بالوصول إىل جميع املعلومات املتعلقة بأماكن االحتجاز وإدارتها
ومعاملة األشخاص املحرومني من حريتهم وأوضاعهم :لذلك يجب أن تتمتع اآلليات الوقائية بصالحية
الوصول إىل السجالت وامللفات والسجالت الطبية والرشوط الغذائية وغريها من البيانات 545 .كام أن هذه
الصالحية رضورية لضامن إجراء تحليل شامل للوضع ولعوامل الخطر داخل أماكن االحتجاز.
 - 540الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب ،املادة  .)3(18لالطالع عىل مزيد من التحليل ،انظر الرشح الوارد يف الفصل الثاين من
هذا الدليل؛ وجمعية الوقاية من التعذيب ،NPM Guide ،ص .52-51
 - 541عىل سبيل املثال ،يف اململكة املتحدة تحرص مفتشية صاحبة الجاللة للسجون ،التي تتوىل تنسيق اآلليات الوقائية يف اململكة املتحدة،
عىل إرشاك معتقلني سابقني يف بعض زياراتها ألماكن االحتجاز .انظر أيضاً القسم  3-2-2يف الفصل الثالث من هذا الدليل.
 - 542الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب ،املادة (20ج) .لالطالع عىل مزيد من التحليل ،انظر الرشح الوارد يف الفصل الثاين من
هذا الدليل.
 - 543لالطالع عىل مزيد من التحليل للامدة  ،4انظر الرشح الوارد يف الفصل الثاين من هذا الدليل؛ واقسم  9من الفصل األول؛ وجمعية الوقاية
من التعذيب ،NPM Guide ،ص .23-21
 - 544الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب ،املادة (19أ)؛ وجمعية الوقاية من التعذيب ،NPM Guide ،ص  .57-55وملزيد من
املعلومات ،انظر أيضاً القسم  2-3من الفصل الرابع من هذا الدليل؛ ورشح املادة (19أ) يف الفصل الثاين من هذا الدليل.
 - 545الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب ،املادتان (20أ) و(20ب) .لالطالع عىل مزيد من التحليل ،انظر الرشح الوارد يف الفصل
الثاين من هذا الدليل.
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•الوصول إىل األشخاص
ينبغي منح اآلليات الوقائية الوطنية ،مثلها مثل اللجنة الفرعية ملنع التعذيب 546،صالحية إجراء مقابالت
خاصة مع األشخاص الذين تختارهم ويف املكان الذي تختاره 547 .فاملقابالت الخاصة رضورية لتعزيز
فعالية املراقبة الوقائية ألوضاع االحتجاز؛ وبالتايل فهي عنرص أسايس يف أساليب العمل التي تتبعها مختلف
اآلليات الوقائية548 .وباإلضافة إىل إجراء مقابالت خاصة مع األشخاص املحرومني من حريتهم ،ينبغي متكني
اآلليات الوقائية أيضاً من مقابلة العاملني يف أماكن الحرمان من الحرية وأي شخص آخر له صلة بواليتها.
•التقارير والتوصيات

549

إن القيام بزيارات منتظمة ألماكن االحتجاز ما هو إال جانب من الوالية الوقائية التي تضطلع بها اآلليات
الوقائية .ينبغي لهذه الزيارات أن تشكل أساساً للتقارير والتوصيات التي تقرتح إجراءات لتحسني أنظمة
الحرمان من الحرية .فصالحية تقديم توصيات إىل السلطات املعنية رضورية لتغيري املامرسات اإلشكالية،
وبالتايل العمل عىل منع التعذيب 550 .ويوجب الربوتوكول عىل السلطات املعنية دراسة التوصيات ثم بعد
ذلك الدخول يف حوار ب َّناء مع اآللية (اآلليات) الوقائية يف البالد حول تدابري التنفيذ املمكنة551 .

 - 546الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب ،املادتان (14د) و(14ه) .لالطالع عىل مزيد من التحليل ،انظر الرشح الوارد يف الفصل
الثاين من هذا الدليل.

التصديق عىل الربوتوكول

وينبغي أن متلك اآلليات الوقائية أيضاً صالحية وضع تقرير سنوي عن أنشطتها وعن حالة منع التعذيب
وغريه من أشكال سوء املعاملة .ويلزم الربوتوكول الدول األطراف بنرش وتوزيع التقارير السنوية الصادرة
عن آليتها (آلياتها) الوقائية552.

4

 - 547الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب ،املادتان (20د) و(20ه) .لالطالع عىل مزيد من التحليل ،انظر الرشح الوارد يف الفصل
الثاين من هذا الدليل؛ والقسم  3-5-4من الفصل الثالث ،وجمعية الوقاية من التعذيب ،NPM Guide ،ص .60-59
 - 548انظر القسم  2-3من الفصل الرابع من هذا الدليل.
 - 549انظر أيضاً القسم  2-4و 3-4من الفصل الخامس من هذا الدليل.
 - 550الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب ،املادة (19ب) .ملزيد من املعلومات ،انظر الرشح الوارد يف الفصل الثاين من هذا الدليل؛
والقسم  2-4من الفصل الخامس؛ وجمعية الوقاية من التعذيب ،NPM Guide ،ص .67-64
 - 551الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب ،املادة  .22لالطالع عىل مزيد من التحليل ،انظر الرشح الوارد يف الفصل الثاين من
هذا الدليل.
 - 552الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب ،املادة  .23لالطالع عىل مزيد من التحليل ،انظر الرشح الوارد يف الفصل الثاين من هذا
الدليل؛ والقسم  3-4من الفصل الخامس.
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•املالحظات حول الترشيعات

553

ينبغي أن متلك اآلليات الوقائية الوطنية صالحية تقديم اقرتاحات ومالحظات بخصوص الترشيعات الحالية
ومشاريع القوانني ذات الصلة مبنع التعذيب 554 .ويشكل هذا األمر أحد العنارص األساسية للجانب
االستشاري من اآللية الوقائية ألنه يساهم يف تحسني الضامنات والتدابري األخرى التي تهدف إىل حامية
األشخاص املحرومني من حريتهم.
•االمتيازات والحصانات والحامية من األعامل االنتقامية

4

يحتوي الربوتوكول عىل أحكام محددة تتعلق باالمتيازات والحصانات التي يحتاج إليها أعضاء وموظفو
اآلليات الوقائية حتى يتسنى لهم أداء والياتهم الوقائية بصورة فعالة؛ ومن أهمها الحصانة من االعتقال
أو االحتجاز الشخصيني والحصانة من الحجز عىل األمتعة الشخصية والحصانة من التدخل يف االتصاالت.
555ويؤكد الربوتوكول أيضاً عىل االمتيازات العامة املمنوحة ألعضاء وموظفي اآلليات الوقائية الوطنية يف ما
يتعلق بحامية املعلومات التي تتلقاها اآلليات556 .فال ميكن الكشف عن املعلومات الرسية التي تحتفظ
بها اآلليات الوقائية ما مل يوافق الشخص (األشخاص) املعني رصاح ًة عىل الكشف عنها .وينبغي أن تكون
الحامية من إفشاء املعلومات الرسية للحكومة أو القضاء أو أي منظمة أخرى أو شخص آخر منصوصاً عليها
يف الترشيعات التأسيسية لآلليات الوقائية الوطنية.

التصديق عىل الربوتوكول

وأخريا ً ،يحق ألي شخص أو منظمة تتصل بأعضاء و/أو موظفني يف اآللية الوقائية االستفادة من الحامية
ضد األعامل االنتقامية .وهذا أمر رضوري لفعالية املراقبة الوقائية ،حيث أنه يضمن وجود عالقة ثقة بني
اآلليات الوقائية واملتحاورين معها .كام ينبغي إدراج هذا البند يف الترشيعات التأسيسية لآلليات الوقائية
الوطنية557 .
•االتصال املبارش باللجنة الفرعية ملنع التعذيب
 - 553انظر القسم  4-4من الفصل الخامس من هذا الدليل.
 - 554الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب ،املادة (19ج) .لالطالع عىل مزيد من التحليل ،انظر الرشح الوارد يف الفصل الثاين من
هذا الدليل؛ والقسم  2-4من الفصل الخامس؛ وجمعية الوقاية من التعذيب ،NPM Guide ،ص .67-64
 - 555الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب ،املادة  .35لالطالع عىل مزيد من التحليل ،انظر الرشح الوارد يف الفصل الثاين من هذا
الدليل؛ وجمعية الوقاية من التعذيب ،NPM Guide ،ص .43-42
 - 556الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب ،املادة  .21ملزيد من املعلومات ،انظر الرشح الوارد يف الفصل الثاين من هذا الدليل؛
وجمعية الوقاية من التعذيب ،NPM Guide ،ص .45-43
 - 557الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب ،املادة  .21ملزيد من املعلومات ،انظر الرشح الوارد يف الفصل الثاين من هذا الدليل؛
وجمعية الوقاية من التعذيب ،NPM Guide ،ص .62-61
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يتعني عىل الدول األطراف يف الربوتوكول تسهيل االتصال املبارش ،والرسي عند اللزوم ،بني اللجنة الفرعية
ملنع التعذيب واآلليات الوقائية الوطنية؛ قد تكون هذه االتصاالت يف شكل اجتامعات أو تبادل للمعلومات
أو دورات تدريبية .فاالتصال املبارش يدخل يف صميم العالقة الثالثية بني الدول األطراف واآلليات الوقائية
واللجنة الفرعية558 .
 2-5تقييم هيئات املراقبة القامئة وحرص أماكن الحرمان من الحرية
عند تقييم هيئات املراقبة القامئة ،ينبغي النظر ،كحد أدىن ،يف ما متلكه كل هيئة من:

4
التصديق عىل الربوتوكول

•ترشيعات تأسيسية أو أسس أخرى لإلنشاء؛
•واليات؛
•والية قضائية؛
•صالحيات؛
•حصانات؛
•موارد (برشية ومالية ولوجستية)؛
•استقالل (حقيقي ومتص َّور)؛
•عالقات مع السلطات وغريها من الجهات الفاعلة ذات الصلة؛
559
•أساليب عمل (مثل أهداف الزيارات ووتريتها ومنهجية املراقبة).
باإلضافة إىل ذلك ،ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار فعالية هيئات املراقبة القامئة .وينبغي لعملية التقييم
تسليط الضوء عىل الخصائص القانونية والهيكلية وغريها التي قد تتعارض مع ما يشرتطه الربوتوكول من
أن تتمتع اآلليات الوقائية الوطنية باالستقالل الوظيفي .عىل سبيل املثال ،فقد متلك أي هيئة صالحيات
أو تضطلع بواجبات تتعارض مبارشة مع الربوتوكول ،مثل صالحية مراجعة أوضاع االحتجاز أو البت فيها
أو واجب الكشف عن املعلومات الرسية .ومن ناحية أخرى ،قد تفتقر الهيئات إىل الصالحيات التي تكون
مهمة لتنفيذ والية اآللية الوقائية؛ منها عىل سبيل املثال صالحية الوصول إىل جميع املعلومات ذات
الصلة .وينبغي أيضاً تحليل التبعية الهيكلية أو اإلدارية أو تبعية امليزانيات للسلطة التنفيذية أو غريها من
السلطات الحكومية .كام ينبغي لعملية التقييم أن تسجل الحاالت التي تضطلع فيها أي هيئة مبهام غري منع
التعذيب أو التي تؤدي فيها الوالية الحالية للهيئة إىل طمس الفرق بني منع التعذيب وإجراء التحقيقات،
كام يف حالة تلقي شكاوى التعذيب الفردية وتقييمها والبت فيها داخلياً .عالوة عىل ذلك ،تقرتح املامرسات
 - 558الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب ،املادة (20و) .ملزيد من املعلومات ،انظر الرشح الوارد يف الفصل الثاين من هذا الدليل؛
والقسم  2-3-3من الفصل الثالث؛ والقسم من  7.5من الفصل الخامس.
 ،NPM Assessment Tool - 559الذي ضعته جمعية الوقاية من التعذيب ،ويحتفظ مؤلفوه بنسخة أخرى منه.
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الجيدة أن تخرج عملية التقييم بنتائج وتطرح خيارات بشأن تسهيل عملية صنع القرار.
لقد أجريت تقييامت من هذا النوع يف عدة بلدان .ففي جنوب أفريقيا ،أجرى مركز دراسة العنف
واملصالحة ،وهو من املنظامت غري الحكومية الوطنية ،حرصا ً شامالً آلليات املراقبة القامئة من خالل تحليلها
يف ضوء رشوط الربوتوكول .واستطاع هذا التقييم تحديد الثغرات يف مراقبة أنواع معينة من أماكن االحتجاز
هي :األماكن التي يُحتجز فيها املهاجرون والالجئون .لقد طرح التقييم بعض الخيارات لآللية الوقائية يف
جنوب أفريقيا كنقطة انطالق إلجراء مشاورات وطنية بشأن الربوتوكول 560 .ويف أسرتاليا ،أُجريت يف اآلونة
األخرية عملية تقييم خرجت باقرتاح إلعداد آلية وقائية وطنية ،وأقر هذا التقييم خرباء تعاقدت معهم
اللجنة االسرتالية لحقوق اإلنسان .وقد أجريت عمليات حرص مامثلة من جانب جهات فاعلة مختلفة
(مؤسسات وطنية لحقوق اإلنسان ومنظامت غري حكومية وخرباء وما إىل ذلك) يف بلدان أخرى (منها
الربازيل واملكسيك والسنغال)؛ ومن املتفق عليه عموماً أن هذه التقييامت أثبتت فائدتها الكبرية يف تسهيل
عملية اتخاذ القرار بشأن أنسب خيار إلعداد اآلليات الوقائية الوطنية561 .

4

ولتحديد نطاق عمل اآللية الوقائية املستقبلية ،من املستحسن أن تضع عمليات التقييم يف اعتبارها سائر
أماكن االحتجاز املعروفة التي تخضع لوالية الدولة الطرف املعنية وسيطرتها .وتجدر اإلشارة هنا إىل أن
نطاق أماكن االحتجاز أوسع من السجون ومراكز الرشطة ،كام هو محدد يف املادة  4من الربوتوكول .لذلك
ينبغي لعملية التقييم أن تأخذ بعني االعتبار أماكن االحتجاز غري التقليدية ملا لهذا من آثار عىل نطاق
عمل اآللية الوقائية املستقبلية والخربات التي تحتاج إليها .كام ينبغي لهذا التقييم أن ييرس تقييم املوارد
(البرشية واملالية واللوجستية) الالزمة إلجراء برنامج فعال للمراقبة الوقائية562 .

التصديق عىل الربوتوكول

وينبغي لتقييم أماكن االحتجاز أن يوفر أربعة أنواع رئيسية من املعلومات:
•تصنيف أماكن االحتجاز املعروفة حسب النوع (مراكز رشطة ،سجون ،مراكز احتجاز،
ومستشفيات لألمراض النفسية ،مرافق لعالج إدمان املخدرات ،دور رعاية أطفال ،إلخ).
•تحديد السلطة التي يخضع كل مكان من أماكن االحتجاز الختصاصها القضايئ :تزداد أهمية
ذلك يف الدول االتحادية.
•موقع وحجم وقدرة كل مكان من أماكن االحتجاز.
•معلومات أساسية عن مجموع املحتجزين (إن كانت معروفة) يف كل مكان من أماكن االحتجاز:
 - 560أوليفيا سرتيرتReview of Existing Mechanisms for the Prevention and Investigation of Torture and Cruel, Inhuman ،
 ،and Degrading Treatment or Punishment in South Africaمركز دراسة العنف واملصالحة .2008 ،وهو متوفر عىل املوقع www.
.csvr.org.za
 - 561جمعية الوقاية من التعذيب ،NPM Guide ،ص .10
 - 562ملزيد من املعلومات عن موارد اآلليات الوقائية الوطنية ،انظر الفصل الخامس من هذا الدليل ،وخاصة القسم .5
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عدد املحتجزين ونوع الجنس والعمر ومعلومات أخرى ذات صلة (كالجنسية والعرق).
لقد بحثت فرنسا ،قبل تصديقها عىل الربوتوكول ،يف عدد من الخيارات لآلليات الوقائية الوطنية .فقد أجرى
( Médiateur de la Républiqueمكتب أمني املظامل) عملية مسح أولية ألماكن االحتجاز؛ وحددت هذه
العملية أنواع أماكن االحتجاز يف فرنسا وعددها (حيث بلغت ما مجموعه 563 .)5778
من الرضوري التن ّبه إىل أن اآللية الوقائية قد يكون لها الحق يف الوصول إىل مؤسسة غري واردة يف هذه
القامئة .وذلك ألنه ،وفقاً لتعريف «أماكن االحتجاز» املحدد يف املادة  4من الربوتوكول ،يجب أن تمُ نح اآللية
الوقائية حق الوصول إىل أي مكان تشتبه يف أنه يُحت َجز فيه شخص ضد إرادته يف ما يتصل بسلطة عامة –
سواء بحكم الواقع أو بحكم القانون  -مبا يف ذلك ما يسمى بأماكن االحتجاز الرسي564 .
ويف حني أن عملية التقييم قد تنطلق بفعل الحمالت التي تقودها الجهات الفاعلة الرائدة للدعوة إىل
التصديق عىل الربوتوكول وتنفيذه ،إال أنها تحتاج أيضاً إىل دعم ومساهامت الوكاالت الحكومية واملمثلني
عن العاملني يف أماكن االحتجاز ومؤسسات حقوق اإلنسان وأعضاء من املجتمع املدين .وميثل تقييم هيئات
املراقبة وأماكن االحتجاز القامئة أساساً ممتازا ً لتوسيع النقاش حول أنسب آلية وقائية وطنية.

4

 -6تعزيز الحوار املستمر

ينبغي إعداد اآللية الوقائية الوطنية من خالل عملية إنشاء علنية وشاملة
وشفافة ،يشارك فيها املجتمع املدين والجهات الفاعلة األخرى العاملة يف سبيل
منع التعذيب؛ ويف حالة النظر يف تعيني هيئة قامئة لتكون اآللية الوقائية
الوطنية ،ينبغي فتح باب التقاش يف هذه املسألة ،وإرشاك املجتمع املدين يف
ذلك النقاش[565].

التصديق عىل الربوتوكول

ينبغي التفكري بجدية يف الخيارات املمكنة إلعداد اآلليات الوقائية الوطنية يف أوىل مراحل عملية التصديق.
وقد أوصت اللجنة الفرعية ملنع التعذيب يف مبادئها التوجيهية األولية للتطوير املستمر لآلليات الوقائية
الوطنية مبا ييل:

Médiateur de la République Française, Lieux privatifs de liberté, garantir la dignité. Vers un mécanisme - 563
 ،d’évaluationأبريل/نيسان  ،2007ص  .23-22وهو متوفر عىل املوقع .www.apt.ch
 - 564انظر رشح املادة  4يف الفصل الثاين من هذا الدليل.
 - 565اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي األول للجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو
الالإنسانية أو املهينة ،من فرباير/شباط  2007إىل مارس/آذار  ،2008وثيقة األمم املتحدة  ،2/40/CAT/Cالرابع باء 14 ،مايو/أيار .2008
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 1-6الجهات الفاعلة يف مجال منع التعذيب
ينبغي مناقشة اآلثار املرتتبة عىل التصديق عىل الربوتوكول والخيارات املمكنة إلعداد اآلليات الوقائية
الوطنية كجزء من إطار الحوار املوسع حول الربوتوكول عىل املستوى املحيل .لذا ينبغي أن تشارك يف
املناقشات طائفة واسعة من الجهات الفاعلة.
•السلطات الحكومية

4
التصديق عىل الربوتوكول

ينبغي إرشاك ممثلني عن سائر الوزارات املعنية (املحلية و/أو اإلقليمية و/أو الوطنية) املسؤولة عن األماكن
التي يوجد فيها أشخاص محرومون أو ميكن أن يكونوا محرومني من حريتهم  -كام هو محدد يف الربوتوكول
 يف املشاورات الوطنية بشأن الربوتوكول؛ ينبغي أن نتذكر أن أماكن االحتجاز ال تقترص عىل السجونومراكز الرشطة مبوجب الربوتوكول .كام ينبغي إرشاك أعضاء من اإلدارة الدامئة للوزارات املعنية من
ذوي الخربة التقنية ،وكذلك مديرين وموظفني من أماكن االحتجاز .فإرشاك موظفي أماكن االحتجاز أمر
بالغ األهمية ألنهم يتولون مسؤولية رعاية واحتجاز األشخاص املحرومني من حريتهم ،وبالتايل يشاركون
بكثافة يف تنفيذ الربوتوكول عىل املستوى املؤسيس 566 .إذ أن معرفة املوظفني بالربوتوكول واحرتامهم له
ومشاركتهم يف التصديق عليه وتنفيذه ،خاصة إذا كان ذلك من بداية العملية ،كلها عوامل تعزز كثريا ً من
فعالية عمل اآلليات الوقائية الوطنية.
•الربملانيون
يلعب الربملانيون ،بصفتهم أعضاء يف املجلس الترشيعي ،دورا ً رئيسياً يف صياغة واعتامد الترشيعات الوطنية
لتنفيذ الربوتوكول عىل املستوى املحيل .لذا ينبغي إرشاكهم يف املناقشات يف مرحلة مبكرة (أي قبل إجراء
املناقشات الربملانية) .وميكن إرشاك أعضاء اللجان املتخصصة ذات الصلة (مثل اللجان املعنية بحقوق
اإلنسان واألطفال واملهاجرين والعدالة والشؤون االجتامعية) أيضاً يف املناقشات.
•مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية وأمناء املظامل
 - 566إن الظروف التي يعمل فيها موظفو أماكن االحتجاز لها تأثري مبارش عىل ظروف االحتجاز ومعاملة املحتجزين .فهناك خطر أن تساء
معاملة املحتجزين إذا كان العاملون يف أماكن االحتجاز يعملون يف ظروف سيئة للغاية (كأن يكون معدل دوران املوظفني مرتفعاً ،أو التدريب
سيئاً ،أو األجر ضئيالً).
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ينبغي أيضاً إرشاك مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية ومكاتب أمناء املظامل ،567خاصة تلك التي يُنظر يف
إمكانية تعيينها كآليات وقائية وطنية 568 .فغالباً ما متلك هذه املؤسسات خربة مبارشة يف التعامل مع
القضايا التي متس األشخاص املحرومني من حريتهم .وتتضمن والية العديد من هذه املؤسسات تشجيع
اعتامد معاهدات حقوق اإلنسان الدولية وتنفيذها ،فضالً عن مراقبة احرتام االلتزامات الدولية التي
تعاقدت عليها الدولة .وحسب السياق الوطني ،قد متلك مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية ومكاتب أمناء
املظامل القدرة عىل الوصول إىل جمهور واسع ،وبالتايل فهي تعترب يف كثري من األحيان رشيكاً مفيدا ً يف الحملة
الداعية إىل التصديق عىل الربوتوكول وتنفيذه بفعالية.
•املنظامت التي تراقب أماكن االحتجاز أو تقدم الخدمات للمحتجزين
يف كثري من الدول ،تقوم منظامت أو مؤسسات محددة بزيارة أماكن االحتجاز ،إما لتوفري الخدمات (الدينية
والصحية والقانونية وما إىل ذلك) أو لتقييم أوضاع االحتجاز ومعاملة املحتجزين .وتشمل هذه املؤسسات
املفتشيات والقضاة املصدِّرين لألحكام وبرامج الزيارات املجتمعية واملنظامت الخريية وغريها من املنظامت
غري الحكومية .من املهم االستفادة من خربات هذه املؤسسات ألنها كثريا ً ما تكون لديها آراء قيمة لتقدمها
بشأن األشخاص الذين ميكن أن يكونوا أعضاء أو خرباء مناسبني يف اآلليات الوقائية الوطنية وبشأن الهيئات
التي ينبغي النظر يف إمكانية تعيينها كآليات وقائية .ومبا أن الربوتوكول ميكن أن يكون له تأثري عىل العمل
اليومي لهذه املؤسسات وعىل واليتها وأدائها ،فمن الحكمة إرشاكها منذ البداية569 .

من الرضوري أن يتم اختيار املنظامت و/أو األفراد لتمثيل املجتمع املدين عن طريق منظامت املجتمع
املدين نفسها أو بالتشاور معها؛ ال يصح أن يكون االختيار ناجامً عن قرار أحادي من جانب السلطة
التنفيذية 570 .بعيدا ً عن املبادئ التعاونية التي يقوم عليها الربوتوكول ،قد تؤدي القرارات األحادية إىل
إقصاء الكيانات التي ،وإن كان تفاعلها مع الدولة نادرا ً نسبياً ،إال أنها تقوم بجهود كبرية ملنع التعذيب .لذا،
فينبغي للمناقشات املتعلقة بالربوتوكول أن تجمع كافة منظامت املجتمع املدين املعنية.

التصديق عىل الربوتوكول

•منظامت املجتمع املدين

4

○املنظامت غري الحكومية
 - 567يتضمن مصطلح «أمني املظامل» املحامني العامني و/أو املؤسسات املامثلة ،أياً كان اسمها الرسمي.
 - 568ملزيد من التفاصيل ،انظر جمعية الوقاية من التعذيبNational Human Rights Commissions and Ombudspersons’ ،
 ،Offices as National Preventive Mechanisms under the Optional Protocol to the Convention against Tortureجمعية
الوقاية من التعذيب ،جنيف ،يناير/كانون الثاين .2008
 - 569انظر القسم  3-7من الفصل الخامس من هذا الدليل.
 - 570جمعية الوقاية من التعذيب ،NPM Guide ،ص .9
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تشمل منظامت املجتمع املدين بطبيعة الحال املنظامت غري الحكومية الرائدة يف مجال حقوق اإلنسان.
ولكن يف ضوء التعريف الواسع ألماكن االحتجاز الوارد يف املادة  ،)1(4ينبغي تفسري “املجتمع املدين” بأوسع
معانيه .ومن األهمية مبكان إرشاك مراكز إعادة تأهيل الناجني من التعذيب ،والجمعيات املعنية باملعتقلني
و/أو أقاربهم ،حيث أن عملية اتخاذ القرار الشاملة ينبغي أن تكون صوتاً لألفراد الذين تعرضوا لالعتقال و/
أو التعذيب .تستطيع هذه املنظامت تقديم مالحظات مبارشة وفريدة من نوعها حول الثغرات (والتدابري
اإلصالحية املناسبة لها) يف الحامية املقدمة لألشخاص املحرومني من حريتهم .وقد تشمل املنظامت املعنية
أيضاً لجان املعتقلني؛ واملجموعات الدينية؛ واملؤسسات األكادميية؛ والجمعيات أو املجموعات املمثلة لالجئني
وطالبي اللجوء واملهاجرين والنساء واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة واألقليات العرقية أو الثقافية571 .
○الجمعيات املهنية األخرى

4

تتضمن مجموعة الجمعيات املهنية ذات الصلة النقابات العاملية و/أو الجمعيات املهنية املشابهة التي
متثل املحامني واألطباء واملمرضات والعاملني يف مجال الصحة العقلية واألخصائيني االجتامعيني والعاملني يف
أماكن االحتجاز الحاليني والسابقني .ومن الناحية العملية ،ميكن االستعانة بهذه الجمعيات أيضاً للمساعدة
يف إجراء حرص ملراكز االحتجاز وهيئات املراقبة القامئة؛ 572كام أنها ميكن أن تلعب دورا ً محورياً يف تحديد
الثغرات يف الترشيعات الحالية أو مشاريع القوانني.
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•اللجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريها من املنظامت الدولية أو اإلقليمية573
ميكن للمنظامت غري الحكومية اإلقليمية والدولية واملنظامت الحكومية الدولية أيضاً أن تشارك بصورة
مفيدة .فقد أكدت اللجنة الفرعية ملنع التعذيب عىل رغبتها يف الوفاء بدورها االستشاري املنصوص عليه
يف املادة ()1(11ب)( ،)4مبا يف ذلك من خالل تقديم توصياتها ومالحظاتها إىل الدول األطراف بغية تعزيز
والية اآلليات الوقائية الوطنية وقدراتها .ومن الجدير بالذكر أنه ميكن للجنة الفرعية أن تقدم املشورة إىل
الدول األطراف بغض النظر عام إذا كانت الدول املعنية تلقت زيارة قطرية أم ال.

 2-6املشاورات بشأن الخيار األنسب إلعداد اآلليات الوقائية الوطنية
 - 571جمعية الوقاية من التعذيب ،NPM Guide ،ص .9
 - 572انظر القسم  5من هذا الفصل.
 - 573انظر القسمني  5-7و  6-7من الفصل الخامس من هذا الدليل.
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يقتيض الربوتوكول اتباع نهج معني لتعزيز حقوق اإلنسان :نهج يعطي األولوية للحوار الب َّناء باعتباره أداة
لتنفيذ التدابري الوقائية .لذلك فمن الرضوري ضامن حصول التصديق عىل تأييد واسع من سائر األطراف
الفاعلة املهتمة ،وتشجيع تبادل املعلومات حول الربوتوكول والتوصل إىل فهم مشرتك له .من شأن جمع
الجهات املعنية ملناقشة الربوتوكول وتداعياته أن يسهم يف بناء الدعم لعمية التصديق ،وأن يساعد أيضاً يف
تحديد مجاالت املقاومة املحتملة.
يجب عىل املسؤولني الحكوميني واملجتمع املدين واملحتجزين وسائر الفاعلني الوطنيني املعنيني أن ينظروا
إىل اآللية الوقائية الوطنية عىل أنها هيئة ذات مصداقية ومستقلة حتى تكون فعالة .وال ميكن أن يحدث
ذلك إال إذا كانت عملية اختيار اآللية الوقائية حقاً شاملة وشفافة .فينبغي لهذه العملية أن تساعد عىل
بناء الدعم الذي تحتاج إليه اآللية الوقائية يك تؤدي بفعالية واجبها املتمثل يف منع التعذيب وسوء املعاملة.

قد تأخذ املشاورات شكل موائد مستديرة أو مؤمترات أو ندوات وطنية أو مذكرات خطية أو اجتامعات
اإلقليمية574 .
•الندوات الوطنية وفرق العمل املعنية بالربوتوكول

4
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كام ذُكر يف بداية هذا القسم ،تويص اللجنة الفرعية ملنع التعذيب الدول األطراف باملشاركة يف عملية
شفافية وشاملة وتشاركية الختيار اآلليات الوقائية الوطنية .تشري املامرسات الجيدة إىل رضورة مناقشة
خيارات اآلليات الوقائية يف مشاورات موسعة مبجرد أن تبدأ الدولة يف دراسة إمكانية التصديق عىل
الربوتوكول .عالوة عىل ذلك ،ينبغي تحديد الجهات املعنية التي ستشارك يف الحوار الوطني من خالل عملية
مشاورات أولية وليس من خالل قرار أحادي الجانب .وينبغي أن تحظى سائر املشاورات بدعاية جيدة
ومبجال كاف يسمح ببحث جميع القضايا ذات الصلة .وباملثل ،ينبغي أن تعلن الحكومات عن عملياتها
الختيار اآلليات الوقائية وعن فرص املشاركة فيها ،وأن تتحدث برصاحة عن معايري صنع القرار .أخريا ً وليس
آخرا ً ،يجب عىل الحكومات أن تعلن نتائج املشاورات ،مبا يف ذلك القرار النهايئ بشأن تعيني اآللية (اآلليات)
الوقائية الوطنية.

يف بنن ،عىل سبيل املثال ،تولت منظمتان غري حكوميتني تنظيم ندوة وطنية عقب التصديق عىل الربوتوكول،
وأسفرت الندوة عن إنشاء فريق عمل متعدد التخصصات تمَ كَّن بدوره من تقديم مرشوع اقرتاح بشأن
اآلليات الوقائية الوطنية.
•املذكرات الخطية
 - 574جمعية الوقاية من التعذيب ،Civil society and National Preventive Mechanisms ،جمعية الوقاية من التعذيب ،جنيف ،يونيو/
حزيران  ،2008ص .5-3

183

دليل الربوتوكول اإلختياري التفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب

يف أسرتاليا ،أخذت املشاورات شكل مذكرات خطية .ففي مايو/أيار  ،2008دعا مكتب املدعي العام الجهات
الوطنية املعنية إىل تقديم مذكرات .واستجابت لهذه الدعوة اللجنة األسرتالية لحقوق اإلنسان ومجلس
القانون األسرتايل ،من بني جهات أخرى .كام تلت هذه املشاورات ندوات ُعقدت يف عدد من الدول واألقاليم
ملناقشة خيارات أسرتاليا بشأن اآلليات الوقائية.
•اللقاءات اإلقليمية والدولية

4
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تجد الكثري من الدول األطراف فائدة عظيمة يف دراسة اختيارات الدول األخرى آللياتها الوقائية .فكثريا ً
ما تواجه الدول الواقعة يف املنطقة نفسها مشاكل ومخاوف مامثلة عند تصميم أو اختيار اآللية الوقائية
الوطنية .وبالتايل ،فقد تسهل اللقاءات اإلقليمية تبادل املعلومات حول أفضل املامرسات املرتبطة بتنفيذ
الربوتوكول والخيارات املتعلقة باآلليات الوقائية .باإلضافة إىل ذلك ،ميكن لـ”ضغط األقران” الذي قد تخلقه
هذه اللقاءات بني الدول أن يحشد العمليات الوطنية؛ غري أن هذه اللقاءات قد تكون أكرث إمثارا ً إذا ما
ُعقدت بعد انطالق العمليات الوطنية .لقد ُعقدت الندوة اإلقليمية األوىل حول تنفيذ الربوتوكول يف عام
 2007يف باراغواي .وت َبادل ممثلون عن دول السوق املشرتكة ألمريكا الجنوبية (Mercado Común del
 )Surمعلومات حول تنفيذ الربوتوكول يف بلدانهم .وشارك يف الندوة أيضاً اللجنة الفرعية ملنع التعذيب
وأعضاء من املجتمع املدين .ويف  ،2008شاركت جمعية الوقاية من التعذيب يف تنظيم ندوة دولية يف
األرجنتني حول التحديات التي تواجه تنفيذ الربوتوكول يف الدول االتحادية والالمركزية؛ وحرضها ممثلون
عن عرش دول من األمريكتني وأوروبا وأسرتاليا.
كام أن القيام بدعوة خرباء إقليميني (أي ممثلني عن الحكومات أو ممثلني عن املنظامت غري الحكومية التي
تقود حملة الدعوة إىل تنفيذ الربوتوكول يف بلدان معينة أو أعضاء/موظفني من اآلليات الوقائية القامئة)
للمشاركة يف اللقاءات الوطنية قد يعزز فعالية املناقشات .عىل سبيل املثال ،فقد أرسلت كازاخستان وفدا ً
اىل دولة طرف أخرى – هي اململكة املتحدة – للقاء الجهات الوطنية الرئيسية املعنية بالربوتوكول وهيئات
املراقبة القامئة .ويف رومانيا ،أصدرت وزارة الخارجية تعليامت لسفاراتها حول العامل بجمع معلومات عن
تنفيذ الربوتوكول من البلدان املضيفة.
•مشاركة اللجنة الفرعية ملنع التعذيب

575

أخريا ً ،ينبغي للدول األطراف الحالية أو املحتملة التفكري يف دعوة اللجنة الفرعية ملنع التعذيب لحضور
االجتامعات الوطنية أو اإلقليمية حتى تتلقى قدرا ً أكرب من املشورة التقنية املتعمقة .وترى اللجنة
 - 575انظر أيضاً القسم  1-3-3من الفصل الثالث من هذا الدليل.
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الفرعية أن عملها املبارش مع اآلليات الوقائية الوطنية رضوري لزيادة فعالية منع التعذيب .فقد أكدت
اللجنة عىل أنها «يجب أن متلك القدرة عىل العمل مع اآلليات الوقائية الوطنية[ ...خالل] مرحلة اإلعداد
األولية الحاسمة األهمية» 576.ولذلك قد تدعو الجهات الفاعلة الوطنية أعضاء اللجنة الفرعية للمشاركة
يف املشاورات الوطنية حول الخيارات املتعلقة باآلليات الوقائية الوطنية .وقد تعرض هذه الجهات عىل
اللجنة الفرعية أيضاً مشاريع القوانني املتعلقة باآلليات الوقائية للحصول عىل تعليقاتها ومالحظاتها حول
االمتثال للربوتوكول .ففي باراغواي ،أُجريت مشاورات مع منظامت دولية وإقليمية ،منها اللجنة الفرعية
يعي لجنة وطنية جديدة ملنع التعذيب لتكون اآللية الوقائية يف البالد.
ملنع التعذيب ،بشأن مرشوع قانون نِّ
577
و ُعرض مرشوع القانون عىل الكونغرس يف  26يونيو/حزيران .2007

 -7خيارات إعداد اآلليات الوقائية الوطنية

لقد أكدت اللجنة الفرعية عىل أنه ينبغي لآلليات الوقائية أن تكون «مكملة لألنظمة القامئة للحامية من
التعذيب وإساءة املعاملة .ويجب أال تحل محل مهام الرصد واملراقبة والتفتيش التي تضطلع بها الهيئات
الحكومية وغري الحكومية وأال تكرر تلك املهام»579.
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مبجرد اتخاذ هذه الخطوات ،ينبغي أن تظهر الخيارات املتعلقة بإعداد اآلليات الوقائية الوطنية .والسؤال
الذي يجب التفكري فيه بعد ذلك هو ما إذا كان من األفضل إنشاء هيئة جديدة أو تعيني هيئة قامئة لتكون
اآللية الوقائية الوطنية  -أو حتى ما إذا كان ينبغي تعيني عدة هيئات (جديدة أو قامئة أو مزيج من
النوعني) .ميكن ملراجعة أماكن االحتجاز وتقييم هيئات املراقبة القامئة يف ضوء معايري الربوتوكول مساعدة
الجهات الفاعلة الوطنية يف تقييم خيارات إعداد اآلليات الوقائية .تويص اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بأن
توضع العوامل األخرى التالية يف االعتبار عند اتخاذ القرار بشأن أنسب اآلليات الوقائية :تعقيد الدولة
وهيكلها اإلداري واملايل وطبيعتها الجغرافية578 .

ليس هناك خيار أفضل من آخر .وال ميكن أن تكون اآللية الوقائية فعالة  -أياً كان هيكلها الرسمي  -ما
ِ
تستوف الرشوط الرئيسية املذكورة أعاله (االستقالل ،والتكوين املتنوع ،والصالحيات والضامنات الالزمة
مل
 - 576اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي األول ،الفقرة .54
 - 577ملزيد من املعلومات عن باراغواي ،انظر جمعية الوقاية من التعذيب .OPCAT Country Status ،يف وقت كتابة ذلك التقرير ،كان
الربملان ينظر يف مرشوع القانون املذكور.
 - 578اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي الثالث للجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو
الالإنسانية أو املهينة ،من أبريل/نيسان  2009إىل مارس/آذار  25 ،2010مارس/آذار  ،2010الفقرة .49
 - 579اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي الثالث ،الفقرة .50
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ملراقبة أماكن االحتجاز بصورة فعالة) 580 .لكن التجربة أثبتت أن تحديات معينة قد تربز فيام يخص تعيني
آليات جديدة أم قامئة ،وتعيني هيئة واحدة أم هيئات عدة581 .

 1-7هيئات جديدة متخصصة
قد تقرر الدول األطراف إنشاء هيئة جديدة خصيصاً لتنفيذ والية اآللية الوقائية الوطنية .وينبغي منح مثل
هذه الهيئات والية وقائية واضحة ومركزة حتى يتسنى لها إعطاء األولوية لقضايا منع التعذيب؛ لذلك،
قد يكون لهذه الهيئات تأثري أكرب من املؤسسات القامئة التي تضطلع بواليات أوسع نطاقاً .وقد يكون
من األسهل للدول األطراف أيضاً اعتامد ترشيعات جديدة إلنشاء آلية جديدة من إجراء تعديالت عىل
الترشيعات التي أنشأت الهيئات القامئة حالياً .عالوة عىل ذلك ،قد تكون الهيئات الجديدة ،املنشأة مبوجب
ترشيعات جديدة ،أكرث توافقاً مع الربوتوكول ،من حيث والياتها واستقاللها وصالحياتها وتنوع موظفيها،
من الهيئات القامئة.

4
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لكن هذا الخيار ال يخلو من التحديات .فمن املحتمل ألي هيئة جديدة ،وبالتايل غري معروفة ،أن تواجه
صعوبات يف بناء ثقة الجمهور يف عملها وتأسيس رشعيتها ومصداقيتها واعتبارها هيئة مستقلة .وقد
يكون ضامن الوصول إىل سائر أماكن االحتجاز تحدياً آخر أمام اآللية الوقائية الجديدة .وتشكل أنشطة
التوعية الرامية إىل إعالم السلطات واملجتمع املدين مبا تضطلع به اآللية الوقائية من والية وصالحيات
ودور وضامنات عامالً حاسامً يف التغلب عىل هذه التحديات .لذلك ،فهناك حاجة إىل منظور طويل األجل
عند إنشاء هيئة جديدة متخصصة؛ يجب أن تحصل عىل ما يكفي من املوارد البرشية واللوجستية واملالية
املستدامة .باإلضافة إىل أعامل التوعية ،يجب عىل الهيئة نفسها إقامة ومواصلة حوار ب َّناء مع السلطات
املعنية واملؤسسات القامئة التي تضطلع بوالية مامثلة ومنظامت املجتمع املدين.
يف السنغال ،أسفرت املشاورات مع طائفة متنوعة من الجهات الفاعلة الوطنية (مبا فيها منظامت املجتمع
املدين) ،والتقييامت األولية لهيئات املراقبة القامئة ،عن قرار حكومي بإنشاء هيئة جديدة لتنفيذ والية
اآللية الوقائية وهي :املراقب العام ألماكن الحرمان من الحرية (Observateur général des lieux de
.)privation de liberté

 - 580ملزيد من املعلومات ،انظر القسم  1-5من هذا الفصل.
تفصيال لهذه املسائل ،انظر جمعية الوقاية من التعذيب ،NPM Guide ،الفصل العارش.
ً
 - 581لالطالع عىل تحليل أكرث
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 2-7مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية
قد تقرر الدول أن تعطي والية اآللية الوقائية ملؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان ( .)NHRIويشري مصطلح
مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان يف العادة إىل «هيئة تنشئها حكومة مبوجب الدستور ،أو بقانون أو مرسوم،
تتحدد مهامها يف تعزيز وحامية حقوق اإلنسان 582».وعاد ًة ما تنقسم املؤسسات الوطنية إىل فئتني
عريضتني هام :لجان حقوق اإلنسان الوطنية ومكاتب أمناء املظامل.
يُلزم الربوتوكول الدول األطراف بإيالء االعتبار الواجب ملبادئ األمم املتحدة املتعلقة مبركز املؤسسات
الوطنية لتعزيز وحامية حقوق اإلنسان (“مبادئ باريس” 584.)583ومع ذلك ،ينبغي أال يُفسرَ هذا الرشط عىل
أنه سبب ملنح والية اآللية الوقائية تلقائياً ملؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية ،وإمنا ينبغي أن يكون دليالً
مرشدا ً للقضايا والتحديات الرئيسية املتعلقة بتعيني وإنشاء اآلليات الوقائية الوطنية.

 1-2-7مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية القامئة
ينبغي أال تنظر الدول األطراف إىل تعيني إحدى مؤسسات حقوق اإلنسان القامئة كآلية وقائية وطنية
عىل أنها وسيلة غري مكلفة لتنفيذ التزاماتها املنصوص عليها يف الربوتوكول .فمنح مؤسسات حقوق اإلنسان
القامئة والية إضافية هو أمر يحتاج دامئاً إىل موارد إضافية ،سواء برشية أو مالية .عىل سبيل املثال ،فقد
ذكرت اللجنة الفرعية ملنع التعذيب أنه من املهم التمييز بني الوالية العامة لحقوق اإلنسان التي تضطلع
بها مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية وبني الوالية الوقائية املحددة التي تضطلع بها اآلليات الوقائية
الوطنية 586.مع ذلك ،فإن تعيني إحدى مؤسسات حقوق اإلنسان القامئة أمر له عدة مزايا ،حيث أنها قد
تتمتع بالفعل بثقة كبرية لدى الجمهور ومبكانة عالية بوصفها جهة فاعلة رئيسية يف مجال حقوق اإلنسان.
 587عالوة عىل ذلك ،متلك بعض مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية رصيدا ً من الخربة يف مجال مراقبة
585
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 - 582األمم املتحدةNational Human Rights Institutions. A handbook on the establishment and strengthening of ،
 ،national institutions for the promotions and protection of human rightsسلسلة التدريب املهني رقم  ،1995 ،4الفقرة .39
 - 583مبادئ باريس ،وثيقة األمم املتحدة  20 ،134/48 GA Resديسمرب/كانون األول .1993
 - 584الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب ،املادة .)4(18
 - 585قامت كل من ألبانيا ،أرمينيا ،أذربيجان ،تشييل ،كوستاريكا ،قربص ،الجمهورية التشيكية ،الدمنرك ،إستونيا ،جورجيا ،جمهورية مقدونيا
اليوغوسالفية السابقة ،جزر املالديف ،مايل ،موريشيوس ،املكسيك ،مولدوفا ،نيوزيلندا ،بولندا ،أسبانيا ،السويد ،وأوروغواي بتعيني أو إنشاء
آليتها الوقائية ،أو جزء منها ،من مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية .ملزيد من املعلومات انظر املوقع .www.apt.ch
 - 586اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي الثاين للجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو
الالإنسانية أو املهينة ،من فرباير/شباط  2008إىل مارس/آذار  ،2009وثيقة األمم املتحدة  7 ،2/42/CAT/Cأبريل/نيسان  ،2009الفقرة .14
 - 587جمعية الوقاية من التعذيبNational Human Rights Commission and Ombudsperson’s Offices/ Ombudsmen as ،
 ،National Preventive Mechanisms under the Optional Protocol to the UN Convention against Tortureجمعية الوقاية من
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االحتجاز .بالتايل ،ترى بعض الدول األطراف يف هذا الخيار وسيلة مالمئة سياسياً وغري مكلفة نسبياً لتفادي
االزدواجية يف عمل املؤسسات القامئة.
يف حني يشكل االستقالل عنرصا ً أساسياً بالنسبة لآلليات الوقائية الوطنية ،إال أن الوضع يختلف بالنسبة
ملؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية .إذ متلك بعض هذه املؤسسات سجالً من االستقالل عن الجهاز التنفيذي
لحكومة بالدها ،خاصة عندما تكون واليتها جزءا ً من الدستور الوطني 588ومتوافقة مع مبادئ باريس .وكام
هو الحال بالنسبة للهيئات املتخصصة الجديدة ،فمن الرضوري أن يُنظر إىل اآلليات الوقائية الوطنية عىل
أنها مستقلة ورشعية وذات مصداقية .لكن بعض مؤسسات حقوق اإلنسان القامئة ال تتوافق مع جميع
رشوط الربوتوكول؛ فعىل سبيل املثال ،تتضمن والية بعض هذه املؤسسات تقديم املشورة إىل الحكومات يف
مجال السياسة العامة املتعلقة بقضايا حقوق اإلنسان ،وبالتايل فإنها قد تضم بني أعضائها ممثلني حكوميني.
ال يرقى هذا النوع من مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية إىل مستوى متطلبات اآلليات الوقائية الوطنية
املنصوص عليها يف الربوتوكول 589.لذلك فإن تعيني إحدى مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية املستقلة كآلية
وقائية وطنية ينطوي عىل تحديات تتعلق بوالية ومنهجية تلك املؤسسة ،فضالً عن تكوينها ومواردها.

4

أوالً ،تتبنى بعض مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية نهجاً قانونياً يركز عىل تحديد ما إذا كانت إجراءات
إدارية معينة تتفق مع اإلجراءات اإلدارية و/أو معايري العدالة السليمة .وقد يكون من الصعب عىل هذه
املؤسسات تبني النهج السياسايت الذي يشرتطه الربوتوكول ألن ذلك يتطلب منها إبداء مالحظاتها عىل
590
مشاريع القوانني والترشيعات الحالية ذات الصلة بوالية اآللية الوقائية الوطنية.
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ثانياً ،فإن والية املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان عاد ًة ما تكون واسعة النطاق ،وترتاوح يف بعض الحاالت
من تعزيز حقوق اإلنسان إىل امتالك صالحيات شبه قضائية .تمُ َنح الكثري من مؤسسات حقوق اإلنسان
الوطنية الصالحيات الالزمة لتلقي الشكاوى الفردية بشأن االنتهاكات والتحقيق فيها .ومييز الربوتوكول بني
الزيارات املنتظمة إىل جميع أماكن االحتجاز ملنع تعرض أي محت َجز فيه لسوء املعاملة حارضا ً ومستقبالً،
وبني الزيارات الرامية إىل مقابلة أشخاص معينني للتحقيق يف حالة سوء معاملة حدثت بالفعل .ويف حني
أن هناك تداخالً ملحوظاً بني هاتني املهمتني يف التطبيق العميل ،إال أن عدم إجراء الزيارات إال بعد حدوث
الوقائع ،بغية التحقيق يف الحاالت الفردية ،غالباً ما يؤدي إىل عدم تحقيق التأثري الوقايئ الواسع الذي
هو الهدف من الربوتوكول .مييز الربوتوكول أيضاً بني الزيارات التي يتمثل الغرض األسايس منها يف حامية
املحتجزين من سوء املعاملة ،والتي قد تتطلب تنظيم حمالت منارصة لصالح املحتجزين (أي نهج قائم عىل
حقوق اإلنسان) ،وبني الزيارات التي تهدف باألساس إىل تحقيق أغراض أخرى (كعمليات التفتيش العام أو
التعذيب ،جنيف ،يناير/كانون الثاين  .2008وهو متوفر عىل املوقع .www.apt.ch
 - 588جمعية الوقاية من التعذيب ،NPM Guide ،ص .83
 - 589جمعية الوقاية من التعذيب ،NPM Guide ،ص .82
 - 590جمعية الوقاية من التعذيب ،NPM Guide ،ص .82
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مراجعة األداء املايل أو بعثات تقيص الحقائق الجنائية أو املحايدة التي تشكل جزءا ً من عملية إصدار األحكام
القضائية) 591.لذلك فإن الجمع بني هاتني الواليتني قد يشكل تحدياً ملؤسسات حقوق اإلنسان القامئة.
ثالثاً ،تضطلع الكثري من مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية بزيارات ألماكن االحتجاز .لكن ،ويف حني أن بعض
هذه املؤسسات يستجيب للشكاوى الفردية وتترصف حيالها ،إال أن البعض اآلخر منها يزور أماكن االحتجاز
لغرض تحليل القضايا املواضيعية .بالتايل ،فقد ال يكون امتالك خربة سابقة يف مراقبة أماكن االحتجاز كافياً
لضامن قدرة مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية عىل القيام بزيارات وقائية منتظمة لسائر أماكن االحتجاز
592
مبا يتوافق مع رشوط الربوتوكول.
رابعاً ،غالباً ما تستتبع طبيعة مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية (وال سيام مكاتب أمناء املظامل) أن يكون
معظم أعضائها وموظفيها يكونون محامني .بيد أن الوالية الوقائية املمنوحة لآلليات الوقائية الوطنية تحتاج
593
إىل خربات أعضاء لديهم خلفيات مهنية متنوعة ،مبا يف ذلك امليادين الطبية.
خامساً ،تستتبع طبيعة العمل الوقايئ الذي تضطلع به اآلليات الوقائية الوطنية رضورة وصولها إىل
محصنة متاماً 594.وقد يشكل الحفاظ عىل رسية هذه املعلومات
املعلومات الرسية التي ينبغي أن تكون َّ
تحدياً ألي مؤسسة قامئة ،خاصة عندما يُس َند دور اآللية الوقائية الوطنية إىل عدة إدارات داخل املؤسسة.

لهذا السبب ،فإن هناك حاجة شبه دامئة إىل إدخال تعديالت عىل الترشيعات ،وإجراء تغيريات هيكلية
ومنهجية ،وتوفري املزيد من املوارد البرشية واللوجستية واملالية إذا أريد ملؤسسة حقوق اإلنسان القامئة أن
تضطلع بدور اآللية الوقائية.

التصديق عىل الربوتوكول

أخريا ً ،فقد أثبتت التجربة أن االضطالع بوالية جديدة قد ميثل تحدياً ألي مؤسسة حقوق إنسان قامئة من
حيث عمليات صنع القرار وتقسيم املهام واملسؤوليات داخل املؤسسة .لذلك ينبغي أن تؤخذ هذه املسائل
595
التنفيذية بعني االعتبار يف وقت التعيني.
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يتمثل أحد الحلول العملية الشائعة يف إنشاء وحدة منفصلة لآللية الوقائية داخل مؤسسة حقوق اإلنسان
لتفادي أي خلط بني الوالية الحالية للمؤسسة والوالية الوقائية املحددة لآللية الوقائية 596.غري أنه ينبغي
 - 591جمعية الوقاية من التعذيب ،NHRIs and Ombudspersons as NPMs ،ص .4
 - 592جمعية الوقاية من التعذيب ،NPM Guide ،ص .83
 - 593جمعية الوقاية من التعذيب ،NPM Guide ،ص .83
 - 594الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب ،املادة  .21ملزيد من املعلومات ،انظر الرشح الوارد يف الفصل الثاين من هذا الدليل.
 - 595ملزيد من املعلومات حول هذه املسألة ،انظر القسم  3-6من الفصل الخامس من هذا الدليل.
 - 596تويص اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بأنه يف حالة تعيني مؤسسة قامئة كآلية وقائية وطنية ينبغي أن تكون تلك اآللية وحدة أو إدارة
مستقلة ،بحيث يكون لها ميزانية مستقلة وموظفون خاصون بها .انظر اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي الثالث ،الفقرة 51؛
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دليل الربوتوكول اإلختياري التفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب
النظر إىل والية اآللية الوقائية عىل أنها أولوية مؤسسية بالنسبة ملؤسسة حقوق اإلنسان الوطنية ككل ،كام
أنها يجب أن تكون مستدامة عىل مر الزمن.
ففي جزر املالديف ،أنشأت اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان  -عندما تم تعيينها كآلية وقائية وطنية  -وحدة
خاصة مؤلفة من خمسة موظفني لديهم خلفيات مهنية مختلفة .ويجري حالياً وضع إجراءات لتنسيق
جهود اآللية الوقائية ووحدات الشكاوى من أجل ضامن كفاءة تقسيم املهام واملسؤوليات وتفادي احتامل
ازدواجية الجهود أو وجود الثغرات.
ميثل مكتب املدافع العام عن الحقوق (مكتب أمني مظامل) اآللية الوقائية الوطنية لـجمهورية التشيك.
ولتلبية الحاجة إىل وجود فريق متعدد التخصصات ،يستعني املكتب مبتخصصني يف شتى املجاالت ،منها
علم النفس والطب ،عىل أساس دوام جزيئ ليكونوا جزءا ً من الفريق الزائر .ويتعني عىل هؤالء الخرباء احرتام
597
قواعد وأنظمة مكتب املدافع العام عن الحقوق ،ومنها تلك املتعلقة برسية املعلومات.

 2-2-7مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية الجديدة
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التصديق عىل الربوتوكول

هناك حاالت عدة يكون لغياب مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية فيها تأثري كبري عىل املناقشات الوطنية
حول تعيني آلية وقائية وطنية .فقد ت ُقرر الجهات الفاعلة الوطنية اغتنام الفرص التي يوفرها الحوار الوطني
حول الربوتوكول وحول تعيني آلية وقائية إلنشاء مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان تضطلع بوالية اآللية
الوقائية .وعىل العكس من ذلك ،فإن استمرار الحوار الوطني حول إنشاء مؤسسة لحقوق اإلنسان يتيح
الفرصة ملناقشة تعيني آلية وقائية وطنية ،كام هو الحال مثالً يف تشييل واليابان وأوروغواي.
لقد قررت بعض الدول األطراف (مثل سويرسا ،التي أنشأت لجنة منع التعذيب يف عام  ،)2009عىل الرغم
من افتقارها إىل مؤسسات وطنية لحقوق اإلنسان ،إعطاء األولوية لتعيني وإنشاء آليات وقائية وطنية .وعىل
الرغم من أن مؤسسات حقوق اإلنسان الجديدة قد تواجه تحديات مامثلة لتلك التي تواجهها مؤسسات
حقوق اإلنسان القامئة عند االضطالع بوالية اآللية الوقائية ،إال أن إنشاء مؤسسة حقوق إنسان جديدة
يعد فرصة إليجاد مؤسسة متوافقة متاماً مع الربوتوكول االختياري .كام أن إنشاء مؤسسات جديدة لحقوق
اإلنسان يتيح وضع خصوصية والية ونهج اآللية الوقائية يف االعتبار منذ البداية.
يندرج االستقالل والحاجة إىل تكوين متعدد التخصصات ضمن املسائل الرئيسية التي ينبغي لواضعي
السياسات أخذها يف االعتبار عند اختيار نوع املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان (مثل مكتب أمني املظامل
والقسم  1-6من الفصل الخامس من هذا الدليل.
 - 597جمعية الوقاية من التعذيب.OPCAT Country Status ،
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الفصل الرابع  -التصديق عىل الربوتوكول
أو اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان أو الهيئة االستشارية لحقوق اإلنسان) التي سيتم تعيينها كآلية وقائية
وطنية .وتؤثر مثل هذه العنارص يف بنية مؤسسة حقوق اإلنسان وواليتها ،وكام يف عملية اختيار أعضائها
وموظفيها .وعند إنشاء هيئة جديدة ،ميكن أن تؤخذ سائر هذه املسائل بعني االعتبار يف والية الهيئة
وترشيعاتها التأسيسية ،كام ميكن أن تؤخذ الرشوط األخرى التي وضعها الربوتوكول بخصوص اآلليات
الوقائية الوطنية ،مثل الوصول إىل سائر أماكن االحتجاز؛ والوصول إىل كافة املعلومات ذات الصلة واألشخاص
املعنيني؛ ومنح الحصانة ألعضاء اآللية الوقائية؛ وتوفري الحامية من األعامل االنتقامية لألفراد (واملنظامت)
الذين تعاونوا مع اآللية (أو اآلليات) الوقائية؛ والقدرة عىل إسداء املشورة بشأن الترشيعات والسياسات.
أخريا ً ،ال بد من وضع إجراءات هيكلية ومنهجية لتفادي الخلط بني الوالية األوسع ملؤسسات حقوق اإلنسان
الوطنية والوالية الوقائية املحددة لآلليات الوقائية الوطنية؛ فعىل سبيل املثال ،قد يكون من الرضوري
إنشاء وحدة لآللية الوقائية أو تخصيص التمويل للعمل الوقايئ الذي تقوم به مؤسسة حقوق اإلنسان .كام
هو الحال بالنسبة ملؤسسات حقوق اإلنسان القامئة ،من الرضوري أن يُنظَر إىل والية اآللية الوقائية عىل
أنها أولوية مؤسسية دامئة لدى ملؤسسة حقوق اإلنسان الجديدة ككل.

 3-7مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية ومعها منظامت املجتمع املدين
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كام أن إرشاك منظامت املجتمع املدين قد يساعد يف إضفاء الرشعية عىل كل من والية اآللية الوقائية
ومصداقيتها كمؤسسة ،وذلك ألسباب أقلها أن منظامت املجتمع املدين غالباً ما تكون مستقلة هيكلياً عن
الحكومة .وقد تكفل مشاركة هذه املنظامت تغطية أفضل ألماكن االحتجاز عىل املستوى الوطني .ويف هذا
الخيار املتمثل يف مؤسسات حقوق اإلنسان ومعها منظامت املجتمع املدين ،عاد ًة ما تشارك هذه األخرية يف
برنامج الزيارات ألماكن االحتجاز ويف صياغة التقارير .لذا ،ينبغي اعتامد إجراءات واضحة وتنفيذها لتحديد
صالحيات وواجبات منظامت املجتمع املدين يف ما يخص مهام اآلليات الوقائية .عالوة عىل ذلك ،ينبغي منح
منظامت املجتمع املدين الضامنات والحصانات والصالحيات الالزمة عند مشاركتها يف مهام اآلليات الوقائية.
أخريا ً ،ينبغي أيضاً وضع إجراءات بشأن الرسية وتبادل املعلومات.

التصديق عىل الربوتوكول

قد ت ُقرر بعض الدول تعيني مؤسسة قامئة لتكون اآللية الوقائية الوطنية ويف الوقت نفسه إرشاك منظامت
املجتمع املدين رسمياً يف تنفيذ والية اآللية الوقائية ،وخاصة يف ما يتعلق مبهام املراقبة الوقائية؛ وقد
يكون ذلك وسيلة فعالة ملواجهة حقيقة أن العديد من املؤسسات القامئة تعاين من محدودية املوارد و/
أو الخربات يف مجال مراقبة االحتجاز .ينبغي لعملية اختيار منظامت املجتمع املدين للمشاركة يف أداء دور
اآللية الوقائية أن تكون شاملة وشفافة ،بغض النظر عام إذا كان من املتوقع أن تشارك منظامت بأكملها
أو أن يتم تعيني خرباء فرادى.
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 - 598انظر القسم  2-6من الفصل الرابع من هذا الدليل.

191

دليل الربوتوكول اإلختياري التفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب
لكن إدراج منظامت املجتمع املدين قد ميثل تحدياً ،خاصة يف حال وجود عالقة عدائية بني منظمة كانت
متتلك سجالً قوياً يف مراقبة أماكن االحتجاز وبني الحكومة .عالوة عىل ذلك ،قد تواجه بعض الجهات الفاعلة
من املجتمع املدين صعوبات يف التوفيق بني موقفها النقدي إزاء السلطة وبني الحوار التعاوين الذي يشرتطه
الربوتوكول .إضافة إىل ذلك ،عندما تصبح هيئات املجتمع املدين جزءا ً رسمياً من اآللية الوقائية الوطنية
يتعني عليها أيضاً أن تتوىل السلطة القانونية والصالحيات والبنية واملوارد املالية واملسؤوليات الخاصة باآللية
الوقائية :رمبا كان من الصعب عىل بعض هيئات املجتمع املدين قبول رشط العمل باستقاللية عن مصالحها
التنظيمية الخاصة ،ال سيام يف حال افتقارها إىل املرونة التشغيلية 599.لذلك فهناك حاجة إىل وضع إجراءات
واضحة ،إما من خالل الترشيعات أو االتفاقات الرسمية ،لضامن وجود تقسيم واضح لألدوار واملسؤوليات
بني املؤسسة الرئيسية املع َّينة كآلية وقائية ومنظامت املجتمع املدين التي تتقاسم معها والية اآللية الوقائية.
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لقد أفادت سلوفينيا ،يف وقت تصديقها عىل الربوتوكول ،أن «أمني املظامل املعني بحقوق اإلنسان سينفذ
اختصاصات وواجبات اآللية الوقائية الوطنية ،مع إمكانية تنفيذها أيضاً من قبل منظامت غري حكومية
باالتفاق معه» 600.يقوم أمني املظامل املعني بحقوق اإلنسان باختيار املنظامت غري الحكومية من خالل
مناقصة عامة مفتوحة لسائر املنظامت غري الحكومية املسجلة يف سلوفينيا .وت ُعقد االتفاقات الرسمية
سنوياً بني أمني املظامل املعني بحقوق اإلنسان ومنظامت املجتمع املدين املختارة؛ 601ثم بعد ذلك توضع
إجراءات لضامن أن املنظامت املختارة تعمل وفقاً لألنظمة والتعليامت الصادرة عن أمني املظامل 602.يتوىل
زيارة أماكن االحتجاز فريق مختلط يضم أعضاء من مكتب أمني املظامل وخرباء من منظامت املجتمع املدين
الثالث التي وقع عليها االختيار.

التصديق عىل الربوتوكول

 4-7تعدد الهيئات
قد تختار الدول األطراف تعيني عدة مؤسسات لتتقاسم والية اآللية الوقائية الوطنية .وعاد ًة ما يلقى هذا
الخيار ،الذي تسمح به املادة  ،17قبوالً لدى الدول كبرية املساحة أو معقدة الهيكل (مثل الدول االتحادية
أو الالمركزية) .وقد تفضل الدول اختيار مؤسسات قامئة ،أو إنشاء مؤسسة أو أكرث ،أو تعيني مزيج من
هذين النوعني من املؤسسات .هناك ما ال يقل عن أربعة أنواع رئيسية من اآلليات الوقائية املتعددة.
 - 599جمعية الوقاية من التعذيب ،Civil society and National Preventive Mechanisms ،ص .13
 - 600إخطار قدمته سلوفينيا مبوجب املادة  17من الربوتوكول يف وقت التصديق .وهو متوفر عىل املوقع .http://treaties.un.org
 - 601املؤسسات التي وقع عليها االختيار هي الصليب األحمر السلوفيني ومعهد برميوس ومركز املعلومات القانونية للمنظامت غري الحكومية
( .)Pravno-Informacijiski Center Nevladnih Oganizacij-Picانظر جمعية الوقاية من التعذيب.OPCAT Country Status ،
 - 602ملزيد من املعلومات ،انظر القسم  3-6من الفصل الخامس من هذا الدليل.
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•اآلليات الوقائية القامئة عىل أساس جغرايف
تقوم بعض الدول بتعيني هيئات متعددة لالضطالع بوالية اآللية الوقائية حسب التقسيامت الجغرافية.
وغالباً ما يُستخدم هذا الخيار يف الدول الكبرية أو الالمركزية.
•اآلليات الوقائية القامئة عىل أساس الوالية القضائية
عاد ًة ما تكون املسؤولية عن أماكن الحرمان من الحرية يف الدول االتحادية خاضعة لعدة واليات قضائية
(أي اتحادية أو محلية) .لذلك ،قد تقرر الدول تعيني هيئات متعددة ،يؤدي كل منها دور اآللية الوقائية يف
والية قضائية بعينها .ففي أملانيا ،تم تعيني هيئتني :تتوىل الوكالة االتحادية ملنع التعذيب (Bundesstelle
 )zur Verhütung von Folterمسؤولية مراقبة جميع مرافق االحتجاز الخاضعة للوالية القضائية االتحادية،
بينام تتوىل اللجنة املشرتكة للمقاطعات ( )Kommission zur Verhütung von Folterمسؤولية مرافق
603
االحتجاز الخاضعة لوالية املقاطعات.

•مزيج من الخيارات الثالثة
ميكن أيضاً اختيار مزيج من الهيئات القامئة عىل أساس جغرايف و/أو القامئة عىل أساس مواضيعي و/أو
القامئة عىل أساس الوالية القضائية .فعىل سبيل املثال ،قامت اململكة املتحدة بتعيني  18هيئة حالية ،تتوىل
605
تنسيقها مفتشية صاحبة الجاللة للسجون .وقد اختريت هذه الهيئات عىل أساس خربتها ونطاق اختصاصها.
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•اآلليات الوقائية القامئة عىل أساس مواضيعي
تقوم بعض الدول بتعيني عدة هيئات ،متتلك كل منها خربة محددة (يف مجال األحداث أو املهاجرين أو
الرشطة مثالً) ،لتؤدي مهام اآلليات الوقائية .تتوىل كل مؤسسة مسؤولية مراقبة أماكن االحتجاز التي تقع
ضمن مجال خربتها املواضيعية (مثل وحدات االحتجاز التابعة للرشطة ،أو أماكن احتجاز األحداث ،أو دور
املسنني) .لقد فضَّ لت نيوزيلندا هذا الخيار ،حيث عيَّنت أربع مؤسسات قامئة 604كآليات وقائية وطنية؛
تتوىل تنسيق هذه املؤسسات اللجنة النيوزيلندية لحقوق اإلنسان ،التي تؤدي دور اآللية الوقائية املركزية.
كام تتوىل مفوضية الطفولة مراقبة مراكز احتجاز األطفال والشباب؛ ويتوىل مفتش املؤسسات العقابية
العسكرية مراقبة املرافق التابعة لقوات الدفاع؛ وتتوىل الهيئة املستقلة املعنية بسلوك الرشطة مراقبة مراكز
الرشطة؛ فيام يتوىل مكتب أمني املظامل مسؤولية مراقبة أماكن الحرمان من الحرية األخرى ،مبا فيها السجون
ومرافق احتجاز املهاجرين ومرافق االحتجاز الطبية والنفسية ومراكز احتجاز الشباب.

 - 603جمعية الوقاية من التعذيب.OPCAT Country Status ،
 - 604مكتب أمني املظامل ،والهيئة املستقلة املعنية بسلوك الرشطة ،ومفوضية الطفولة ،ومفتش املؤسسات العقابية العسكرية التابعة ملكتب
القايض املشاور العام للقوات املسلحة.
 - 605جمعية الوقاية من التعذيب.OPCAT Country Status ،
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تتمثل امليزة الرئيسية يف تعيني عدة مؤسسات لالضطالع بوالية اآللية الوقائية الوطنية يف أنه يضمن تغطية
مواضيعية وإقليمية أفضل ألماكن االحتجاز .بيد أن هذا الخيار ال يخلو من التحديات ،إذ يتطلب هذا
الخيار حسن التنسيق بني الهيئات لتفادي الثغرات و/أو ازدواجية الجهود ولضامن االتساق الكايف للمعايري
واملنهجيات .يجب أن تكون الخطة الشاملة قابلة للتطبيق من الناحية اإلدارية وأن تجني نتائج فعالة
ومتسقة .كام يجب عىل سائر الهيئات املعي َّنة كآليات وقائية أن تستويف كامل رشوط الربوتوكول املتعلقة
باالستقالل واملوارد والصالحيات والضامنات والحصانات .عالوة عىل ذلك ،يجب أن تكون لهيئة واحدة
عىل األقل سلطة عىل األماكن التي ال تُستخدم عاد ًة لالحتجاز ولكن قد يوجد فيها أشخاص ،يف واقع األمر،
محتجزون مبعرفة الحكومة أو موافقتها .فال بد أن تضطلع هيئة واحدة عىل األقل بدور تنسيقي واضح
وأن متلك الوسائل إلجراء تحليل ووضع توصيات عىل نطاق النظام أو القطاع بأكمله ونرش تقرير سنوي
والتنسيق مع اللجنة الفرعية ملنع التعذيب 606.كام ينبغي للدولة الطرف أن تضمن وجود “اتصاالت بني
607
اللجنة الفرعية ملنع التعذيب وجميع وحدات اآللية”.

 5-7الهيئات األخرى

4
التصديق عىل الربوتوكول

ال تستطيع بعض الهيئات القامئة تنفيذ والية اآللية الوقائية الوطنية بفعالية عندما تعمل مبفردها؛ لكنها
ميكن أن تلعب دورا ً هاماً يف منع التعذيب عىل املستوى املحيل من خالل توفري املعلومات واملساعدة لآللية
(اآلليات) الوقائية الوطنية ،أو من خالل القيام بدور مكمل لعمل اآللية (اآلليات) الوقائية .وقد تشمل
هذه الهيئات مكاتب قضائية معينة وبرامج للزيارات مجتمعية مستقلة ومنظامت غري حكومية.

 1-5-7املكاتب القضائية

608

إن إرشاك السلطة القضائية يف عملية الحرمان من الحرية يعني أن املكاتب القضائية قد ال تكون مؤهلة
لتصبح آليات وقائية وطنية ألن هناك احتامل لحدوث تضارب يف املصالح عندما تشارك الجهات املكلفة
باتخاذ قرارات بشأن الحرمان من الحرية يف مراقبة أماكن االحتجاز .وتؤكد الفقرة األخرية من ديباجة
الربوتوكول عىل أن الغرض من اآلليات الوقائية الوطنية هو أن تكون “وسيلة غري قضائية” ملنع التعذيب،
مام يدل عىل أن االستقالل املطلوب يشمل االستقالل عن السلطة القضائية فضالً عن السلطة التنفيذية.
إن الغرض من إضفاء طابع رسي ومستقل وغري قضايئ عىل عمل اآلليات الوقائية هو إيجاد مناخ من
 - 606جمعية الوقاية من التعذيب ،NPM Guide ،ص .89
 - 607اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي الثالث ،الفقرة .53
 - 608جمعية الوقاية من التعذيب ،NPM Guide ،ص .86
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االنفتاح بني املحتجزين واملسؤولني يف أماكن االحتجاز .فقد ال يرغب املعتقلون يف الكشف عن ترصفاتهم
السيئة أو الشكوى من الظروف ،وقد ال يرغب األفراد العاملون يف السجن يف االعرتاف بوجود مشاكل ،إذا
كان لديهم شك يف أن سلطة قضائية ما قد تستخدم تلك املعلومات كدليل يف مكان آخر 609.بالتايل فقد
يحدث تضارب يف املصالح إذا كانت السلطات القضائية تضطلع مبهام اآلليات الوقائية .فقد كان الهدف
من الربوتوكول فتح أماكن االحتجاز للرقابة الخارجية وللتحليل من جانب خرباء من مختلف التخصصات.
يختلف هذا النهج الوقايئ/السياسايت عن النهج القانوين والقضايئ “ما بعد الواقعة” والذي مييز عمل السلطة
القضائية .عىل الرغم من ذلك ،فقد تلعب املؤسسات القضائية التي تضطلع مبراقبة أماكن االحتجاز دورا ً
مهامً يف الوقاية من التعذيب ،وبالتايل قد تكون رشيكاً مثالياً لآلليات الوقائية عىل املستوى املحيل.

 2-5-7برامج الزيارات املجتمعية املستقلة

610

قد تبدو برامج الزيارات املجتمعية املستقلة يف البداية أيضاً مناسبة للتعيني كآليات وقائية وطنية .فهذه
الربامج تدعم عمليات التفتيش عن أماكن االحتجاز (غالباً السجون أو مراكز الرشطة) التي يقوم بها أفراد
(بعضهم من املتطوعني) من املجتمع .عاد ًة ما يتم تكليف األفراد بزيارة مكان معني من أماكن االحتجاز
بصفة منتظمة ومتكررة لغرض جمع الشكاوى والتحقق من ظروف االحتجاز ومعاملة املحتجزين .لذلك،
فهم يكتسبون معرفة عميقة بسري العمل يف املكان وكيفية إدارته وأوضاع األشخاص املحرومني من حريتهم
هناك.

التصديق عىل الربوتوكول

لكن هذا النظام ال يخلو من العيوب يف ما يخص معايري الربوتوكول .فبام أن برامج الزيارات املجتمعية
املستقلة عاد ًة ما تكون مرتبطة مبكان معني من أماكن االحتجاز ،فهي قد تفتقر إىل املوضوعية واملساحة
املهنية املطلوبة للدخول يف حوار ب َّناء حول وضع توصيات تشمل النظام بأكمله .عالوة عىل ذلك ،تهدف
برامج الزيارات املجتمعية املستقلة عموماً إىل الرتكيز عىل تواتر الزيارات ،وليس عىل إجراء تحليل شامل
عىل نطاق النظام .لذلك ،فإن ضامن اتساق املعايري وأساليب العمل والتوصيات يعترب تحدياً .باإلضافة إىل
ذلك ،تستعني غالبية هذه الربامج مبتطوعني من غري الخرباء ،قد ال يتمتعون باالمتيازات والحصانات التي
يشرتطها الربوتوكول .وأخريا ً ،قد تفتقر هذه الربامج إىل الصالحيات الالزمة لتقديم املالحظات والتعليقات
عىل مشاريع القوانني والترشيعات الحالية ذات الصلة بالربوتوكول.

4

عاد ًة ما يؤدي إدخال التغيريات عىل برامج الزيارات املجتمعية املستقلة إىل التقليل بشكل كبري من عدد
 - 609من الجدير بالذكر أنه يجوز لآللية الوقائية ،مبوافقة الشخص املعني ،ومبوجب املادة  )2(21من الربوتوكول ،رشعياً أن تنقل أي معلومات
تتلقاها بشأن مزاعم التعذيب إىل السلطات املختصة التخاذ اإلجراءات بشأنها .ملزيد من املعلومات ،انظر الرشح الوارد يف الفصل الثاين من
هذا الدليل.
 - 610جمعية الوقاية من التعذيب ،NPM Guide ،ص .87
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األفراد الذين ميكنهم املشاركة فيها ،خاصة عندما تتضمن تلك التغيريات وضع املؤهالت املهنية رشطاً مسبقاً
للمشاركة ألن ذلك يتناىف أساساً مع الغرض من هذه الربامج – أال وهو توسيع نطاق تغطية الزيارات وزيادة
وتريتها .عىل الرغم من ذلك ،قد ميثل القامئون بالزيارات املجتمعية مصادر خارجية ممتازة للمعلومات
بالنسبة لآلليات الوقائية الوطنية .إذ إنهم يستطيعون يف كثري من األحيان توفري شبكة مراقبة خارجية
تساعد اآللية الوقائية عىل توجيه معارفها وخرباتها الفنية وصالحياتها الترشيعية بصورة اسرتاتيجية وفعالة.
ميكن أن تكون الزيارات املجتمعية مكملة أيضاً لعمل هيئات املراقبة الفنية املشاركة يف تنفيذ والية
اآللية الوقائية الوطنية .ففي مثل هذه الحاالت ،يساعد القامئون بالزيارات املجتمعية عىل ضامن شفافية
مكان االحتجاز املعني من خالل ضامن وجود خارجي منتظام .فهم غالباً ما يكونون يف وضع مثايل لجمع
الشكاوى؛ وميكنهم بعد ذلك رفع تقارير بشأنها إىل الهيئات األخرى ،التي تستطيع بدورها إجراء زيارات
متعمقة.

4

يف جنوب أفريقيا ،تضطلع املفتشية القضائية للسجون مبهمة تفتيش السجون من أجل رفع التقارير عن
وتعي املفتشية باستمرار زوارا ً مستقلني للمؤسسات اإلصالحية 611.تتم
معاملة السجناء وأوضاع االحتجاز .نِّ
هذه التعيينات بالتشاور مع منظامت املجتمع املحيل ،بعد إصدار دعوة عامة .يتلقى الزوار الشكاوى من
خالل مقابالت خاصة يعقدونها مع السجناء ثم يرفعون التقارير بشأنها  -من خالل نظام إلكرتوين  -إىل
مكتب قايض التفتيش ،الذي ميكنه بعد ذلك إجراء زيارات متابعة متعمقة .وتتيح البيانات املج َّمعة أيضاً
ملكتب قايض التفتيش تحديد املشاكل املوجودة يف النظام.

التصديق عىل الربوتوكول

 7-5-3املنظامت غري الحكومية

612

قد تبدو املنظامت غري الحكومية ،للوهلة األوىل ،وكأنها مرشحة جيدة للتعيني كآليات وقائية وطنية.
فبعضها يقوم بزيارات وقائية ورقابية ألماكن االحتجاز ويتمتع عموماً ،بحكم تعريفه ،باالستقالل الهيكيل
عن السلطة التنفيذية .لكن السلطة القانونية والصالحيات والهياكل واملوارد املالية التي يتطلبها تعيني
اآلليات الوقائية تفرض أيضاً قدرا ً من املسؤوليات ومن عدم املرونة قد يصعب عىل أي منظمة غري حكومية
(وأعضائها) قبوله وقد يهدد عملها يف مجال الدعوة العامة .عالوة عىل ذلك ،قد تواجه املنظامت غري
الحكومية صعوبة يف تب ِّني سياسة الحوار التعاوين مع الحكومات ،خاصة عندما تكون عالقتها بالسلطات
الحكومية عالقة جدلية .عىل الرغم من أن املنظامت غري الحكومية ال تشكل وحدها خيارات مناسبة
 - 611يف  31مارس/آذار  ،2009كان هناك  191زائرا ً
مستقال تم تعيينهم عىل املستوى الوطني بعقود مدتها ثالث سنوات .انظر قايض تفتيش
ً
السجون ،التقرير السنوي للفرتة من  1أبريل/نيسان  2008إىل  31مارس/آذار  .2009وهو متوفر عىل الرابط http://judicialinsp.pwv.gov.
.za/Annualreports/Annual%20Report%202008%20-%202009.pdf
 - 612جمعية الوقاية من التعذيب ،NPM Guide ،ص .84
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لآلليات الوقائية ،إال أنها ميكن أن تكون مكملة وداعمة لعمل اآلليات الوقائية ،وهو ما أثبته خيار
613
“مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية ومعها منظامت املجتمع املدين”.
بالتايل ،فقد تكون املنظامت غري الحكومية يف وضع جيد للقيام بأنشطة أخرى تتعلق باآلليات الوقائية،
من بينها املشاركة يف املناقشات التي تدور حول اختيار أعضاء اآلليات الوقائية وتوفري التدريب والخربة
ألعضاء وموظفي اآلليات الوقائية املرتقبني .ويف كثري من األحيان ،تلعب املنظامت غري الحكومية دور
“الوكالة الحارسة” ،وذلك عن طريق توفري الرقابة الخارجية لضامن املساءلة ،خاصة من خالل مراقبة تنفيذ
التوصيات ومراجعة جوانب من عمل اآللية الوقائية ذات الصلة ،منها:
•قدرتها عىل الوصول إىل األشخاص واألماكن واملعلومات؛
•فعاليتها يف مراقبة االحتجاز؛
•الطريقة التي ينظر بها املجتمع املدين واألشخاص املحرومون من حريتهم وسلطات االحتجاز
إىل عمل اآللية الوقائية.
إن التقييم الخارجي املستمر الذي ميكن أن تقدمه املنظامت غري الحكومية يتيح لآلليات الوقائية اتخاذ
اإلجراءات املناسبة ملعالجة مواطن الضعف .وميكن عرض هذه النتائج أيضاً عىل اللجنة الفرعية ملنع
التعذيب للحصول عىل املزيد من االقرتاحات.

 -8تثبيت والية اآللية الوقائية الوطنية يف القانون

التصديق عىل الربوتوكول

واألهم من ذلك أال يُنظَر أبدا ً إىل تعيني وإنشاء آلية وقائية وطنية عىل أنه فرصة إلغالق أماكن االحتجاز
أمام الرقابة الخارجية من جانب املنظامت غري الحكومية وغريها من منظامت املجتمع املدين.

4

مبجرد أن تفيض املشاورات إىل قرار بشأن الشكل التنظيمي لآللية الوقائية الوطنية ،تكون الخطوة التالية
وضع مسودات مشاريع إلنشاء اآللية الوقائية مبوجب القانون ،إما يف نص دستوري أو ترشيعي 614.عاد ًة
ما يكون األساس الدستوري أفضل من األساس الترشيعي العادي ،بل حتى من املرسوم ،ألنه يضفي املزيد
من االستقالل عىل املؤسسة 615.ومن األهمية مبكان أن يحدد القانون أدوار ومسؤوليات اآللية الوقائية،
 - 613ملزيد من املعلومات ،انظر القسم  7.3من هذا الفصل؛ والقسمني  3-6و 3-7من الفصل الخامس من هذا الدليل؛ وجمعية الوقاية من
التعذيب.Civil Society and National Preventive Mechanisms ،
 - 614مبادئ باريس ،االختصاصات واملسؤوليات ،الفقرة .2
 - 615جمعية الوقاية من التعذيب ،NPM Guide ،ص .39
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خاصة عندما تكون النية هي إنشاء أكرث من هيئة ألداء والية اآللية الوقائية .كام ينبغي اإلشارة بوضوح إىل
أن والية اآللية الوقائية هي والية وقائية.
اعتامدا ً عىل ما إذا كان املقصود هو تعيني هيئة قامئة أم إنشاء واحدة جديدة ،قد يكون من الرضوري
تعديل القوانني الحالية أو صياغة قوانني جديدة .يف كلتا الحالتني ،ينبغي أن يتضمن القانون الذي تنشأ
مبوجبه اآللية الوقائية العنارص الرئيسية التي حددها الربوتوكول .لقد قدمت جمعية الوقاية من التعذيب
رشحاً مفصالً لهذه األحكام يف الدليل الذي نرشته بعنوان  .NPM Guideتتلخص املتطلبات األساسية إلنشاء
616
آليات وقائية فعالة فيام ييل.
•الوالية والصالحيات - 617إن امتالك الحكومة التنفيذية السلطة القانونية لتغيري والية اآللية
الوقائية وتكوينها وصالحياتها ،أو لحلها أو استبدالها ،متى شاءت يعترب تقويضاً الستقاللها.
•التكوين - 618ينبغي أن تتضمن الترشيعات ِ
املؤسسة لآللية الوقائية أحكاماً محددة بشأن
تكوين هذه الهيئة ،مبا يف ذلك الحاجة إىل خربات متعددة التخصصات ذات صلة مبنع التعذيب
وأعضاء من الجنسني ومتثيل كاف للمجموعات العرقية واألقليات الرئيسية يف البالد.

4
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•التمويل - 619مبا أن التمويل املستقل والكايف يعد أمرا ً حيوياً لضامن االستقالل التنفيذي
واستقالل عملية اتخاذ القرار ،فال بد أن تحدد الترشيعات مصدر التمويل وطبيعته ،مبا يف ذلك
إجراءات تخصيص األموال سنوياً وإجراءات تقديم التقارير العامة واملراجعة واالستقالل عن
سيطرة السلطة التنفيذية.
•الحصانات واالمتيازات املمنوحة لألعضاء - 620مبوجب املادتني  21و 35من الربوتوكول ،ينبغي
للترشيعات أن تكفل الحامية ألعضاء اآللية الوقائية ،مثل الحصانة من االعتقال أو االحتجاز
الشخصيني ومن مصادرة ومراقبة األوراق والوثائق؛ وعدم التدخل يف االتصاالت؛ والحامية من
اإلجراءات القانونية يف ما يصدر عنهم من أقوال منطوقة أو مكتوبة أو ما يقومون به من أفعال
أثناء تأديتهم للمهام املنوطة بهم .وقد يكون من الرضوري أيضاً منح االستثناءات من صالحيات
التفتيش العام واملصادرة مبوجب القانون الجنايئ أو املدين أو اإلداري لحامية املعلومات الرسية
تفصيال لهذه املسائل .انظر أيضاً رشح املواد املختلفة املذكورة أدناه يف
ً
 - 616انظر القسم  1-5من هذا الفصل لالطالع عىل مناقشة أكرث
الفصل الثاين من هذا الدليل.
 - 617جمعية الوقاية من التعذيب ،NPM Guide ،ص .39
 - 618جمعية الوقاية من التعذيب ،NPM Guide ،ص .52
 - 619جمعية الوقاية من التعذيب ،NPM Guide ،ص .47
 - 620جمعية الوقاية من التعذيب ،NPM Guide ،ص .42
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من الكشف عنها.
•مدة والية األعضاء ،وما ينطبق عليهم من إجراءات ومعايري التعيني والفصل واالستئناف- 621
لضامن االستقالل ينبغي أن تتضمن الترشيعات ،من بني أمور أخرى ،إجراءات اختيار األعضاء؛
واستقالل األعضاء الشخيص واملؤسيس عن سلطات الدولة؛ والسبل املناسبة لحل مشلكة عدم
توافق املهام؛ والسبل املناسبة لضامن عدم تدخل السلطة التنفيذية؛ والحاجة إىل الشفافية
والتشاور املستمر مع الهيئات املعنية؛ واالستقالل التنفيذي يف تعيني املوظفني .ومن املهم أيضاً
أن يحصل أعضاء اآللية الوقائية عىل قدر كاف من ضامن الحيازة خالل فرتة واليتهم.
يف بعض األحيان ،تنتهي املشاورات حول الترشيعات قبل أن تبدأ املناقشات الربملانية .لذا ينبغي أن تتوفر
للجهات الفاعلة نفسه إمكانية التعليق عىل مشاريع القوانني قبل وأثناء عرضها عىل الربملان لضامن عدم
اختالف القانون الذي يتم متريره يف النهاية عن مسودات املشاريع إىل حد غري مقبول .وينبغي لواضعي
مشاريع القوانني الخاصة باآلليات الوقائية االستمرار يف املشاركة يف مختلف مراحل املراجعة الترشيعية ،مبا
يف ذلك عند دراسة املشاريع من جانب اللجان الربملانية ذات الصلة (مثل اللجان املعنية بحقوق اإلنسان).
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يف باراغواي وتوغو ،تشكلت فرق عمل معنية بالربوتوكول (ضمت ممثلني عن وزاريت الخارجية والعدل
ومؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية ومنظامت املجتمع املدين) لصياغة الترشيعات ذات الصلة بالربوتوكول.
ويف هندوراس ،اعتمد املؤمتر الوطني إجرا ًء رسمياً يقر برضورة وجود عملية واسعة وشاملة لوضع مرشوع
قانون ينشئ اآللية الوقائية يف البالد .لقد حرص املؤمتر الوطني عىل إرشاك طائفة واسعة من الجهات
املعنية يف عملية صياغة قانون إنشاء اآللية الوقائية ،الذي تم إقراره يف سبتمرب/أيلول  622.2008ويف
األرجنتني ،ينظر أعضاء الكونغرس حالياً يف مرشوع قانون يتعلق باآللية الوقائية استنادا ً إىل مقرتح قدمه
أحد برامج املجتمع املدين .كام يتضمن مرشوع القانون الذي ينظر فيه الكونغرس األرجنتيني بعض العنارص
من مقرتحني إضافيني قدمهام بعض أصحاب املصلحة اآلخرين.
ومبجرد تعيني آلية وقائية وطنية ،يصبح تطويرها التزاماً مستمرا ً عىل عاتق الدولة الطرف املعنية .وينبغي
للدولة الطرف إبالغ اللجنة الفرعية ملنع التعذيب عندما تدخل القوانني ذات الصلة حيز التنفيذ ،وهو ما
يسهل االتصال املبارش بني اآللية (اآلليات) الوقائية التي تم تعيينها واللجنة الفرعية ،وذلك وفقاً لواجبات
الدولة الطرف املنصوص عليها يف الربوتوكول.
اعتامدا ً عىل مستوى التفاصيل الواردة يف الترشيعات ،قد تدعو الحاجة أيضاً إىل قوانني أو سياسات منفذة
 - 621جمعية الوقاية من التعذيب ،NPM Guide ،ص 41؛ واللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي الثالث ،الفقرة .52
 - 622خرجت اجتامعات الصياغة التي ُعقدت مع الجهات الفاعلة املعنية بقانون إلنشاء آلية وقائية وطنية يف نوفمرب/ترشين الثاين ،2007
وطُرح القانون للمناقشة يف املؤمتر الوطني ،وتم إقراره أخريا ً يف سبتمرب/أيلول .2008
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لتنظيم العنارص العملية ملا تقوم به اآللية الوقائية من عمل يف املستقبل .وكام ذُكر أعاله 623،فمن األهمية
مبكان أن تحصل اآللية الوقائية عىل ما يكفي من املوارد البرشية واملالية واللوجستية لتتمكن من تنفيذ
واليتها بصورة مستقلة .لذا ،ينبغي أن يظل واضعو الترشيعات املتعلقة باآلليات الوقائية وغريهم من
الفاعلني الرئيسيني يف حالة تعبئة لضامن حدوث ذلك.

 -9الخطوات التي تدفع نحو التصديق عىل الربوتوكول وتعيني آلية وقائية
وطنية
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1.1إدراج الربوتوكول يف الربنامج السيايس.
2.2اختيار التوقيت املناسب للتصديق عىل الربوتوكول وتنفيذه.
3.3إجراء تقييم لهيئات املراقبة القامئة ومسح سائر أماكن االحتجاز.
4.4تعزيز الحوار املستمر مع الجهات املعنية من خالل:
•إرشاك الجهات الفاعلة يف مجال منع التعذيب يف الحوار الوطني حول الربوتوكول،
•عقد مشاورات بشأن خيارات إعداد اآللية الوقائية الوطنية.
5.5دراسة خيارات إعداد اآللية الوقائية الوطنية:
•هيئة جديدة متخصصة.
•مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان.
•مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان معها منظامت من املجتمع املدين.
•هيئات متعددة.
6.6تثبيت والية اآللية الوقائية يف القانون.

 - 623انظر القسم  1-5من هذا الفصل؛ وكذلك املادة  5من الفصل الخامس من هذا الدليل.
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دليل الربوتوكول اإلختياري التفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب

 -1مقدمة
لقد تناول الفصل السابق التصديق عىل الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وتعيني اآلليات
الوقائية الوطنية .أما هذا الفصل ،فريكز عىل املرحلة التالية من العملية :فهو يهدف إىل دراسة التحديات
العملية املرتبطة بإنشاء اآلليات الوقائية الوطنية وتسيري أعاملها .فدراسة الجوانب التنفيذية لعمل اآلليات
الوقائية الوطنية القامئة لها فائدة خاصة بالنسبة لآلليات الوقائية عند بدئها يف تنفيذ والياتها .لذا ،يهدف
هذا الفصل إىل مساعدة تلك اآلليات ،فضالً عن الجهات املعنية الخارجية ،يف تقييم أعاملها ومامرساتها.
غري أن هذا الفصل قد يكون مفيدا ً أيضاً يف مرحلة التعيني من ناحية تقييم الهيئات القامئة و/أو تحديد
معايري إنشاء أي هيئة جديدة.
ترى اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ( 624 ،)SPTكام يوحي عنوان مبادئها التوجيهية األولية بشأن التطوير
املستمر لآلليات الوقائية الوطنية («املبادئ التوجيهية األولية») 625،أنه ينبغي النظر إىل عملية إنشاء آلية
وقائية فعالة عىل أنها عملية تتطور مع مرور الوقت .لذلك ،يتناول هذا الفصل مناذج للمامرسات الجيدة
لهدف مساعدة اآلليات الوقائية التي تم تعيينها عىل تحديد جوانب أدائها التي قد تحتاج إىل تحسني يك
يكون عملها أكرث فعالية .لكن ،ومبا أن املعاهدة مل تدخل حيز التنفيذ إال يف عام  ،2006فال يزال تنفيذ
الربوتوكول يف مراحله املبكرة ،وبالتايل ،فهناك عدد قليل نسبياً من اآلليات الوقائية العاملة التي ميكن
دراستها.
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لقد وضعت جمعية الوقاية من التعذيب إطارا ً تحليلياً شامالً لدراسة الجوانب الرئيسية ألداء اآللية
الوقائية626 .تتكون هذه األداة التحليلية من خمسة أبعاد مرتابطة .وتتقاطع مسألة االستقالل مع هذه
األبعاد الخمسة كافة .كام نوقش يف الفصل الرابع من هذا الدليل ،ينبغي تكريس مسألة االستقالل يف
األساس القانوين لآللية الوقائية.

 - 624اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي الثالث للجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو
الالإنسانية أو املهينة (.)SPT
 - 625املبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز وحامية حقوق اإلنسان («مبادئ باريس») ،وثيقة األمم املتحدة ،134/48 GA Res
 20ديسمرب/كانون األول .1993
 - 626وضعت جمعية الوقاية من التعذيب النسخة األويل من األداة باالشرتاك مع  ،TC-Teamconsultوهي رشكة مقرها يف سويرسا وأملانيا
ومتخصصة يف مجال التنمية املؤسسية .وتم تنقيح األداة خالل اجتامع ُعقد يف جنيف مارس/آذار .2009
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عنارص سري عمل اآلليات الوقائية الوطنية

أساليب العمل
األنشطة
املوارد

العالقات مع الجهات
الفاعلة األخرى
التأثري

5
سري العمل التنفيذي لآلليات الوقائية الوطنية

التنظيم الداخيل

النهج الوقايئ ،منهجية الزيارات (مقابالت خاصة ،مجموعة مختارة من
املحتجزين ،الوصول إىل امللفات والسجالت ،التحقق من املعلومات ،إلخ)،
التحليل الوقايئ بعيدا ً عن الزيارات.
الزيارات ،تقارير الزيارات ،التوصيات ،التقارير السنوية ،املالحظات حول
الترشيعات الحالية أو مشاريع القوانني.
البرشية (األعضاء ،املوظفني ،الخرباء) ،املالية (امليزانية ،إجراءات إقرار امليزانية)،
اللوجستية (املكاتب ،املعدات).
الهيكل ،األدوار واملسؤوليات ،اإلجراءات الداخلية (وهي تعتمد عىل نوع اآللية
الوقائية :مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان ( ،)NHRIآليات وقائية متعددة،
مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان معها منظامت من املجتمع املدين ،إلخ).
السلطات (يف ما يتعلق باستقالل اآللية الوقائية ،التعاون) ،وسائل اإلعالم،
املجتمع املدين ،اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،املنظامت الدولية واإلقليمية،
اآلليات الوقائية األخرى.
من املفرتض أن يؤدي عمل اآللية الوقائية إىل تغيريات إيجابية يف الجهود
املبذولة ملنع التعذيب؛ أي أن تساهم يف الحد من مخاطر التعذيب وسوء
املعاملة (مبا يف ذلك من خالل تعزيز الضامنات) ويف تحسني أوضاع االحتجاز
ومعاملة األشخاص املحرومني من حريتهم.
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قبل فحص اإلطار التحلييل من منظور عميل ،يكون من املفيد إلقاء الضوء عىل تفاصيل مسألتني من املسائل
التشغيلية الرئيسية :إنشاء اآلليات الوقائية والبدء يف تشغيلها.

 -2إنشاء آلية وقائية وطنية :كيفية البدء
كام ذُكر يف نهاية الفصل الرابع ،ينبغي تكريس مسألة تعيني اآللية الوقائية الوطنية إما يف دستور الدولة
الطرف أو ترشيعاتها؛ فاألساس القانوين لآللية الوقائية يجب أن يضمن توفري الضامنات والصالحيات
الرئيسية الالزمة الضطالع اآللية الوقائية بواليتها.
بيد أن تنفيذ هذا األساس القانوين من خالل إنشاء اآللية الوقائية يزداد صعوبة عند إنشاء هيئة جديدة
متخصصة لتنفيذ والية اآللية الوقائية 627 .وينبغي توخي الدقة يف اختيار أعضاء اآللية الوقائية ألن
األعضاء األوائل يتولون مسؤولية تأسيس رشعية ومصداقية واستقاللية الهيئة الجديدة .كام ينبغي للتمويل
األويل أن يكون كافياً لضامن سري عمل اآللية الوقائية بصورة فعالة .مبجرد اختيار األعضاء وضامن التمويل،
ال بد من اتخاذ خطوات مهمة بشأن املوارد اللوجستية (املكاتب واملوظفني) والتنظيم الداخيل وتطوير
أساليب العمل :أهمها اعتامد إجراءات داخلية ووضع برامج للعمل ،وما يرتبط بها من منهجيات.
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يف حالة تعيني مؤسسة قامئة كآلية وقائية وطنية ،ال ينبغي االفرتاض أنه ميكن تنفيذ والية اآللية الوقائية
بفعالية يف إطار ما متتلكه تلك املؤسسة حالياً من أساس قانوين وهيكل تنظيمي وميزانية وأساليب عمل.
فكام ورد يف الفصل الرابع (القسم  ،)1-2-7يتوجب عىل املؤسسات القامئة عادة تعديل أساسها القانوين
وإجراء تغيريات تشغيلية جوهرية (بشأن املوظفني والتمويل واألولويات املؤسسية واملنهجية وما إىل ذلك)
حتى ت ُس َند إليها والية اآللية الوقائية .لذلك ينبغي للمؤسسات تقييم أداءها يف ضوء رشوط الربوتوكول ،مع
الرتكيز بشكل خاص عىل الجوانب التالية:

سري العمل التنفيذي لآلليات الوقائية الوطنية

•تحديد املوارد املخصصة لآللية الوقائية والحاجة إىل موارد إضافية (برشية ولوجستية ومالية)؛
•تحديد الهيكل التنظيمي الداخيل للمؤسسة ،خاصة يف ما يتعلق باختيار اإلدارة (اإلدارات) التي
ستتفذ مهام اآللية الوقائية؛
•تحديد أساليب عمل اآللية الوقائية ،خاصة يف ما يتعلق بتب ِّني نهج وقايئ.
تعد املرحلة األوىل من إنشاء اآللية الوقائية مرحلة مهمة إذ أنها تنطوي عىل تحديد وإنشاء الكثري من
املالمح املؤسسية املهمة .لكن عملية إعداد اآلليات الوقائية عملية تراكمية :فاآلليات الوقائية ال تعمل
بكامل طاقتها منذ اليوم األول إلنشائها .لذلك ،فإن إجراء مراجعة دورية ملختلف جوانب عمل وأداء
 - 627انظر القسم  1-7يف الفصل الرابع من هذا الدليل.
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اآلليات الوقائية ،عىل أساس األبعاد الخمسة املرتابطة لإلطار التحلييل ،أمر بالغ األهمية لتوجيه عملية
التطوير.

 -3أساليب العمل
مبوجب املادتني  3و 17من الربوتوكول 628،فإن الغرض من إنشاء اآلليات الوقائية هو منع التعذيب وغريه
من أشكال سوء املعاملة عىل الصعيد الداخيل :إذ تنفذ اآلليات هذه الوالية من خالل القيام بزيارات
منتظمة ألماكن الحرمان من الحرية ورفع التقارير وتقديم توصيات بشأن الترشيعات الحالية أو مشاريع
القوانني وفقاً للامدة  19من الربوتوكول629 .لذلك ،فينبغي ألساليب عمل اآلليات الوقائية أن تعكس
حقيقة أن هذا النهج الوقايئ الواسع ال يقترص عىل إجراء الزيارات ألماكن االحتجاز.

 1-3النهج الوقايئ
تنص املادة  )1(4من الربوتوكول عىل أنه “يتم إجراء الزيارات لهدف تعزيز حامية األشخاص املحرومني
من حريتهم من التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة» .بالتايل،
يتمحور النهج الوقايئ الذي تتبعه اآللية الوقائية الوطنية حول تحديد وتحليل العوامل التي قد تؤدي
بصورة مبارشة أو غري مبارشة إىل زيادة أو نقصان خطر التعرض للتعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة.
فهو يسعى إىل تقليل عوامل الخطر أو القضاء عليها بصورة منهجية وتعزيز عوامل الحامية والضامنات.
وتختلف والية اآللية الوقائية عن تلك الخاصة بالهيئات األخرى العاملة يف مجال مناهضة التعذيب عىل
املستوى املحيل بعدة طرق أساسية.

 - 628انظر رشح املادتني  3و 17يف الفصل الثاين من هذا الدليل.

سري العمل التنفيذي لآلليات الوقائية الوطنية

اتباع نهج واسع
لحقوق اإلنسان
التطلع إىل األمام

ينبغي لآلليات الوقائية أن تعمل عىل منع التعذيب وسوء املعاملة من خالل
حامية الكرامة اإلنسانية من أوسع منظور ممكن لحقوق اإلنسان.
بدالً من توثيق األعامل أو التجاوزات املاضية أو التحقيق فيها بعد تلقي
الشكاوى ،يسعى النهج الوقايئ الذي تتبعه اآلليات الوقائية إىل تحديد املخاطر
املحتملة واكتشاف العالمات املبكرة التي قد تنذر بتحول األوضاع إىل سوء
معاملة أو تعذيب.

5

 - 629انظر رشح املادة  19يف الفصل الثاين من هذا الدليل.
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التحليل عىل
نطاق األنظمة
النهج التعاوين
النهج الشمويل
املنظور طويل األجل

بدالً من محاولة إيجاد الحلول للحاالت الفردية ،يقوم النهج الوقايئ الذي تتبعه
اآلليات الوقائية بتحليل أنظمة الحرمان من الحرية لتحديد األسباب الجذرية
لالنتهاكات.
ليس الهدف من النهج الوقايئ الذي تتبعه اآلليات الوقائية استنكار األوضاع
وإمنا الرتكيز عىل تحسينها من خالل الحوار الب َّناء والضامنات املقرتحة وغري
ذلك من التدابري
يقتيض النهج الوقايئ الذي تتبناه اآلليات الوقائية إجراء فحص شمويل لعوامل
الخطر املوجودة يف املجتمع ككل وليس فقط يف أماكن االحتجاز.
يتطلب النهج الوقايئ سعة من الوقت؛ فهو نادرا ً ما يسفر عن نتائج وتغيريات
فورية.

 2-3منهجية الزيارات630
تشكل الزيارات وسيلة فريدة للحصول عىل معلومات مبارشة عن واقع معاملة املحتجزين وأوضاعهم
وسري العمل يف أماكن االحتجاز .خالل الزيارات ،تقوم اآلليات الوقائية بفحص سائر أوجه أماكن االحتجاز:
األوضاع املادية ،الضامنات وتدابري الحامية ،العمليات ،الخدمات الطبية ،ظروف عمل املوظفني ،العالقات
بني املعتقلني ،العالقات بني املوظفني واملعتقلني ،وهلم جرا .تلعب اإلدارة والقيادة دورا ً رئيسياً يف كل مكان
من أماكن االحتجاز وقد يكون لها تأثري كبري عىل املناخ العام وسري العمل يف املؤسسة .لذلك ،فال بد أيضاً
من تحليل اإلدارة خالل الزيارة :ينبغي أن يويل هذا التحليل االعتبار للسياسات الداخلية والتوجيهات
والسجالت والوثائق وعمليات اإلدارة واالتصاالت الداخلية والهياكل الهرمية والدورات التدريبية والرتقيات.
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لقد حدد نص الربوتوكول سلسلة من الصالحيات والضامنات املمنوحة لآلليات الوقائية لتمكينها من القيام
بزيارات ألماكن االحتجاز .وينبغي أن متارس اآلليات الوقائية هذه الصالحيات بالكامل خالل زياراتها ويف
عالقاتها مع السلطات .مبقتىض املادة (20ج) من الربوتوكول ،يجب أن تتمتع اآلليات الوقائية بإمكانية
الوصول إىل مختلف األماكن التي يُحرم فيها األشخاص من حريتهم631 ،كام ينبغي أن متلك صالحية القيام
بزيارات مفاجئة ،وإن كان يتم اإلعالن عن بعض الزيارات مسبقاً يف الواقع العميل ً،ألسباب عملية (منها
ضامن وجود الشخص املسؤول عن املؤسسة مثالً) .ينص الربوتوكول أيضاً عىل ما ييل:
•إجراء مقابالت خاصة مع املحتجزين وحرية اختيار األشخاص املراد مقابلتهم (مبوجب املادتني
 - 630ملزيد من املعلومات حول هذه املسألة ،انظر جمعية الوقاية من التعذيب،Monitoring Places of Detention: a practical guide ،
جنيف ،أبريل/نيسان  .2004وهو متوفر عىل املوقع .www.apt.ch
 - 631انظر رشح املادة  20يف الفصل الثاين من هذا الدليل.
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(20د) و(20ه))؛
•الوصول إىل سائر املنشآت واملرافق املوجودة يف أماكن االحتجاز (مبوجب املادة (20ج))؛
•الوصول إىل سائر املعلومات املتعلقة بأماكن االحتجاز واألشخاص املحرومني من حريتهم
(مبوجب املادة (20ب)).
إن إجراء مقابالت خاصة مع األشخاص املحرومني من حريتهم يدخل يف صميم عملية املراقبة الوقائية.
ينبغي إجراء املقابالت الخاصة بعيدا ً عن مسمع ،ورمبا مرأى ،العاملني يف مكان االحتجاز واألشخاص اآلخرين
املحرومني من حريتهم 632 .وقد تجري اآلليات الوقائية أيضاً مقابالت جامعية لهدف جمع املعلومات
العامة والتفاعل مع عدد أكرب من املحتجزين .بيد أنه ال يصح مناقشة املسائل الحساسة (مثل املعاملة
أو العالقات بني املعتقلني أو العالقات مع املوظفني) يف البيئات الجامعية .تشكل حرية اختيار األشخاص
املراد مقابلتهم صالحية أساسية .فال ينبغي أن تلتقي اآلليات الوقائية باألشخاص الذين تحددهم السلطات
أو الذين يطلبون لقاءها فقط ،وإمنا ينبغي أن تختار بشكل استباقي وعشوايئ عددا ً كبريا ً من األشخاص
املحرومني من حريتهم إلجراء مقابالت إضافية معهم633 .
ينبغي أن تتمتع اآلليات الوقائية ،خالل الزيارات التي تقوم بها ،بإمكانية الوصول إىل سائر امللفات
والسجالت ذات الصلة 634 .غري أن الوصول إىل امللفات الطبية الشخصية يتطلب موافقة الشخص املعني.
أما يف حالة تطبيق نهج تدقيقي ،يجوز لآلليات الوقائية الرجوع إىل العديد من امللفات الطبية رشيطة
إخفاء البيانات الشخصية .ويجب حامية املعلومات الرسية واملعلومات التي قد تكون حساسة635 .

 - 632انظر رشح املادة  14يف الفصل الثاين من هذا الدليل؛ والقسم  3-5-4من الفصل الثالث.
 - 633ملزيد من املعلومات حول اختيار املحتجزين ،انظر جمعية الوقاية من التعذيبThe :2 Detention Monitoring Briefing No ،
 ،Selection of Persons to Interview in the Context of Preventive Detention Monitoringجمعية الوقاية من التعذيب ،جنيف،
 .2009وهو متوفر عىل املوقع .www.apt.ch
 - 634الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب ،املادة .20
محصنة .وال يجوز
 - 635تنص املادة  )2(21من الربوتوكول عىل أن «املعلومات الرسية التي تجمعها اآللية الوقائية الوطنية تعترب معلومات َّ
نرش أي بيانات شخصية دون موافقة رصيحة من الشخص املعني .».ملزيد من املعلومات ،انظر رشح املادة  21من الربوتوكول يف الفصل الثاين
من هذا الدليل.
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تقتيض الزيارات الوقائية ألماكن االحتجاز التحقق املستمر من املعلومات الواردة من مصدر معني ومقارنتها
باملعلومات الواردة من مصادر أخرى ،مبا يف ذلك املالحظة التجريبية .فيمكن التحقق من املعلومات
الورادة خالل املقابالت الخاصة من خالل فحص امللفات والسجالت ومن خالل إجراء مقابالت مع املوظفني
ومن خالل املالحظات املبارشة التي يبديها الزوار (ما يشمونه ويرونه ويتذوقونه ويسمعونه ويلمسونه).
كام ينبغي التحقق من العمليات التي تجري داخل أماكن االحتجاز (مثل إجراءات الوصول واإلجراءات
التأديبية ،وتوزيع األغذية ،وإجراءات الشكاوى ،وحاالت الطوارئ ،والوصول إىل الخدمات الطبية).
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 3-3بعيداً عن الزيارات ألماكن االحتجاز
يف حني أن الزيارات ألماكن االحتجاز تتيح لآلليات الوقائية الحصول عىل معلومات مبارشة ،إال أنها ال تشكل
سوى الخطوة األوىل من اسرتاتيجية وقائية شمولية .لذا ،فينبغي لآلليات الوقائية أن تتجاوز الحقائق
املوجودة يف أماكن االحتجاز ملحاولة تحديد األسباب الجذرية املمكنة للمشاكل ،فضالً عن احتامالت
ُرصد خالل زيارة أحد
التعرض للتعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة .فقد تكون إحدى املشاكل التي ت َ
أماكن االحتجاز ناجمة عن عوامل خارجية ،فيتعني بالتايل عىل اآلليات الوقائية تحليل اإلطار القانوين
والسياسات العامة ،فضالً عن املؤسسات والجهات الفاعلة املعنية.

النهج الشمويل ملنع التعذيب

5
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ينبغي لآلليات الوقائية أن تحلل اإلطار القانوين املحيل لنظامي الحرمان من الحرية وإقامة العدل ،وهو
ما يتطلب دراسة االلتزامات الدولية التي تعهدت بها الدولة وغريها من معايري حقوق اإلنسان الدولية
املعمول بها (أي االلتزامات املنصوص عليها يف القانون العريف) .ينبغي لآلليات الوقائية تحليل ما إذا كان

الفصل الخامس  -سري العمل التنفيذي لآلليات الوقائية الوطنية
اإلطار القانوين املحيل (القوانني واألنظمة) يتفق مع االلتزامات الدولية ،واملبادرة باقرتاح تعديالت أو
تغيريات أو ترشيعات جديدة (إذا لزم األمر) .ويشكل هذا األمر جزءا ً ال يتجزأ من والية اآللية الوقائية.
ينبغي لآلليات الوقائية أيضاً ،كجزء من تحليلها الشمويل ،النظر يف السياسات العامة واالسرتاتيجيات
السياسية ملا قد يكون لها من تأثري مبارش أو غري مبارش عىل منع التعذيب .وينبغي أن يكون التصور السائد
عن اآلليات الوقائية أنها مستقلة ومحايدة سياسياً؛ وبالتايل ،فال يجوز لها االنحياز ألي طرف يف املناقشات
السياسية ،وإمنا يجب عليها تحليل املسائل التي ميكن أن تؤثر سلباً أو إيجاباً يف حقوق اإلنسان يف أماكن
االحتجاز .ينبغي أن يشكل هذا التحليل جزءا ً من اسرتاتيجية لتحديد عوامل الخطر املحتملة واألسباب
الجذرية للتعذيب وغريه من أشكال سوء املعاملة .وينبغي دراسة السياسات العامة (من خالل مثالً تحديد
ما إذا كانت هناك خطة عمل وطنية فعالة لحقوق اإلنسان ،وإذا كان األمر كذلك فام تأثريها عىل أعامل
اآللية الوقائية) .كام ينبغي تحليل السياسات العامة املحددة التي تؤثر مبارشة يف أوضاع االحتجاز ،ال سيام
السياسات العامة املتعلقة بالجرمية (مثل سياسات عدم التسامح) ومتعاطي املخدرات وقضاء األحداث
والهجرة .باإلضافة إىل ذلك ،قد يكون من األجدر أيضاً النظر يف السياسات األخرى التي تبدو أنها ذات صلة
غري مبارشة مبنع التعذيب أو الحرمان من الحرية ،مثل السياسات املتعلقة بالصحة العقلية والصحة العامة
(كتلك الخاصة بفريوس نقص املناعة البرشية).

باختصار ،تتطلب االسرتاتيجية الوقائية التي تتبعها اآلليات الوقائية نهجاً شمولياً يذهب إىل أبعد من الوضع
واألداء الفعيل ألماكن االحتجاز من أجل تحليل األسباب الجذرية املحتملة للتعذيب وغريه من رضوب سوء
املعاملة.
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كام ينبغي دراسة املؤسسات والجهات الفاعلة املنفذة لألطر القانونية والسياسات العامة من منظور
وقايئ .تشكل أماكن االحتجاز الفردية جزءا ً من كيانات إدارية أكرب حجامً (مثل الرشطة ومصلحة السجون
ومصلحة الهجرة وهيئة الصحة النفسية) .وتتبع هذه املصالح/اإلدارات لوزارات تحدد وجهة سياسات
الحكومة .لذا ،فينبغي أن يشمل تحليل اإلطار املؤسيس املصالح املعنية والوزارات التي تتبعها كل منها وأن
يأخذ يف االعتبار الثقافات املؤسسية والفلسفات التي تتبناها تلك املصالح/الوزارات؛ وهياكلها الداخلية
وسري العمل فيها؛ وإجراءات ومضمون عملياتها للتدريب والتوظيف؛ ووجود آليات الرقابة الداخلية وسري
العمل فيها؛ ومبادئها التوجيهية املؤسسية وإجراءاتها وأنظمتها؛ ومواردها البرشية واللوجستية واملالية .كام
ينبغي دراسة املؤسسات والجهات الفاعلة األخرى ،خاصة السلطة القضائية ومكاتب املدعني العامني .أخريا ً،
ينبغي فحص التفاعالت (سواء الرسمية أو غري الرسمية) بني املؤسسات املختلفة.
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أساليب العمل :العنارص الرئيسية
•املنهجية املتبعة خالل الزيارات ،مبا يف ذلك إجراء مقابالت خاصة مع األشخاص املحرومني من حريتهم
والرجوع إىل السجالت والتحقق من املعلومات
•تحليل تنظيم وإدارة أماكن االحتجاز خالل الزيارات
•تحليل السياسات العامة واألطر القانونية واملؤسسية

 -4أنشطة اآلليات الوقائية الوطنية
تشكل أنشطة اآللية الوقائية الوطنية النتائج امللموسة لعمل اآللية الوقائية وتشمل كل األنشطة التي
تضطلع بها يف تنفيذ واليتها .وفقاً للامدة  19من الربوتوكول ،التي تُقرأ باالقرتان مع املادتني  1و ،4ينبغي
لآلليات الوقائية القيام باألنشطة التالية:

5
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•القيام بزيارات منتظمة لسائر األماكن التي يوجد فيها أشخاص محرومون أو ميكن أن يكونوا
محرومني من حريتهم والخاضعة لوالية وسيطرة الدولة الطرف املعنية؛
•إصدار تقارير وتوصيات حول الزيارات؛
•إعداد تقارير سنوية؛
•تقديم مالحظات وتوصيات حول الترشيعات ذات الصلة.

 1-4الزيارات
يتمثل املحور الرئييس ألنشطة اآلليات الوقائية يف االضطالع بزيارات وقائية منتظمة لسائر األماكن التي
يوجد فيها أشخاص محرومون أو ميكن أن يكونوا محرومني من حريتهم والخاضعة لوالية وسيطرة الدولة
الطرف املعنية .هناك نطاق واسع من األماكن التي ميكن زيارتها ألن املادة  4من الربوتوكول تقدم تعريفاً
واسعاً جدا ً لـ»أماكن االحتجاز» .ينبغي لآلليات الوقائية زيارة مختلف األماكن التي يُح َرم فيها األشخاص
من حريتهم ،مبا فيها أماكن االحتجاز التقليدية (مثل مراكز الرشطة والسجون املخصصة لألشخاص املحكوم
عليهم و/أو املحبوسني احتياطياً) واألماكن غري التقليدية (كاملوانئ الدولية ومرافق االحتجاز يف معسكرات
الجيش ودور الرعاية االجتامعية ومراكز احتجاز املهاجرين ومؤسسات الصحة النفسية ووسائل النقل).
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يف البلدان الصغرية ذات العدد املحدود من أماكن االحتجاز ،تستطيع اآللية الوقائية القيام بزيارات منتظمة
ومتكررة لسائر األماكن يف العام الواحد 636 .لكن ،ونظرأ إىل نطاق والية اآللية الوقائية ،تجد غالبية اآلليات
الوقائية صعوبة يف القيام بزيارات منتظمة ومتكررة إىل سائر األماكن التي يُحرم فيها األشخاص من حريتهم.
بالتايل ،ينبغي ملعظم اآلليات الوقائية تحديد األماكن التي تعتزم زيارتها كل عام؛ بل ينبغي لها تحديد أيضاً
حدا ً أدىن لعدد املرات التي ميكن فيها زيارة كل مكان من أماكن االحتجاز .ويف حالة وجود آليات وقائية
متعددة ،خاصة عندما تركز كل منها عىل نوع معني من أماكن االحتجاز ،تكون األماكن التي تعتزم كل آلية
وقائية زيارتها أقل عددا ً ،وبالتايل أسهل يف التعامل معها 637 .لكن غالبية اآلليات الوقائية تظل بحاجة إىل
تحديد برنامج للزيارات ،وهو ما تشري إليه أيضاً املادة (20ه) من الربوتوكول التي تنص عىل أن اآلليات
الوقائية متلك حرية اختيار األماكن التي تريد زيارتها.
ينبغي أن يشكل برنامج الزيارات  -من الناحية املثالية  -جزءا ً من عملية شاملة للتخطيط االسرتاتيجي.
لذلك ،فمن املهم أن تقوم اآلليات الوقائية ،خاصة يف مرحلة مبكرة من إعدادها ،بتحديد أهداف
واسرتاتيجيات واضحة واعتامد خطط للعمل .وقد أجرت اآلليتان الوقائيتان يف كوستاريكا (Defensoría de
 )los Habitantesواملالديف (اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان) مثل هذه العمليات للتخطيط االسرتاتيجي
لصياغة خطط عمل لآلليات الوقائية638 .
كخطوة أولية أساسية ،يتطلب تعريف برنامج الزيارات إجراء مسح أو حرص شامل لسائر أماكن االحتجاز يف
البالد .من الناحية املثالية ،ينبغي أن يكون هذا الحرص قد أُجري خالل مرحلة تعيني اآللية الوقائية بحيث
يكون متاحاً لآللية الوقائية يف املرحلة الحالية639 .

 1-1-4تحديد برنامج الزيارات

 - 636يف ليختنشتاين ومالطا ،عىل سبيل املثال ،ال يوجد سوى سجن رئييس واحد وعدد قليل من أماكن االحتجاز األخرى.
 - 637يف نيوزيلندا ،هناك أربع آليات وقائية وآلية وقائية مركزية .تتوىل إحدى هذه اآلليات ،وهي هيئة تفتيش املؤسسات العقابية العسكرية،
مسؤولية زيارة املرافق التابعة لقوات الدفاع (أي املؤسسة اإلصالحية لقوات الدفاع) والعدد القليل من الزنزانات املوجودة يف كل قاعدة/
معسكر.
 - 638لقد ساهمت جمعية الوقائية من التعذيب يف تسهيل هذه العمليات ،حيث نظمت حلقة عمل للتخطيط االسرتاتيجي يف كوستاريكا يف
أبريل/نيسان  .2009ويف املالديف ،متت صياغة خطة عمل اآللية الوقائية للفرتة  2010-2009خالل حلقة عمل أقيمت يف يناير/كانون الثاين
 ،2009وتم تنقيحها وصياغتها يف شكلها النهايئ يف يوليو/متوز  .2009يف النهاية تم إدماجها يف خطة اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان للفرتة
.2013-2010
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يشكل برنامج الزيارات أداة تساعد اآلليات الوقائية عىل تنفيذ والياتها وتحقيق هدفني من األهداف
الرئيسية للزيارات الوقائية:

5

 - 639انظر القسم  5يف الفصل الرابع من هذا الدليل.
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•إحداث تأثري رادع (فمجرد إمكانية دخول أماكن االحتجاز بشكل مفاجئ تقلل من احتامالت
التعرض للتعذيب وغريه من أشكال سوء املعاملة)؛ 640
•إجراء تحليل عىل نطاق النظام لهدف تحديد احتامالت حدوث التعذيب وغريه من رضوب
سوء املعاملة ،وبالتايل معالجة األسباب الجذرية641 .
ينبغي أن يكون برنامج الزيارات مرناً مبا فيه الكفاية لتمكني اآللية الوقائية من االستجابة لألوضاع أو
االحتياجات املستجدة ،لكنه ينبغي أن يحدد إجاميل عدد الزيارات أو عدد أيام الزيارات املقررة واألماكن
املزمع زيارتها ونوع كل زيارة مقررة .كام ينبغي للربنامج أن يأخذ يف االعتبار املوارد املتاحة642 .
تحتاج الزيارات الوقائية ألماكن االحتجاز ،كام هو وارد يف الربوتوكول ،ليس فقط إىل املوارد وإمنا أيضاً إىل
الوقت .وليك تضمن اآللية الوقائية انتظاماً معيناً للزيارات ،رغم ضيق الوقت ومحدودية املوارد املتاحة،
ينبغي لربنامج الزيارات أن يجمع بني أنواع مختلفة من الزيارات:
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•الزيارات املتعمقة :وتستم ّر عاد ًة لعدة أيام ويضطلع بها فريق كبري متعدد التخصصات .وقد
يُعلَن عن هذه الزيارات مسبقاً .تنظر الزيارات املتعمقة يف مختلف جوانب سري العمل يف
مكان االحتجاز :فالهدف الرئييس منها هو توثيق الوضع بدقة وتحليل عوامل الخطر وتحديد
املشاكل واملامرسات الجيدة.
•الزيارات غري املخطَّطة :وهي عادة ما تكون زيارات مفاجئة وقصرية ملكان محدد يضطلع بها
فريق صغري .والغرض األسايس من الزيارات غري املخطَّطة هو أن تكون ذات تأثري رادع ،وبالتايل
ينبغي أن تكون غري قابلة للتنبؤ بها .ميكن االضطالع بها يف الفرتات ما بني األنواع األخرى
من الزيارات للتأكد من أن هناك وجودا ً خارجياً يف مكان االحتجاز؛ كام ميكن االضطالع بها
لالستجابة لظروف غري متوقعة ،أو يف شكل زيارات متابعة للتحقق من تنفيذ التوصيات ،أو
لفحص مسائل محددة يف أماكن االحتجاز الفردية.
•الزيارات املواضيعية :وهي عادة ما تكون زيارات مركزة وقصرية إىل عدد من األماكن ،يضطلع
بها يف العادة فريق عمل متخصص .تركز الزيارات املواضيعية إما عىل جانب محدد من نظام
االحتجاز (مثل الخدمات الصحية أو اإلجراءات التأديبية) أو عىل فئة محددة من األشخاص
املحرومني من حريتهم (مثل السجناء املحكوم عليهم بالسجن مدى الحياة ،أو السجناء الجدد)
يف عدد من أماكن االحتجاز .والهدف من هذه الزيارات هو تسهيل إجراء تحليل مقطعي
لعوامل الخطر وأمناط املامرسات الجيدة والسيئة.
 - 640انظر القسمني  4و 1-5يف الفصل األول من هذا الدليل.
 - 641انظر القسم  2-5يف الفصل األول من هذا الدليل.
 - 642انظر القسم  5يف هذا الفصل.
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بيد أن تنفيذ برنامج مختلط يجمع بني زيارات متعمقة أقل تواترا ً وزيارات غري مخططة قصرية ومنتظمة
هو الوسيلة األكرث فعالية التي تستطيع اآلليات الوقائية بها تلبية الحاجة إىل وجود مراقبة منتظمة ألماكن
االحتجاز وتحليل مستمر عىل نطاق النظام للوضع يف البلد ككل .ففي إنجلرتا وويلز ،تضطلع مفتشية
صاحبة الجاللة للسجون بزيارة متعمقة واحدة عىل األقل (مدتها أسبوع) كل خمس سنوات لكل سجن من
السجون ،يف حني أن الزيارات غري املخططة  -األقرص مدة  -تتم مرة واحدة عىل األقل كل سنتني.
•اختيار األماكن لزيارتها
تستعني اآلليات الوقائية بقامئة حرص أماكن االحتجاز الوارد ذكرها أعاله الختيار األماكن التي ترغب يف
زيارتها .وغالباً ما تستند اسرتاتيجيات االختيار إىل أولويات محددة أو تنطوي عىل مقطع عريض من أماكن
االحتجاز.

حتى يتسنى لآلليات الوقائية تنفيذ والياتها يف ما يخص الزيارات املنتظمة لسائر أنواع أماكن الحرمان
من الحرية ،ينبغي أال يُفهم من تحديد األولويات التفرد وينبغي أن يكون هناك قدر من املرونة يف تنفيذ
برنامج الزيارات .كام ينبغي إدراج الزيارات غري املخططة إىل األماكن التي ال تعترب أماكن ذات أولوية يف
برنامج الزيارت؛ فإقامة توازن من هذا النوع أمر مهم من املنظور الوقايئ والرادع .عالوة عىل ذلك ،ينبغي
إجراء مراجعة دورية ملعايري تحديد األماكن ذات األولوية يف الزيارات .ففي الجمهورية التشيكية ،تحدد
 - 643يف نيوزيلندا ،قرر مكتب أمني املظامل تركيز اهتاممه عىل مؤسسات الصحة النفسية .وقامت اآللية الوقائية يف السنة األوىل لنشاطها
بزيارة  74مؤسسة من مؤسسات الصحة العقلية و 11سجناً ومركزين من مراكز الهجرة .انظر لجنة حقوق اإلنسان ،التقرير السنوي لألنشطة
املنصوص عليها يف الربوتوكول ،للفرتة من  1يوليو/متوز  2008إىل  30يونيو/حزيران  ،2009ص .12
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االختيار بنا ًء عىل األولويات
قد تقرر اآلليات الوقائية إعطاء األولوية لفئات معينة من أماكن االحتجاز بنا ًء عىل:
•عوامل الخطر :قد تقرر اآلليات الوقائية زيارة األماكن التي يرتفع فيها خطر التعرض لسوء
املعاملة .ومن البؤر الشائعة األماكن املستخدمة يف املرحلة األوىل من االحتجاز واألماكن التي
تجري فيها االستجوابات واألماكن التي يرتفع فيها معدل دوران األشخاص املحرومني من
حريتهم (كمراكز الرشطة ومرافق االحتجاز السابق للمحاكمة).
•نقص املعلومات :قد تقرر اآلليات الوقائية الرتكيز عىل أماكن االحتجاز التي ال تسمح يف غري
ذلك من األحوال بالرقابة العامة أو الخارجية (مثل مؤسسات الصحة النفسية أو دور الرعاية
االجتامعية أو مراكز احتجاز املهاجرين)643 .
•املعلومات املتاحة :غالباً ما تعترب األماكن التي لها سجل من املشكالت (مثل ورود شكاوى
حديثة أو تقارير من منظامت أخرى أو من وسائل اإلعالم) من األماكن ذات األولوية يف
الزيارات:
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اآللية الوقائية الوطنية (املدافع العام عن الحقوق  -أمني املظامل) فئة أو فئتني من األماكن ذات األولوية
يف الزيارات كل عام؛ أما األماكن األخرى فيمكن زيارتها بشكل غري مخطَّط .ويف  ،2009زارت اآللية الوقائية
 25دارا ً من دور رعاية ذوي اإلعاقة العقلية؛ فضالً عن زيارتها  9مراكز لالحتجاز السابق للمحاكمة و6
مستشفيات للصحة النفسية (وكانت الزيارات لهذه األخرية جزءا ً من برنامج لزيارات املتابعة).
مقطع عريض من األماكن
قد تقرر اآلليات الوقائية أيضاً زيارة مجموعة متنوعة من أماكن االحتجاز لهدف إجراء تحليل مقطعي
للوضع يف البلد ككل أو يف املناطق الفردية .ففي بولندا ،قامت اآللية الوقائية (املدافع عن حقوق اإلنسان)
خالل عام  2008بـ 76زيارة إىل  15نوعاً من أماكن االحتجاز يف مختلف أنحاء البالد 644 .ويف املكسيك،
تضطلع اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان (اآللية الوقائية يف البالد) ببعثات إىل مختلف الواليات يف االتحاد
الفيدرايل ،تقوم خاللها بزيارة طائفة متنوعة من األماكن يف كل والية 645 .ويتيح هذا التنوع لآللية الوقائية
الحصول عىل ملحة عامة عن أماكن االحتجاز املختلفة وكذلك – يف ما يتعلق باالحتجاز القضايئ  -فهم سري
العمل يف نظام الحرمان من الحرية ككل ،بدءا ً من االحتجاز األ َّويل من جانب الرشطة وصوالً إىل تنفيذ
األحكام.

 2-1-4االنتظام والتواتر
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ينبغي لربنامج الزيارات أن يضمن قدرا ً من االنتظام والتواتر يف زيارة أماكن الحرمان من الحرية .وتنص
املبادئ التوجيهية األولية 646الصادرة عن اللجنة الفرعية ملنع التعذيب عىل أن “وترية الزيارات التي
تضطلع بها اآللية الوقائية الوطنية ينبغي أن تضمن املراقبة الفعالة لهذه األماكن يف ما يتعلق بتدابري
الحامية من سوء املعاملة” 647.ومع ذلك ،فإن تواتر الزيارات يختلف من آلية وقائية إىل أخرى حسب
حجم البلد؛ وعدد األماكن املراد زيارتها وحجمها وموقعها؛ وموارد اآللية الوقائية وهيكلها .ومن املهم
 - 644قامت اآللية الوقائية البولندية بزيارة األماكن التالية 13 :مؤسسة عقابية 15 ،مركز احتجاز 1 ،مركز للحبس االحتياطي 2 ،مركز لإلفاقة،
 11غرفة إليداع األشخاص املقبوض عليهم يف مراكز الرشطة 4 ،مراكز طوارئ تابعة للرشطة 3 ،مراكز لرعاية الشباب ،و 1مركز للعالج االجتامعي
للشباب 3 ،مراكز الحتجاز األحداث 4 ،مالجئ مخصصة لل ُقصرَّ  1 ،سكن مخصص لألشخاص املحتجزين يف مراكز حرس الحدود 4 ،مراكز سكن
مخصصة لألجانب املقرر ترحيلهم (خاضعة لوالية الرشطة أو سلطات حرس الحدود) 3 ،مراكز حراسة لألجانب 8 ،مستشفيات للصحة النفسية،
و 3مراكز احتجاز عسكرية .انظر تقرير املدافع عن حقوق اإلنسان حول أنشطة اآللية الوقائية الوطنية يف بولندا يف عام  ،2008وارسو ،أبريل/
نيسان  ،2009ص .63-18
 - 645عىل سبيل املثال ،خالل زيارة لوالية سينالوا يف نوفمرب/ترشين الثاين  ،2009قامت اآللية الوقائية بزيارة  44من أماكن االحتجاز :مرافق
احتجاز تابعة لوزارة الشؤون العامة؛ ومركز الحتجاز األحداث؛ ومراكز للرشطة؛ ومراكز لتنفيذ األحكام؛ ومستشفى للصحة النفسية؛ ومركز
لالندماج االجتامعي للمعاقني ذهنياً .انظر املوقع .www.cndh.org.mex
 - 646انظر املرفق الثاين لهذا الدليل لالطالع عىل النص الكامل للمبادئ التوجيهية األولية الصادرة عن اللجنة الفرعية ملنع التعذيب.
 - 647اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي األول للجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو
الالإنسانية أو املهينة ،للفرتة من فرباير/شباط  2007إىل مارس/آذار  ،2008وثيقة األمم املتحدة  14 ،2/40/CAT/Cمايو/أيار  ،2008الفقرة .28
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ضامن وجود توازن بني عدد الزيارات (أي الكَم) وأهدافها (أي الكيف)؛ بيد أن إيجاد التوازن املناسب
يتطلب من اآلليات الوقائية وضع اسرتاتيجيات تسمح لها باالستجابة للقضايا واملخاطر املوجودة يف الفئات
املختلفة من أماكن االحتجاز .لذا ،فمن شأن إعداد برنامج مختلط ،يجمع بني األنواع املختلفة من الزيارات،
أن يتيح إجراء مراجعة مستمرة ألماكن االحتجاز املختلفة ،فضالً عن زيادة وترية الزيارات لألماكن التي
حددتها اآللية الوقائية بأنها تحتاج إىل مراقبة منتظمة648.

 2-4التقارير والتوصيات املتعلقة بالزيارات
ليست الزيارات سوى الخطوة األوىل يف عملية املراقبة الوقائية .فينبغي تحليل املعلومات األولية التي يتم
جمعها خالل الزيارات قبل استخدامها كأساس للتقارير والتوصيات .ثم يجب بعد ذلك إرسال التقارير إىل
السلطات بغية تحسني األوضاع يف األماكن التي يتحدد أنها تعاين من مشاكل وأوجه قصور.

 1-2-4أنواع التقارير
قد يكون هناك اختالف بني مامرسات تقديم التقارير بعد الزيارات ،لكن اآلليات الوقائية عاد ًة ما تضع
األنواع التالية من التقارير:

 - 648أوصت جمعية الوقاية من التعذيب بزيارة األماكن التي يرتفع فيها معدل دوران األشخاص املحرومني من حريتهم عىل األقل مرة واحدة
يف السنة وزيارة األماكن األخرى عىل األقل مرة كل ثالث سنوات .جمعية الوقاية من التعذيب ،NPM Guide ،جمعية الوقاية من التعذيب،
جنيف ،2006 ،ص .33
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•تقارير الزيارات الداخلية :استنادا ً إىل صيغة موحدة ،تكون التقارير الداخلية مهمة من حيث
حفظ السجالت وزيارات املتابعة.
•تقارير الزيارات :وهي تقدم تفاصيل عن النتائج التي توصل إليها الفريق الزائر ،كام تقدم
بعض التحليالت واآلراء والتوصيات .وينبغي تقديم تقرير الزيارة بعد إجراء الزيارة بوقت
قصري ،عىل أن يكون موجهاً مبارشة إىل الشخص املسؤول عن املكان الذي زاره الفريق ،وإن
كان يجوز إرسال ن َُسخ منه إىل جهات أعىل كذلك .ويف مبادئها التوجيهية األولية ،تويص اللجنة
الفرعية ملنع التعذيب برضورة “أن تشجع الدول اآلليات الوقائية الوطنية عىل إعداد تقارير
عن الزيارات مشفوعة بتعليقات عىل املامرسات الجيدة والثغرات يف الحامية وتقدميها إىل
املؤسسات املعنية ،وكذلك بتوصيات موجهة إىل السلطات املسؤولة تتعلق بالتحسينات يف
املامرسات والسياسات والقوانني»649.
•التقارير املواضيعية :قد تتناول هذه التقارير عددا ً من أماكن االحتجاز لكنها ال تركز إال عىل

 - 649انظر اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي األول ،الفقرة 28؛ وأيضاً املرفق الثاين لهذا الدليل.
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قضية واحدة (كالخدمات الصحية يف السجون مثالً) .وعاد ًة ما متيل التقارير املواضيعية إىل
التحليل بدرجة أكرب من النوعني اآلخرين.
يف املكسيك ،يتوىل الفريق الزائر التابع لآللية الوقائية إعداد تقرير داخيل بشأن كل مكان من األماكن التي
يزورها الفريق .ثم يتوىل الفريق املعني بتقارير اآللية الوقائية جمع هذه التقارير يف تقرير توليفي يغطي
مجموعة من األماكن الواقعة يف منطقة واحدة و/أو األماكن الخاضعة لسلطة واحدة650 .

 2-2-4نرش التقارير
يف حني أن الربوتوكول االختياري ينص رصاح ًة عىل رضورة أن تكون تقارير اللجنة الفرعية ملنع التعذيب
رسية 651،إال أنه ال يوجد نص مامثل يتعلق برسية التقارير التي تصدرها اآلليات الوقائية .لذلك ،يجوز
لآلليات الوقائية أن تقرر نرش أو عدم نرش تقارير زياراتها :ينبغي أن تكون هذه القرارات جزءا ً من
اسرتاتيجية التوعية الشاملة التي تتبناها اآللية الوقائية652 .

5

عند اتخاذ القرارات بشأن نرش التقارير ،ينبغي لآلليات الوقائية أن تأخذ يف االعتبار رضورة تعزيز الشفافية
وأهمية إقامة حوار تعاوين مع السلطات والتطوير املستمر لآللية الوقائية .ويف الدول األطراف التي توجد
فيها عدة آليات وقائية ،قد يكون لكل منها ثقافة مؤسسية مختلفة ،وبالتايل موقف مختلف إزاء نرش
التقارير؛ لذا ،فال بد من مناقشة مسألة صياغة اسرتاتيجية مشرتكة .يسهم نرش تقارير الزيارات يف تعزيز
الشفافية واملساءلة لدى أماكن الحرمان من الحرية ولدى اآلليات الوقائية نفسها .كام أن هذه التقارير
تزود سائر السلطات املسؤولة عن الحرمان من الحرية مبعلومات عن عمل اآلليات الوقائية ومنهجيتها
وتوقعاتها ومعايريها .غري أنه ال يجوز مطلقاً نرش أي بيانات شخصية من دون موافقة رصيحة من الشخص
املعني653 .

سري العمل التنفيذي لآلليات الوقائية الوطنية

عندما تقرر اآللية الوقائية نرش تقارير زياراتها ،يكون لتوقيت ومضمون ما يجري من عمليات تشاور قبل
 - 650انظر ،عىل سبيل املثال ،اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسانdel Mecanismo Nacional de Prevención de la 2008/1 Informe ،
 ،Tortura sobre los lugares de detención e Internamento que dependen del Gobierno del Distrito Federalمقاطعة املكسيك
االتحادية 27 ،فرباير/شباط 2008؛ واللجنة الوطنية لحقوق اإلنسانdel Mecanismo Nacional de Prevención de 2008/4 Informe ،
 ،la Tortura sobre los hospitales psíquiatricos que dependen del Gobierno Federalمقاطعة املكسيك االتحادية 27 ،يونيو/
حزيران 2008؛ واللجنة الوطنية لحقوق اإلنسانdel Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura sobre 2008/7 Informe ،
 ،lugares de detención e internamiento que dependen del gobierno del Estado de Tabascoمقاطعة املكسيك االتحادية25 ،
سبتمرب/أيلول .2008
 - 651انظر رشح املادة  )1(16يف الفصل الثاين من هذا الدليل.
 - 652انظر القسم  11من الفصل األول من هذا الدليل؛ وأيضاً رشح املادة  22يف الفصل الثاين.
 - 653انظر رشح املادتني  )2(16و )2(21يف الفصل الثاين من هذا الدليل.
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النرش أهمية حاسمة للحفاظ عىل إطار قوي من التعاون مع السلطات .وتشري املامرسات الجيدة إىل وجوب
إرسال تقارير الزيارات بصفة رسية إىل السلطات أوالً ليك تبدي مالحظاتها وتتحقق من الوقائع .وميكن بعد
ذلك لآلليات الوقائية أن تقرر ما إذا كانت تريد إدراج أي من املالحظات التي أبدتها السلطات يف نسخة
تقرير الزيارة املقرر نرشه .يعطي هذا اإلجراء لآللية الوقائية املرونة الكافية لتشجيع العالقات التعاونية،
كام يساعد يف الوقت نفسه عىل تعزيز الشفافية واملساءلة.
يف فرنسا ،يرسل املفتش العام ألماكن الحرمان من الحرية تقريرا ً بالنتائج التي توصل إليها (‘rapport de
 )’constatمبارش ًة إىل الشخص املسؤول عن مكان الزيارة للتحقق من الوقائع أوالً؛ وهو ما يحدث يف
املتوسط بعد  25يوماً من الزيارة .بعد الحصول عىل رد ،ترسل اآللية الوقائية تقريرا ً محدثاً عن الزيارة
إىل الوزارة املختصة التي تمُ َنح مهلة شهر للرد عليه .يف الختام ،قد يقرر املفتش العام صياغة توصية
عامة استنادا ً إىل التقرير ومالحظات الوزارة :يتم نرشها يف الجريدة الرسمية 654 .كام تُنشرَ بعض تقارير
الزيارات كنامذج عىل املوقع اإللكرتوين لآللية الوقائية ويف ملحق تقريرها السنوي655 .

 3-4التقارير السنوية
مبوجب املادة  23من الربوتوكول ،يتعني عىل الدول األطراف “نرش وتوزيع التقارير السنوية الصادرة عن
اآلليات الوقائية الوطنية» .وقد أكدت اللجنة الفرعية ملنع التعذيب يف مبادئها التوجيهية األولية عىل أنه
«ينبغي نرش التقرير السنوي وفقاً للامدة  23من الربوتوكول»656.
ميثل التقرير السنوي الذي تصدره اآللية الوقائية الوطنية أداة تواصل مهمة ويخدم عدة أغراض مهمة هي:

 ،Contrôleur général des lieux de privation de liberté - 654التقرير السنوي لعام  ،2008ص  .10وهو متوفر عىل املوقع www.
.cglpl.fr
 ،Contrôleur général des lieux de privation de liberté - 655التقرير السنوي لعام .2008
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•إبراز اآللية الوقائية الوطنية وضامن خضوعها للمساءلة؛
•إعالم الجهات املعنية والجمهور بأنشطة اآللية الوقائية وسري العمل فيها؛
•تحديد وتحليل القضايا الرئيسية املتعلقة مبنع التعذيب؛
•طرح التوصيات؛
•قياس التقدم امل ُح َرز (أو غري املحرز) يف منع التعذيب؛
•إنشاء ومواصلة الحوار مع السلطات.

5

 - 656اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي األول ،الفقرة .28
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قد يستهدف التقرير السنوي جمهورا ً عريضاً ،يرتاوح من السلطات الحكومية رفيعة املستوى إىل األشخاص
املحرومني من حريتهم .لذا ،فينبغي لآلليات الوقائية أن تحدد بوضوح الجمهور املستهدف الرئييس وأن
تعدل منط التقرير السنوي وصيغته وفقاً لذلك .مل يضع الربوتوكول إجرا ًء لتقديم التقارير؛ لذلك فإن
الجمهور املستهدف من التقرير السنوي ليس اللجنة الفرعية ملنع التعذيب .عىل الرغم من ذلك ،فمن
املهم إرسال نسخة من التقرير السنوي إىل اللجنة الفرعية ،وهو أمر ينبغي أن يُنظر إليه عىل أنه وسيلة
للحفاظ عىل اتصال مبارش مع اللجنة .لقد نشأت لدى اللجنة الفرعية عادة نرش التقارير السنوية عىل
موقعها اإللكرتوين ،وإن كانت تخيل مسؤوليتها عن محتواها 657 .وقد ترى اآلليات الوقائية أيضاً فائدة
يف إرسال تقاريرها السنوية إىل هيئات دولية وإقليمية أخرى كوسيلة لتبادل املعلومات وتشجيع املناقشة.
وإذا كانت اآللية الوقائية التي تم تعيينها (جزءا ً من) مؤسسة قامئة ،ينبغي أن يُنرش تقرير اآللية الوقائية
خصص له فصل مستقل يف التقرير السنوي العام الذي
السنوي كتقرير منفصل ،أو عىل أقل تقدير أن يُ َ
تصدره املؤسسة 658 .وينبغي لتقرير اآللية الوقائية ،أو الفصل املخصص لها ،أن يغطي كامل أوجه عمل
اآللية الوقائية ،مبا يف ذلك املالحظات املتعلقة بالترشيعات والتعاون مع السلطات والجهات الفاعلة األخرى.
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ينبغي أال يحتوي التقرير السنوي لآللية الوقائية فقط عىل معلومات واقعية تتصل بسري عمل اآللية
الوقائية وأنشطتها خالل السنة ،وإمنا أن يقدم أيضاً تحليالً موضوعياً لقضايا منع التعذيب .وتُعترب اآلليات
الوقائية هي األقدر عىل إجراء تحليل معمق لعوامل الخطر الرئيسية وألفضل املامرسات يف األنواع املختلفة
من أماكن االحتجاز وللقضايا األخرى املرتبطة بالحرمان من الحرية ومنع التعذيب .يعتمد محتوى الجزء
التحلييل من التقرير عىل ما إذا كانت اآللية الوقائية قد نرشت بالفعل معلومات موضوعية أخرى .وعند
نرش تقارير الزيارات بصفة منتظمة ،قد يقوم الجزء املوضوعي من تقرير اآللية الوقائية السنوي بتوليف
القضايا الرئيسية املتعلقة باألنواع املختلفة من أماكن االحتجاز ،أو بتحليل القضايا املواضيعية الشاملة .أما
يف حالة عدم نرش أي من تقارير الزيارات ،ينبغي أن يشمل التقرير السنوي معلومات عن القضايا الرئيسية
التي طرأت خالل الزيارات ،وينبغي أن تتضمن التقارير السنوية الالحقة معلومات تتعلق بأعامل املتابعة
ومدى تنفيذ التوصيات وتقييامً عاماً للتقدم املحرز يف مجال منع التعذيب وغريه من أشكال سوء املعاملة.

 4-4املالحظات حول الترشيعات
تشكل القدرة عىل إبداء املالحظات حول مشاريع القوانني أو الترشيعات الحالية واقرتاح التعديالت عليها،
وهو ما تنص عليه املادة (19ج) من الربوتوكول ،جانباً أساسياً من والية اآلليات الوقائية ومتثل عنرصا ً مكمالً
مهامً للزيارات :قد تكون املشاكل التي يتم رصدها أثناء زيارة أماكن االحتجاز ناجمة عن عدم مالءمة
 - 657انظر .http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/opcat/annualreports.htm
 - 658انظر مناقشة املادة  23يف الفصل الثاين من هذا الدليل.
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القوانني أو األنظمة الحالية .فالقدرة عىل اقرتاح التعديالت ملعالجة الثغرات يف تدابري الحامية القانونية ،و/
أو اقرتاح الضامنات القانونية ،تشكل أداة مهمة لآلليات الوقائية.
يف عام  ،2008طلبت اآللية الوقائية يف بولندا (املدافع عن حقوق اإلنسان) من وزير العدل وضع أنظمة
قانونية مناسبة يف ما يتعلق باستخدام كامريات الدوائر التلفزيونية املغلقة يف املؤسسات العقابية .كام أنها
طلبت من وزير الشؤون الداخلية واإلدارة إصدار مرسوم حول الرشوط الفنية للمركبات املستخدمة لنقل
املحتجزين.
األنشطة :العنارص الرئيسية

 -5املوارد
يعتمد عدد وتواتر الزيارات ألماكن االحتجاز ،فضالً عن إصدار التقارير ،عىل املوارد املتاحة .وعىل الرغم من
أن املادة  )3(18من الربوتوكول تلزم الدول األطراف بـ”توفري املوارد الالزمة لتسيري مهام اآلليات الوقائية
الوطنية» ،إال أنه يف الواقع العميل نادرا ً ما تكون املوارد (املالية والبرشية واللوجستية) املقدَّمة كافية
لتنفيذ برنامج وقايئ مثايل .من الجدير بالذكر أنه غالباً ما يكون من الرضوري زيادة املوارد مع مرور الوقت،
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•حرص أماكن االحتجاز
•برنامج الزيارات
•عدد الزيارات التي أجريت (حسب فئة املكان)
•متوسط مدة الزيارات
•نسبة األماكن املزارة (حسب فئة املكان)
•متوسطتواتر الزيارات (حسب فئة املكان)
•تقارير الزيارات املرسلة إىل األشخاص املسؤولني عن األماكن املزارة ،وإىل الجهات األعىل
•نرش تقارير الزيارات
•التقارير السنوية ،مبا فيها األقسام املوضوعية املتعلقة بقضايا منع التعذيب واألوضاع يف
أماكن االحتجاز
•التعليقات واملالحظات حول الترشيعات الحالية أو مشاريع القوانني
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كلام تطورت اآللية الوقائية .ومن األهمية مبكان أيضاً أن تتمتع اآللية الوقائية باالستقاللية الالزمة التخاذ
القرارات بشأن استخدام املوارد دون تدخل من السلطات.

 1-5املوارد املالية
تحتاج اآللية الوقائية إىل ميزانية كافية لدفع أجور األعضاء واملوظفني والخرباء ،ولالضطالع بزيارات منتظمة
ألماكن االحتجاز يف سائر أنحاء أرايض بالدها .يف حالة منح والية اآللية الوقائية لهيئة قامئة ،يصبح من
الرضوري زيادة ميزانية املؤسسة لتمكينها من القيام بهذه األعامل اإلضافية واحرتام خصوصية النهج الوقايئ
الذي يقوم عليه الربوتوكول .لقد شددت اللجنة الفرعية ملنع التعذيب يف مثل هذه املواقف عىل رضورة
تخصيص ميزانية مستقلة لآللية الوقائية والتأكد من أن استقالل اآللية الوقائية ميتد ليشمل عمليات
تخصيص امليزانية659 .
ترتبط مسألة املوارد املالية ارتباطاً وثيقاً مبسألة االستقالل الوظيفي 660 .ليس من الرضوري فقط أن توفر
الدولة ميزانية كافية ،وإمنا ينبغي لعمليات إقرار امليزانية أن تحرتم استقالل اآللية الوقائية .ويف الواقع
العميل ،يوىص بأن:
•تضع اآللية الوقائية ميزانيتها السنوية الخاصة؛
•ت ُقدَم ميزانية اآللية الوقائية مبارش ًة إىل الربملان الوطني إلقرارها؛
•تحدد اآللية الوقائية بشكل مستقل كيفية إنفاق امليزانية التي أقرها الربملان.
يسري االستقالل املايل جنباً إىل جنب مع املساءلة املالية؛ لذا ،فينبغي لآللية الوقائية العمل وفقاً إلجراءات
تقديم التقارير املالية العامة والتدقيق املايل بصورة منتظمة.
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 2-5املوارد البرشية
إن املراقبة الوقائية هي مهمة متخصصة تتطلب مهارات محددة :لذا ،فاملوارد البرشية تلعب دورا ً أساسياً
يف التنفيذ الفعال لوالية اآللية الوقائية .يف ما يتعلق باآلليات الوقائية الوطنية ،هناك ثالث فئات رئيسية
من املوارد البرشية هي :أعضاء اآللية الوقائية وموظفوها والخرباء الخارجيون .واألعضاء هم األشخاص
املع َّينون رسمياً لدى املؤسسة ،يف حني أن املوظفني هم األشخاص الذين يعينهم األعضاء لدعم عملهم.
 - 659ينص املبدأ التوجيهي (ز) من املبادئ التوجيهية األولية الصادرة عن اللجنة الفرعية ملنع التعذيب عىل أنه «ينبغي توفري موارد كافية
للعمل املحدد لآلليات الوقائية الوطنية ،وفقاً للامدة  18.3من الربوتوكول االختياري؛ وينبغي أن يتحقق ذلك حرصياً يف موارد امليزانية واملوارد
البرشية عىل السواء ».اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي األول ،الفقرة .28
 - 660تنص مبادئ باريس (قسم التشكيل وضامنات االستقالل والتعددية ،املبدأ التوجيهي  )2عىل أنه «ينبغي أن متلك املؤسسة الوطنية
الهياكل األساسية املناسبة لحسن سري أنشطتها ،وبصفة خاصة األموال الكافية لذلك .وينبغي أن يكون الغرض من هذه األموال هو تزويدها مبا
تحتاجه من موظفني ومقار حتى تكون مستقلة عن الحكومة وال تخضع ملراقبة مالية قد تؤثر عىل استقاللها».
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يف بعض الحاالت (منها مثالً عندما تتألف اآللية الوقائية من عضو واحد ،كام هو الحال يف مكاتب أمناء
املظامل) ،يصعب التمييز بني األعضاء واملوظفني .عىل أي حال ،يجب أن يتمتع األعضاء واملوظفون والخرباء
باالستقالل ،فضالً عن الخربات واملهارات الفنية الالزمة ألداء واجباتهم بصورة فعالة.

 1-2-5أعضاء اآللية الوقائية الوطنية
ينبغي للعمليات التي يتم من خاللها اختيار وتعيني األعضاء احرتام استقالل اآللية الوقائية .عالوة عىل
ذلك ،ينبغي أن تكون مدة والية األعضاء محددة بوضوح يف األساس القانوين لآللية الوقائية 661 .وبحسب
نوعها وهيكلها ،قد تتألف اآللية الوقائية إما من عضو واحد أو من عدة أعضاء .بيد أن الربوتوكول مل يتوقع
إمكانية أن تتألف اآللية الوقائية من عضو واحد :فاملادة  )2(18من الربوتوكول تتحدث عن “خرباء” وتشري
إىل التكوين العاملي لآلليات الوقائية .كام أنها تنص عىل رضورة أن تسعى اآلليات الوقائية إىل تحقيق
التوازن بني الجنسني والتمثيل املناسب للمجموعات العرقية ومجموعات األقلية يف البلد .باإلضافة إىل ذلك،
ينبغي أن ميثل أعضاء اآللية الوقائية خلفيات مهنية مختلفة لضامن وجود تخصصات متعددة يف الفرق
الزائرة .أما يف حالة ت َ َك ُّون الهيئة من شخص واحد ،تنتقل هذه الرشوط إىل موظفي تلك الهيئة.
يشكل استقالل األعضاء قضية رئيسية 662تتصل باالستقالل الشخيص واملؤسيس عىل السواء .يقتيض
االستقالل املؤسيس أال تكون للفرق الزائرة أي عالقات مهنية مع املؤسسات ايت تزورها.

 2-2-5املوظفون
أياً كان هيكل اآللية الوقائية الفردية ،فإن املوظفني يلعبون دورا ً رئيسياً يف التنفيذ الفعال لوالية تلك الهيئة.
 - 661انظر القسم  8من الفصل الرابع من هذا الدليل.
 - 662لالطالع عىل مناقشة مفصلة ،انظر الفصل الرابع من هذا الدليل ،وخاصة األقسام  7و 1-5و.8
 - 663من املفرتض أن تشمل أيام العمل األيام التي تستغرقها الزيارات وكذلك األيام التي تستغرقها صياغة التقارير وحضور االجتامعات.
 - 664أحياناً ما تعمل الهيئات الزائرة املجتمعية املستقلة عىل أساس تطوعي .وكام ورد يف القسم  2-5-7من الفصل الرابع من هذا الدليل،
فإن الهيئات الزائرة املجتمعية ليست مناسبة لتكون آليات وقائية ،وإن كانت كثريا ً ما تضطلع بدور حيوي يف دعم وتعزيز اآلليات الوقائية.

5
سري العمل التنفيذي لآلليات الوقائية الوطنية

وبالنظر إىل الوقت الالزم لتنفيذ والية اآللية الوقائية بفعالية ،تويص جمعية الوقاية من التعذيب بأن
يحصل األعضاء الذين ال يعملون بدوام كامل لدى اآللية الوقائية عىل مكافأة رشفية عن أيام العمل663 .
عىل الرغم من أن ذلك ال يساوي راتباً ،إال أنه غالباً ما يشكل مبلغاً معقوالً باإلضافة إىل التكاليف التي
تسددها اآللية الوقائية (أي نفقات السفر واإلقامة والوجبات خالل أيام العمل) .تضمن هذه األتعاب
استمرارية عمل األعضاء لدى اآللية الوقائية وعدم اقتصار العضوية املحتملة عىل األشخاص الذين يعيشون
عىل معاشات التقاعد و/أو األشخاص املستقلني مالياً664 .
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ولكن يف حالة وجود هيئة مكونة من عضو واحد ،تزداد أهمية دور املوظفني :يف بعض األحيان يؤدي
املوظفون الجزء األكرب من واجبات اآللية الوقائية .وعند تعيني مؤسسة قامئة كآلية وقائية وطنية ،تويص
اللجنة الفرعية ملنع التعذيب مبنح اآللية الوقائية طاقم عمل خاص بها 665 .ينبغي أن يكون عدد املوظفني
كافياً لتمكني اآللية الوقائية من تنفيذ واليتها بفعالية يف السياق الوطني .وينبغي أن يتمتع املوظفون
بالصالحيات والحصانات واالمتيازات نفسها التي يتمتع بها األعضاء 666 .كام ينبغي إيالء االعتبار الواجب
الستقالل املوظفني :فعىل سبيل املثال ،عندما يكون املوظفون منتدبني عن طريق السلطات قد يشكل ذلك
خطرا ً عىل االستقالل .ويف البلدان الصغرية ،يكون من األصعب ضامن االستقالل يف الواقع العميل .وعند
تعيني موظفني سبق لهم العمل يف أماكن االحتجاز ،ينبغي النظر يف احتامالت تضارب املصالح ألنه من
األهمية مبكان أن تكون اآللية الوقائية مستقلة وأن يُنظر إليها عىل أنها كذلك.

 3-2-5املوارد البرشية األخرى :الخرباء واملرتجمون
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مل ينص الربوتوكول رصاح ًة عىل أنه ميكن لآلليات الوقائية االستعانة بخرباء خارجيني ،لكن هذا األمر عاد ًة ما
يكون منصوص عليه يف الترشيعات املتعلقة باآلليات الوقائية ،وهو ما يتيح لها زيادة خرباتها مؤقتاً بطريقة
فعالة من حيث التكلفة :فعاد ًة ما يتم تعيني الخرباء بصفة مؤقتة للمشاركة يف زيارة محددة إىل مكان
معني .ويضمن ذلك تعزيز فريق اآللية الوقائية الداخيل املسؤول عن الزيارات بأشخاص يتمتعون مبعارف
ومهارات فنية مهمة؛ مام يسمح للفريق ككل بتلبية االحتياجات و/أو مواجهة املشاكل املحددة ملكان
االحتجاز ،ومن ثم بتحقيق األهداف املحددة للزيارة .قد تحتاج اآللية الوقائية ،تبعاً لخرباتها واحتياجاتها
الحالية ،إىل االستعانة بخرباء يف مجاالت علم النفس والطب النفيس والطب الرشعي والتغذية والصحة
العامة وقضاء األحداث والعمل االجتامعي وما إىل ذلك .وينبغي أن يتقاىض الخرباء أجرا ً مناسباً وأن يعملوا
يف إطار رشوط مرجعية واضحة .وليك يشكل الخرباء جزءا ً ال يتجزأ من الفريق الزائر ،ينبغي لهم أن يتلقوا
تدريباً أولياً حول والية اآللية الوقائية وأساليب عملها .كام يجب عليهم ليس فقط املشاركة يف إجراء
الزيارة وإمنا أيضاً املشاركة يف التحضري للزيارة ،فضالً عن صياغة تقرير الزيارة (عند االقتضاء) .وينبغي أن
تحدد الرشوط املرجعية ما ييل:
•أدوار الخبري ومسؤولياته يف ما يتصل بالجوانب املختلفة للزيارة؛
•التزام الخبري باحرتام رسية بعض املعلومات (مثل البيانات الشخصية).
عند اختيار الخرباء ،ينبغي أيضاً إيالء االهتامم الستقالل املرشحني وألي تضارب محتمل يف املصالح.
 - 665اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي الثالث للجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو
الالإنسانية أو املهينة ،من أبريل/نيسان  2009إىل مارس/آذار  25 ،2010مارس/آذار  ،2010الفقرة .51
 - 666انظر رشح املادة  35يف الفصل الثاين من هذا الدليل.
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يف بعض األحيان ،قد تحتاج اآلليات الوقائية أيضاً إىل تعيني مرتجمني إلجراء مقابالت خاصة مع األشخاص
املحرومني من حريتهم .وينبغي للمرتجمني ،مثلهم مثل الخرباء ،فهم والية ومنهجية اآللية الوقائية املعنية؛
كام ينبغي تعريفهم بالطبيعة الرسية لبعض جوانب عمل اآللية الوقائية667 .

 3-5املوارد اللوجستية
عىل الرغم من أن املوارد اللوجستية نادرا ً ما تُذكَر يف املناقشات ،إال أن لها أهمية حاسمة يف متكني اآلليات
الوقائية من العمل بفعالية .وليك تكون اآلليات الوقائية مستقلة عن الحكومة ،ينبغي أن يكون لها مقار
خاصة بها ،كام ورد يف مبادئ باريس .كام ينبغي لها امتالك وسائل نقل مناسبة للقيام بزيارات لسائر
أماكن االحتجاز ،مبا يف ذلك النائية منها .ومن الناحية املثالية ،يجب أن تكون املركبات ملكاً لآللية الوقائية.
أما يف حالة تعيني مؤسسات وطنية لحقوق اإلنسان كآليات وقائية وطنية ،فقد يؤدي االستخدام املشرتك
للمركبات بني اإلدارات والوحدات املختلفة إىل التقييد غري املربر للتنقل الخاص باآللية الوقائية (عىل سبيل
املثال ،إذا كانت السيارات غري متوفرة إال يف أيام معينة ،أو كانت هناك إجراءات إدارية معقدة لطلب
استخدام سيارة) .بيد أن نقص املعدات التقنية (مثل الحواسيب أو الكامريات) ينبغي أال يشكل عائقاً أمام
تنفيذ والية اآللية الوقائية ،وإن كان من مفيد أن متلك اآللية الوقائية معداتها الخاصة إذا سمحت املوارد
بذلك.
املوارد :العنارص الرئيسية

 - 667جمعية الوقاية من التعذيب ،Using interpreters in Detention Monitoring :3 Detention Monitoring Briefing No ،جمعية
الوقاية من التعذيب ،جنيف ،مايو/أيار  .2009وهو متوفر عىل املوقع .www.apt.ch
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•امليزانية اإلجاملية لآللية الوقائية الوطنية (أو امليزانية املخصصة لآللية الوقائية عندما
تكون جزءا ً من مؤسسة أكرب ،كمؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان مثالً)
•إجراءات إقرار امليزانية
•عدد املوظفني واألعضاء والخرباء الخارجيني وجنسهم وخلفيتهم املهنية
•املقار ووسائل النقل اململوكة لآللية الوقائية
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 -6التنظيم الداخيل
من ناحية الشكل التنظيمي لآلليات الوقائية ،مل يتناول الربوتوكول مسألة الهيكل التنظيمي الداخيل.
فلم تذكر املادتان  3و 17إال إمكانية امتالك الدولة الطرف آلية وقائية «واحدة أو عدة» آليات وقائية.
لكن املادة  17ذكرت أيضاً أنه «يجوز تعيني اآلليات املنشأة بواسطة وحدات ال مركزية كآليات وقائية
وطنية»668.
أياً كان الشكل التنظيمي لآلليات الوقائية ،فمن املهم أن يكون لها تنظيم داخيل واضح .وبناء عىل ذلك،
ينبغي لآلليات الوقائية وضع واعتامد سياسات لتحديد ما ييل:
•هيكل واضح لآللية الوقائية (مبعنى هيكل تنظيمي)؛
•توزيع مناسب للمهام (أي من خالل تحديد َمن سيقوم بالزيارات ،ومن سيضع التقارير ،ومن
سيعلق عىل الترشيعات ،وما إذا كان ذلك سيختلف من زيارة ألخرى)؛
•األدوار واملسؤوليات (أي من خالل تحديد َمن سيضع برنامج الزيارات ،ومن سيطرح التوصيات،
ومن سيتواصل مع السلطات واللجنة الفرعية ملنع التعذيب)؛
•عمليات اتخاذ القرار (من خالل مثالً تحديد َمن سيقرر برنامج الزيارات ،ومن ستكون له
الكلمة األخرية يف وضع التقارير والتوصيات)؛
•القواعد واألنظمة الداخلية (أي النظام األسايس للموظفني)؛
•اإلجراءات الداخلية املتعلقة باملوارد اإلدارية واللوجستية والبرشية.

5
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لقد أظهرت التجربة أنه ينبغي توضيح هذه العنارص حتى يتسنى لآلليات الوقائية العمل بصورة فعالة
ومواجهة التحديات .وعىل الرغم من أن هذه العنارص تنطبق عىل جميع اآلليات الوقائية ،إال أن بعضها
يكون ذا صلة خاصة بأنواع معينة من اآلليات الوقائية.

 1-6وضوح الهيكل
تزداد أهمية وجود هيكل داخيل واضح يف حالة اضطالع مؤسسات وطنية لحقوق اإلنسان بوالية اآللية
الوقائية .وهناك خياران ميكن اتباعهام يف مثل هذه الحاالت :إما أن تكون الوالية مشرتكة بني وحدات
مختلفة أو أن ت ُشكَّل وحدة منفصلة لتنفيذ والية اآللية الوقائية .ويف حال اضطالع مجموعة متنوعة من
 - 668يتناول القسم  7من الفصل الرابع من هذا الدليل بالتفصيل الخيارات املمكنة إلعداد اآلليات الوقائية الوطنية ،واألشكال التنظيمية
املختلفة .انظر أيضاً جمعية الوقاية من التعذيب ،NPM Guide ،القسم .10
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الوحدات (املواضيعية يف العادة) بالزيارات ،يكون من املهم وضع إجراءات داخلية لضامن اتباع أساليب
مشرتكة للعمل وتبادل املعلومات ووضوح املسؤوليات يف ما يتعلق بصياغة التقارير والتوصيات .إن التحدي
الرئييس يف هذا النوع من الهياكل التنظيمية هو استمرار األشخاص املسؤولني عن والية اآللية الوقائية
أيضاً يف تنفيذ مهام أخرى ،منها عىل سبيل املثال التحقيق يف الشكاوى الفردية ،مام قد يسبب إرباكاً لدى
السلطات واألشخاص املحرومني من حريتهم عىل حد سواء .لذلك ،فمن املستحسن إنشاء وحدة منفصلة
لآللية الوقائية الوطنية 669 .من الجدير بالذكر أنه عىل الرغم من تفويض مهام اآللية الوقائية لوحدة
واحدة يف هذه الحاالت ،يتم تعيني املؤسسة املضيفة ككل ،وليس الوحدة ،كآلية وقائية وطنية .ففي
كوستاريكا ،وعىل الرغم من أن الفكرة يف البداية كانت أن تتوىل الوحدات املواضيعية املختلفة التابعة
ملكتب أمني املظامل ( )Defensoría de los Habitantesتنفيذ والية اآللية الوقائية ،إال أنه ُوجد يف النهاية
أنه من األفضل إنشاء وحدة منفصلة بها ثالثة موظفني.
أما يف حالة وجود آليات وقائية متعددة ،فمن األهمية مبكان أن يُحدَّد بوضوح الهيكل الداخيل لكل
واحدة من هذه اآلليات وإجراءاتها وتوزيع مهامها وأدوارها ومسؤولياتها .باإلضافة إىل ذلك ،ينبغي أن
يظل الهيكل الكيل للنظام عملياً ومتسقاً ومفهوماً لكافة الجهات الفاعلة ،مبا فيها السلطات واألشخاص
املحرومون من حريتهم واآلليات الوقائية نفسها .لذلك ،تشري أفضل املامرسات إىل أهمية تحديد هيئة
تنسيق؛ ميكن أن تضطلع إحدى اآلليات الوقائية بهذا الدور أو ميكن إنشاء هيئة أخرى خصيصاً لتويل هذه
املهمة .يف األنظمة االتحادية ،من املمكن أن تكون هناك هيئة أو عدة هيئات عىل املستوى االتحادي (أي
الوطني) متواجدة يف الوقت نفسه مع هيئة أو عدة هيئات عىل مستوى الدولة (أي املستوى املحيل) .ويف
مثل هذه الحاالت املعقدة ،يكون من األهم وجود نظام مخطَّط بشكل واضح ومتامسك670 .

 2-6اإلجراءات الداخلية وتقسيم املهام

يف حالة إنشاء وحدة منفصلة داخل مؤسسة حقوق اإلنسان الوطنية لتنفيذ والية اآللية الوقائية ،ينبغي
ُقسم املهام بني وحدة اآللية الوقائية والوحدات/اإلدارات األخرى يف املؤسسة تقسيامً واضحاً ،خاصة يف
أن ت َّ
ما يتعلق بكيفية معالجة الشكاوى الفردية التي قد تتلقاها اآللية الوقائية خالل زياراتها الوقائية .ويجب
عىل النظام الذي تقوم اآللية الوقائية من خالله بإحالة الشكاوى إىل الوحدة املسؤولة عن التعامل معها أن
يحرتم رسية البيانات الشخصية ورضورة الحصول عىل موافقة رصيحة من الشخص املعني من أجل تبادل
 - 669انظر القسم  1-2-7من الفصل الرابع من هذا الدليل؛ واللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي الثالث ،الفقرة .51
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إن التحديد الواضح لتقسيم املهام (مبا يف ذلك ما يتعلق باألدوار واملسؤوليات) واإلجراءات الداخلية (مبا
فيها إجراءات صنع القرار) أمر رضوري ألي خيار من خيارات اآلليات الوقائية.
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تلك البيانات ونرشها 671 .قد يكون من الرضوري أيضاً تقسيم املهام يف ما يتصل بتقديم املالحظات حول
الترشيعات :غالباً ما تف َّوض هذه املسؤولية إىل وحدة قانونية داخل مؤسسة حقوق اإلنسان الوطنية .ومن
املهم أيضاً توضيح عمليات صنع القرار املتعلقة مبا ييل:
•تكوين الفرق الزائرة؛
•صياغة واعتامد ونرش تقارير الزيارات والتقارير السنوية والتوصيات؛
•التواصل مع السلطات ووسائل اإلعالم.
يشكل التقسيم الواضح للمهام واملسؤوليات واإلجراءات عنرصا ً أساسياً بالنسبة لخيار “مؤسسات حقوق
اإلنسان ومعها منظامت املجتمع املدين” 672 .عندما يشارك أفراد من املجتمع املدين أو منظامت املجتمع
املدين رسمياً يف تنفيذ والية اآللية الوقائية (من خالل مثالً املشاركة يف الزيارات ألماكن االحتجاز) ،فقد
أثبتت التجربة أهمية وجود إجراءات واضحة بشأن:
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•عمليات اتخاذ القرار؛
•اختيار وعزل منظامت و/أو أفراد املجتمع املدين؛
•أدوار ومسؤوليات املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان ومنظامت/أفراد املجتمع املدين خالل
الزيارات وعملية تقديم التقارير؛
•أدوار ومسؤوليات املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان ومنظامت/أفراد املجتمع املدين يف ما
يتعلق بالجوانب األخرى من اآللية الوقائية (ومنها عىل سبيل املثال تقديم املالحظات حول
الترشيعات ،والدخول يف حوار متواصل مع السلطات واللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،وإقامة
عالقات مع وسائل اإلعالم)؛
•واجبات وحقوق منظامت/أفراد املجتمع املدين (يف ما يتعلق مثالً برسية املعلومات)؛
•امتيازات وحصانات منظامت/أفراد املجتمع املدين.
يف سلوفينيا ،يقوم مكتب أمني املظامل حالياً بتنفيذ والية اآللية الوقائية املعهودة له بالتعاون مع ثالث
منظامت غري حكومية كان قد اختارها بنا ًء عىل مناقصة عامة .وقد أُبِرمت اتفاقية تعاون مع كل منظمة
غري حكومية لتنظيم تلك العالقة املتبادلة .باإلضافة إىل ذلك ،يتعني عىل األشخاص الذين تكلفهم املنظامت
املختارة بالعمل مع اآللية الوقائية تقديم إقرار خطي بأنهم سيترصفون وفقاً للتعليامت واألنظمة املعمول
بها يف مكتب أمني املظامل .خالل الزيارات التي تقوم بها فرق مختلطة ،يتمتع أعضاء منظامت املجتمع املدين
 - 671انظر رشح املادة  )2(21يف الفصل الثاين من هذا الدليل.
 - 672انظر الفصل الرابع من هذا الدليل ،وخاصة القسم .3-7
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بكامل الحقوق والواجبات التي يتمتع بها أعضاء مكتب أمني املظامل.
يف بعض الحاالت ،قد تتلقى منظامت املجتمع املدين دعوة رسمية للمشاركة يف الهيئات االستشارية :وهي
عاد ًة ما تكون مسؤولة عن تقديم املشورة الفنية والدعم لآللية الوقائية لكنها ال تشارك يف التنفيذ الفعيل
لوالية تلك اآللية .ينبغي تحديد أدوار ومسؤوليات الهيئات االستشارية بشكل واضح ،ويفضَّ ل أن يُذكر
ذلك يف أساسها القانوين أو يف رشوط مرجعية محددة .وينبغي أن تكون هناك عىل وجه الخصوص عمليات
واضحة التخاذ القرار يف حالة تباين اآلراء بني اآللية الوقائية والهيئة االستشارية .كام ينبغي تحديد قدرة
منظامت املجتمع املدين عىل متثيل اآللية الوقائية خالل الحوار مع السلطات واللجنة الفرعية ملنع التعذيب
ووسائل اإلعالم.
ويف حالة تعيني عدة هيئات لتنفيذ والية اآللية الوقائية ،يكون من املفيد وجود هيئة تنسيق 673،ولكن
ينبغي أيضاً تحديد دور هذه الهيئة بوضوح .يختلف هذا الدور تبعاً لطبيعة الهيئات املعنية :فقد يكون
ُم َركِزا ً عىل السياسات أو عىل الزيارات .ويتمثل دور هيئة التنسيق التي تركز عىل الزيارات عموماً يف تفادي
االزدواجية أو الثغرات يف ما يتعلق بالزيارات ألماكن االحتجاز .ينبغي لهيئة التنسيق أيضاً ضامن متاسك
واتساق املنهجيات والتوصيات .كام أنها قد تمُ َنح القدرة عىل متثيل اآللية الوقائية دولياً من خالل الحفاظ
عىل االتصال املبارش مع اللجنة الفرعية ملنع التعذيب .لذا ،فينبغي تحديد دور هيئة التنسيق وصالحياتها
يف اتخاذ القرارات تحديدا ً واضحاً ،وكذلك األمر بالنسبة ملسؤوليات هيئة التنسيق مقابل مسؤوليات كل
آلية وقائية يف ما يتصل بالترشيعات والتقارير السنوية واالسرتاتيجية اإلعالمية .وينبغي أن يكون هناك
اتفاق بني مختلف الهيئات التي تشكل معاً اآللية الوقائية الوطنية حول هذه املسائل.
التنظيم الداخيل :العنارص الرئيسية
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•هيكل واضح املعامل
•تقسيم واضح للمهام واألدوار واملسؤوليات وعمليات اتخاذ القرار
•القواعد واألنظمة واإلجراءات الداخلية

5
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 -7العالقات مع الجهات الفاعلة الخارجية
ال تعمل اآلليات الوقائية الوطنية مبعزل عن غريها :فمن املتوقع لها أن تتفاعل بشكل وثيق مع طائفة
متنوعة من الجهات الفاعلة ،مبا يف ذلك السلطات وغريها من الجهات املعنية واملجتمع املدين واللجنة
الفرعية ملنع التعذيب وغريها من آليات حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية.

 1-7العالقة مع السلطات
يضع الربوتوكول االختياري مجموعة من االلتزامات عىل الدول األطراف يف ما يتعلق بآليتها (آلياتها)
الوقائية الوطنية .فبموجب املادة (18أ) من الربوتوكول ،يتعني عىل الدول األطراف االمتناع عن التدخل
يف عمل آليتها (آلياتها) الوقائية وضامن االستقالل الوظيفي لها .ومبوجب املادة  ،20ينبغي للدول أن متنح
اآلليات الوقائية صالحية الوصول إىل األماكن واألشخاص واملعلومات وأن تحرتم هذه الصالحية .ومبوجب
املادة  ،)1(21يتيعن عىل الدول األطراف أيضاً عدم إصدار أمر بإنزال أي عقوبة بأي شخص أو تطبيق
العقوبة عليه أو السامح بها أو التغاىض عنها بسبب اتصاله باآللية الوقائية الوطنية لغرض مساعدتها
يف التنفيذ العادي لواجباتها الرسمية .عالوة عىل ذلك ،توجِب املادة (12ج) عىل الدول األطراف تشجيع
وتسهيل االتصال املبارش بني آليتها (آلياتها) الوقائية واللجنة الفرعية ملنع التعذيب .باإلضافة إىل ذلك ،تقع
عىل السلطات املختصة ،مبقتىض املادة  ،22التزامات إيجابية بالتعاون مع اآللية الوقائية .ويف الواقع العميل،
يتطلب ذلك من السلطات دراسة توصيات اآللية الوقائية والدخول يف حوار بشأن تدابري التنفيذ املمكنة.
أخريا ً ،يقع عىل الدول األطراف التزام أيضاً بنرش وتوزيع التقارير السنوية الصادرة عن آليتها الوقائية.
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ينبغي لآلليات الوقائية أن تكون س َّباقة يف بناء عالقات تعاونية مع السلطات .فاستمرار الحوار الب ّناء مع
السلطات يتطلب ثقة متبادلة يجب بناؤها تدريجياً ،وذلك عاد ًة ما يكون عن طريق إجراء أنشطة توعية
لضامن معرفة وفهم سائر السلطات املعنية ألهداف ووالية وصالحيات اآللية الوقائية .يف الوقت نفسه،
ينبغي لآلليات الوقائية حامية استقاللها ومامرسة كامل نطاق صالحياتها .لكن دفع التغيري إىل األمام
وتحقيق النتائج يتطلب وقتاً طويالً :لذلك ،فثمة حاجة إىل منظور طويل األجل.

 2-7العالقة مع الجهات املعنية املحلية األخرى
يف حالة وجود هيئات زائرة أخرى عىل املستوى املحيل ،يكون من املهم أن تنشئ اآللية الوقائية عالقات
تعاون رسمية معها الكتشاف أوجه التآزر املمكنة وتفادي االزدواجية والتداخل يف الجهود .تحتاج اآلليات
الوقائية إىل إقامة عالقات إيجابية مع الربملان الوطني ،الذي ينبغي اعتباره رشيكاً أساسياً يف منع التعذيب.
وميكن إنشاء التعاون من خالل تقديم التقرير السنوي واملساهمة يف املناقشات الربملانية حول السياسات
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أو الترشيعات وجلسات االستامع حول بعض تدابري منع التعذيب (من بني مسائل أخرى) .أما العالقة مع
السلطة القضائية ،فقد تكون أكرث تعقيدا ً ألن املشاكل املوجودة يف أماكن االحتجاز (مثل االكتظاظ) قد
تكون ناتجة عن اختالل القضاء .مبا أن اآلليات الوقائية تزور أماكن تقع تحت مسؤولية السلطة القضائية
ثم تقدم توصيات بشأن تحسني الوضع يف هذه األماكن ،فقد يكون لعملها تأثري مبارش عىل عمل السلطة
القضائية.

 3-7العالقة مع املجتمع املدين674
قد تلعب منظامت املجتمع املدين دورا ً رئيسياً يف عمل اآللية الوقائية حتى يف حالة عدم مشاركتها رسمياً
يف تنفيذ والية اآللية الوقائية .تشكل منظامت حقوق اإلنسان واألكادمييون والنقابات ولجان األشخاص
املحرومني من حريتهم وجمعيات الفئات الضعيفة مصادر مهمة للمعلومات .كام أنها ت ُعترب من الرشكاء
املحتملني يف هذا املجال ،ألسباب ليس أقلها وضعها الذي يسمح لها بنقل النتائج والتوصيات وبالضغط
عىل السلطات لتنفيذ التغيريات املقرتحة .قد متارس منظامت املجتمع املدين أيضاً دور الوكالة الحارسة يف
ما يخص عمل وأداء وتأثري اآلليات الوقائية .وينبغي أن تنظر اآلليات الوقائية يف إقامة اتصاالت منتظمة
ومؤقتة مع منظامت املجتمع املدين العاملة يف مجال الحرمان من الحرية بهدف تسهيل املشاورات
والتبادالت الرسمية وغري الرسمية.

 4-7العالقة مع وسائل اإلعالم
قد تشكل وسائل اإلعالم رشيكاً مهامً للمنظمة؛ لكن أهداف وسائل اإلعالم ال تتوافق بالرضورة مع أهداف
اآللية الوقائية .لذا ،فينبغي أن تضع اآلليات الوقائية اسرتاتيجية إعالمية تهدف إىل استخدام التدخل
اإلعالمي لدعم العالقات التعاونية مع السلطات .وينبغي السعي لنرش تقارير الزيارات عرب وسائل اإلعالم
 - 674انظر القسمني  1-6و 3-5-7يف الفصل الرابع من هذا الدليل.
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يف بولندا ،تجتمع اآللية الوقائية (املدافع عن حقوق اإلنسان) مع جمعية تنفيذ الربوتوكول االختياري
التفاقية مناهضة التعذيب  -التي تتألف من أكادمييني ومنظامت غري حكومية  -مرة واحدة كل شهرين أو
ثالثة أشهر .تتيح هذه االجتامعات الفرصة لتبادل اآلراء حول القضايا املتعلقة بسري عمل اآللية الوقائية،
مثل املشاكل التي تواجهها املنشآت العقابية .وقد نوقشت االستبيانات التي استخدمها الفريق الزائر التابع
لآللية الوقائية يف مقابالته الخاصة مع األشخاص املحرومني من حريتهم أيضاً خالل هذه االجتامعات
الدورية .عالوة عىل ذلك ،تقدم الجمعية الدعم لآللية الوقائية يف الجهود التي تبذلها لجمع األموال675 .

 - 675تقرير املدافع عن حقوق اإلنسان حول أنشطة اآللية الوقائية الوطنية يف بولندا يف عام  ،2008وارسو ،مايو/أيار  ،2009ص .82-81
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بطريقة اسرتاتيجية؛ كأن يتم النرش ردا ً عىل عدم التعاون من جانب السلطات .وقد متثل بعض أنشطة
اآللية الوقائية (مثل نرش التقارير السنوية) جزءا ً من حملة إعالمية لزيادة تغطية أنشطة ونتائج وتوصيات
اآللية الوقائية.

 5-7العالقة مع اللجنة الفرعية ملنع التعذيب
يتعني عىل اآلليات الوقائية الحفاظ عىل اتصال مبارش مع اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،بينام يتعني
عىل الدول األطراف تشجيع هذا االتصال وتسهيله 676 .ويف سياق تعدد اآلليات الوقائية ،ينبغي للدول
األطراف ضامن وجود اتصاالت مبارشة بني اللجنة الفرعية ملنع التعذيب وسائر الهيئات املكلَّفة بوالية اآللية
الوقائية 677 .ويُقصد باالتصال املبارش ،يف أدىن حد له ،تبادل املراسالت الكتابية .من املهم أن ترسل اآلليات
الوقائية املعلومات إىل اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،وخاصة التقارير السنوية .وقد تقرر اآلليات الوقائية
أيضاً أن تجتمع مع اللجنة الفرعية خالل جلساتها العامة يف جنيف.

5

متثل الزيارات القطرية التي تقوم بها اللجنة الفرعية ملنع التعذيب فرصة مهمة للتواصل مع اآلليات
الوقائية .ففي مرحلة التحضري لزيارة ما ،ينبغي لآلليات الوقائية إرسال معلومات مفصلة إىل اللجنة الفرعية
حول الوضع يف البالد 678 .خالل الزيارة ،تلعب اآلليات الوقائية أيضاً دور املحاور الرئييس لصالح اللجنة
الفرعية ،فينبغي بالتايل أن تكون االجتامعات واملناقشات مرتبة مسبقاً .وعقب الزيارة ،يتم إرسال التقارير
رسا ً إىل السلطات .غري أنه يجوز للجنة الفرعية ،مبوجب املادة  )1(16من الربوتوكول ،إرسال تقاريرها
وتوصياتها إىل اآللية الوقائية “إذا كان ذلك مناسباً” .تعترب اآلليات الوقائية األقدر عىل متابعة تنفيذ
توصيات اللجنة الفرعية ،وينبغي لها أن تقدم معلومات يف هذا الصدد إىل اللجنة الفرعية 679 .كام أنها
قد تفضِّ ل تقديم املشورة للجنة الفرعية بشأن موقفها تجاه ردود دولتها الطرف عىل التقارير والتوصيات
وأعامل املتابعة.

سري العمل التنفيذي لآلليات الوقائية الوطنية

مبوجب املادتني (11ب)( )2و(11ب)( ،)3تتكلف اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بـ”توفري املشورة واملساعدة
لآلليات الوطنية يف تقييم االحتياجات والوسائل الالزمة لتعزيز حامية األشخاص املحرومني من حريتهم»
و»توفري التدريب واملساعدة التقنية لها بغية تعزيز قدراتها» .يلعب هذا الدعم وهذه املشورة دورا ً حوياً
يف تعزيز فعالية عمل اآلليات الوقائية680 .
 - 676الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب ،املواد (11ب)( )2و(12ج) و(20و).
 - 677اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي الثالث ،الفقرة .53
 - 678انظر القسم  4-4يف الفصل الثالث من هذا الدليل.
 - 679انظر القسمني  2-7-4و 4-7-4يف الفصل الثالث من هذا الدليل.
 - 680انظر الرشح الوارد يف الفصل الثاين من هذا الدليل؛ وأيضاً الفصل الثالث ،وخاصة األقسام  3و 1-5-4و.7-4
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 6-7العالقة مع الجهات الفاعلة اإلقليمية والدولية
إن اآللية الوقائية الوطنية هي املحاور الرئييس بشأن الوضع الداخيل آلليات حقوق اإلنسان اإلقليمية
والدولية املهتمة مبنع التعذيب .إذ يتيح لها وضعها الفريد تقديم تحليل مبارش ومستقل ألوضاع االحتجاز
ومعاملة األشخاص املحرومني من حريتهم إىل هيئات مثل لجنة األمم املتحدة ملناهضة التعذيب ()CAT
ولجنة حقوق اإلنسان ومجلس حقوق اإلنسان (خاصة آللية االستعراض الدوري الشامل) واملقرر الخاص
املعني بالتعذيب 681 .تعترب اآلليات الوقائية يف وضع جيد أيضاً ملتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن
هيئات دولية وإقليمية ،منها:
•يف أفريقيا ،اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان ،خاصة ما ُسمي مؤخرا ً بلجنة منع التعذيب
بأفريقيا واملقرر الخاص املعني بالسجون وأوضاع االحتجاز يف أفريقيا؛
•يف أوروبا ،اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛
•يف األمريكتني ،لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان ومن يتبعها من مقررين مواضيعيني
(خاصة املقرر املعني بحقوق األشخاص املحرومني من حريتهم واملقرر املعني بحقوق
املهاجرين وأرسهم واملقرر املعني بحقوق املرأة)

 7-7العالقة مع اآلليات الوقائية األخرى
قد تستفيد اآلليات الوقائية الوطنية أيضاً من إقامة عالقات مع اآلليات الوقائية األخرى يف تطوير مامرساتها
وتعزيز فعاليتها .وقد تأخذ العالقات شكل التبادالت الثنائية غري الرسمية أو الزيارات الدراسية أو اللقاءات
واالجتامعات الرسمية متعددة األطراف 682 .تتيح شبكات التبادل والتواصل املبارش بني األقران ،خاصة
عىل املستوى اإلقليمي أو دون اإلقليمي ،فرصاً لآلليات الوقائية لتبادل املامرسات الجيدة ومناقشة تجاربها.

 - 682عىل املستوى األورويب ،يعمل مجلس أوروبا حالياً عىل وضع مرشوع أورويب لآلليات الوقائية الوطنية يهدف إىل إنشاء شبكة آليات
وقائية لتعزيز تبادل املعلومات واملناقشات املواضيعية والتدريب القطري .ويتوىل مجلس أوروبا إدارة املرشوع األورويب لآلليات الوقائية
الوطنية لعام  2011-2010يف حني متوله املفوضية األوروبية ومجلس أوروبا واملساهامت الطوعية .وتضطلع جمعية الوقاية من التعذيب
بدور الرشيك املنفذ.

سري العمل التنفيذي لآلليات الوقائية الوطنية

 - 681قد تكون بعض اإلجراءات الخاصة األخرى (مثل الفريق العامل املعني باالحتجاز التعسفي؛ واملقرر الخاص املعني بتعزيز وحامية
حقوق اإلنسان أثناء مكافحة اإلرهاب؛ والفريق العامل املعني بحاالت االختفاء القرسي أو غري الطوعي؛ واملقرر الخاص املعني باستقالل
القضاة واملحامني؛ واملقرر الخاص املعني بحاالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً) أيضاً من املحاورين املثريين لالهتامم
بالنسبة لآلليات الوقائية.

5
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العالقات مع الجهات الفاعلة الخارجية :العنارص الرئيسية
•االسرتاتيجيات الرامية إىل ضامن إقامة حوار تعاوين مع السلطات
•االتصاالت املبارشة مع اللجنة الفرعية ملنع التعذيب (إرسال املعلومات إىل اللجنة الفرعية،
مبا يف ذلك التقارير السنوية الصادرة عن اآللية الوقائية)
•االسرتاتيجيات اإلعالمية واسرتاتيجيات التواصل
•التعاون مع املجتمع املدين
•إقامة العالقات مع اآلليات الدولية واإلقليمية
•الشفافية

 -8تأثري عمل اآلليات الوقائية الوطنية
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عندما يكون لدى اآلليات الوقائية الوطنية موارد كافية وتنظيم داخيل واضح وأساليب فعالة للعمل
الوقايئ ،فهي تتمكن من تنفيذ اسرتاتيجية شاملة ملنع التعذيب (تتضمن الزيارات والتقارير واملالحظات
عىل الترشيعات) وعىل إقامة عالقات تعاونية جيدة مع السلطات والجهات الفاعلة األخرى .يف هذه الحالة،
قد يساهم عمل اآللية الوقائية يف إحداث تغيريات إيجابية ،والحد من احتامالت التعذيب وسوء املعاملة،
وتحسني الضامنات والظروف يف أماكن االحتجاز ،وضامن حامية أفضل لألشخاص املحرومني من حريتهم.
ولكن ينبغي النظر إىل تأثري عمل اآلليات الوقائية من منظور طويل األجل .أوالً ،تعترب عملية إعداد اآلليات
الوقائية عملية تراكمية حيث أن اآلليات الوقائية نادرا ً ما تحقق الوضع املثايل املذكور أعاله يف السنوات
األوىل من إنشائها .ففي حني أن اآلليات الوقائية تستطيع القيام بزيارات منتظمة ونرش تقارير وتوصيات
خالل املراحل األوىل من إنشائها ،إال أن تطوير أساليب عمل فعالة وإقامة عالقات بناءة مع السلطات
يتطلبان كثريا ً من الوقت .عالوة عىل ذلك ،فغالباً ما تكون املوارد غري كافية ليك تنفذ اآلليات الوقائية كامل
والياتها الوقائية الشاملة .ثانياً ،نادرا ً ما تسفر الزيارات والتقارير والتوصيات الوقائية التي تركز عىل تقليل
عوامل الخطر عن نتائج فورية .فقد يكون من السهل تنفيذ بعض التوصيات امللموسة والعملية بشأن
األوضاع املادية أو الضامنات األساسية ،لكن معظم التوصيات التي تتناول القضايا الهيكلية أو اإلصالح
القانوين يتطلب تنفيذها مزيدا ً من الوقت والصرب .يقع عىل السلطات املختصة واجب دراسة توصيات
اآلليات الوقائية والدخول يف حوار حول تدابري التنفيذ املمكنة .وقد متثل إقامة حوار بناء ،يف حد ذاتها،
خطوة أوىل مهمة نحو تحقيق النتائج.

الفصل الخامس  -سري العمل التنفيذي لآلليات الوقائية الوطنية
بنا ًء عليه ،غالباً ما يصعب قياس تأثري العمل الوقايئ نظرا ً لطبيعته بحد ذاتها ،وألسباب ليس أقلها أنه كثريا ً
ما يصعب إيجاد عالقة سببية مبارشة بني التطورات اإليجابية وعمل اآلليات الوقائية .وال ينبغي التقليل
من أهمية التأثري الرادع لقدرة اآلليات الوقائية املستقلة عىل دخول أماكن االحتجاز يف أي وقت ،وإن كانت
ال تشكل إال جانباً من نهج وقايئ أوسع نطاقاً .أما يف املدى الطويل ،فقد يؤكد العمل التحلييل االسرتاتيجي
الذي يخرج بتوصيات مالمئة للسياق الوطني مدعومة بحوار تعاوين مع السلطات أن اآلليات الوقائية
تلعب دورا ً محورياً يف دفع الجهود املبذولة ملنع التعذيب وسوء املعاملة .لذا ،فإن وجود نظام للوقاية
يكون فيه عمل الهيئات الوطنية (أي اآلليات الوقائية الوطنية) مع َّززا ً ومدعوماً من هيئة دولية (أي اللجنة
الفرعية ملنع التعذيب) يشكل بوتقة فريدة من التدابري الوقائية القادرة عىل إحداث تغيريات إيجابية كبرية
يف أوضاع ومعاملة األشخاص املحرومني من حريتهم.
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دليل الربوتوكول اإلختياري التفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب

المرفقات

1.1الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
2.2املبادئ التوجيهية األولية الصادرة عن اللجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من رضوب
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة بشأن التطوير املستمر لآلليات
الوقائية الوطنية
3.3الدول األطراف والدول املوقعة عىل اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
ِ
وسج ِّل التصويت عىل الربوتوكول االختياري التفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب
أنشطة اآلليات الوقائية الوطنية
4.4عناوين مفيدة
5.5مصادر أخرى لالطالع حول الربوتوكول االختياري التفاقية األمم املتحدة ملناهضة
التعذيب

املرفقات
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املرفقات

بروتوكول اختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
متت املصادقة عليها بتاريخ  18كانون األول  2002يف الجلسة العامة الخامسة والسبعون للجمعية العامة
لألمم املتحدة بالقرار A/RES/57/199
دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من  22حزيران 2006

		

ديباجة

املرفقات

إن الدول األطراف يف هذا الربوتوكول،
إذ تؤكد من جديد أن التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة أمور
محظورة وتشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق اإلنسان،
واقتناعاً منها برضورة اتخاذ تدابري إضافية لتحقيق مقاصد اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (املشار إليها فيام ييل باسم االتفاقية) وبالحاجة إىل
تعزيز حامية األشخاص املحرومني من حريتهم من التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية
أو الالإنسانية أو املهينة،
وإذ تشري إىل أن املادتني  2و  16من االتفاقية تلزمان كل دولة طرف باتخاذ تدابري فعالة ملنع أعامل
التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يف أي إقليم يخضع لواليتها،
وإذ تقر بأنه تقع عىل الدول مسؤولية أساسية عن تنفيذ هاتني املادتني ،وبأن تعزيز حامية األشخاص
املحرومني من حريتهم واالحرتام الكامل ملا لهم من حقوق اإلنسان هام مسؤولية مشرتكة يتقاسمها الجميع
وأن هيئات التنفيذ الدولية تكمل وتعزز التدابري الوطنية،
وإذ تشري إىل أن املنع الفعال للتعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو
املهينة يقتيض التثقيف واتخاذ جملة من التدابري املتنوعة الترشيعية واإلدارية والقضائية وغريها،
وإذ تشري أيضاً إىل أن املؤمتر العاملي لحقوق اإلنسان أعلن جازما أن الجهود الرامية إىل استئصال شأفة
التعذيب ينبغي أن تركز أوالً وقبل كل يشء عىل الوقاية ،ودعا إىل اعتامد بروتوكول اختياري لالتفاقية،
الغرض منه إنشاء نظام وقايئ يقوم عىل زيارات منتظمة ألماكن االحتجاز،
واقتناعاً منها بأن حامية األشخاص املحرومني من حريتهم من التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ميكن تعزيزها بوسائل غري قضائية ذات طابع وقايئ تقوم عىل
أساس القيام بزيارات منتظمة ألماكن االحتجاز،

قد اتفقت عىل ما ييل:
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		الجزء األول
		مبادئ عامة
املادة 1

الهدف من هذا الربوتوكول هو إنشاء نظام قوامه زيارات منتظمة تضطلع بها هيئات دولية
ووطنية مستقلة لألماكن التي يحرم فيها األشخاص من حريتهم ،وذلك بغية منع التعذيب وغريه
من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.

املادة 2

-1
-2

-3
-4

تنشأ لجنة فرعية ملنع التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو
املهينة (يشار إليها فيام ييل باسم اللجنة الفرعية ملنع التعذيب) وتقوم بأداء املهام املنصوص عليها
يف هذا الربوتوكول.
تؤدي اللجنة الفرعية ملنع التعذيب عملها يف إطار ميثاق األمم املتحدة وتسرتشد مبقاصده ومبادئه
وكذلك باملعايري التي وضعتها األمم املتحدة ملعاملة األشخاص املحرومني من حريتهم.
تسرتشد اللجنة الفرعية ملنع التعذيب أيضاً مببادئ الرسية والنزاهة وعدم االنتقائية والشمولية
واملوضوعية.
تتعاون اللجنة الفرعية ملنع التعذيب والدول األطراف عىل تنفيذ هذا الربوتوكول.

املادة 3

ت ُنشئ أو تعينّ أو تستبقي كل دولة طرف هيئة زائرة واحدة أو أكرث عىل املستوى املحيل ملنع
التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (يشار إليها فيام
ييل باسم اآللية الوقائية الوطنية).

املادة 4

-1

املرفقات
-2

236

تسمح كل دولة طرف ،وفقاً لهذا الربوتوكول ،بقيام اآلليات املشار إليها يف املادتني  2و  3بزيارات
ألي مكان يخضع لواليتها ولسيطرتها ويوجد فيه أشخاص محرومون أو ميكن أن يكونوا محرومني
من حريتهم إما مبوجب أمر صادر عن سلطة عامة أو بناء عىل إيعاز منها أو مبوافقتها أو سكوتها
(يشار إليها فيام ييل باسم أماكن االحتجاز) .ويجري االضطالع بهذه الزيارات بهدف القيام ،عند
اللزوم ،بتعزيز حامية هؤالء األشخاص من التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية
أو الالإنسانية أو املهينة.
يعني الحرمان من الحرية ،ألغراض هذا الربوتوكول ،أي شكل من أشكال احتجاز شخص أو سجنه
أو إيداعه يف مكان عام أو خاص للتوقيف ال يسمح لهذا الشخص فيه مبغادرته كام يشاء ،بأمر من
أي سلطة قضائية أو إدارية أو غريها من السلطات األخرى.

املرفقات

		الجزء الثاين
		اللجنة الفرعية ملنع التعذيب
املادة 5

-1

-2
-3
-4
-5
-6

تتألف اللجنة الفرعية ملنع التعذيب من عرشة أعضاء .وبعد تصديق العضو الخمسني عىل هذا
الربوتوكول أو انضاممه إليه ،يُرفع عدد أعضاء اللجنة الفرعـية ملنـع التعذيب إىل  25عضوا ً.
يختار أعضاء اللجنة الفرعية ملنع التعذيب من بني الشخصيات التي تتمتع بخلق رفيع وخربة
مهنية مشهود لهم بها يف ميدان إقامة العدل ،وخاصة يف القانون الجنايئ أو إدارة السجون أو
الرشطة ،أو يف شتى امليادين املتصلة مبعاملة األشخاص املحرومني من حريتهم.
يوىل ،يف تشكيل اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،االعتبار الواجب للتوزيع الجغرايف العادل ولتمثيل
مختلف أشكال الحضارة والنظم القانونية للدول األطراف.
ويوىل أيضا يف عملية التشكيل هذه االعتبا ُر لتمثيل كال الجنسني متثيالً متوازناً عىل أساس مبادئ
املساواة وعدم التمييز.
ال يجوز أن يكون يف عضوية اللجنة الفرعية ملنع التعذيب عضوان من مواطني دولة واحدة.
يعمل أعضاء اللجنة الفرعية بصفتهم الفردية ،ويتمتعون باالستقالل والنزاهة ،ويكونون عىل
استعداد لخدمة اللجنة الفرعية بصورة فعالة.

املادة 6

-1
-2

-3

املرفقات

لكل دولة طرف أن ترشح ،وفقاً للفقرة  2من هذه املادة ،عددا ً يصل إىل مرشحني اثنني يحوزان
املؤهالت ويستوفيان الرشوط املنصوص عليها يف املادة  ،5وتوفر ،يف سياق هذا الرتشيح ،معلومات
مفصلة عن مؤهالت املرشحني.
(أ) يحمل املرشحان جنسية إحدى الدول األطراف يف هذا الربوتوكول؛
(ب) يحمل أحد املرشحني عىل األقل جنسية الدولة الطرف التي ترشحه؛
(ج) ال يُرشح أكرث من مواطنني اثنني من دولة طرف واحدة؛
(د) قبل أن ترشح دولة طرف مواطناً من دولة طرف أخرى ،تطلب موافقة كتابية من تلك الدولة
وتحصل عليها.
قبل خمسة شهور عىل األقل من تاريخ اجتامع الدول األطراف ،الذي تعقد االنتخابات خالله،
يوجه األمني العام لألمم املتحدة رسالة إىل الدول األطراف يدعوها فيها إىل تقديم ترشيحاتها يف
غضون ثالثة أشهر .ويقدم األمني العام قامئة مرتبة ترتيباً أبجديا بجميع األشخاص املرشحني عىل
هذا النحو ،تبني الدول األطراف التي رشحتهم.

املادة 7

-1

يُنتخب أعضاء اللجنة الفرعية ملنع التعذيب عىل الوجه التايل:
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(أ) يوىل االعتبار األول للوفاء بالرشوط واملعايري الواردة يف املادة  5من هذا الربوتوكول؛
(ب) يُجرى االنتخاب األول يف موعد ال يتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذا الربوتوكول؛
(ج) تنتخب الدول األطراف أعضاء اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بواسطة االقرتاع الرسي؛
(د) ت ُجرى انتخابات أعضاء اللجنة الفرعية ملنع التعذيب يف اجتامعات للدول األطراف تعقد كل
سنتني بدعوة من األمني العام لألمم املتحدة .ويف تلك االجتامعات التي يشكل فيها ثلثا الدول
األطراف نصاباً قانونياً ،يكون األشخاص املنتخبون يف اللجنة الفرعية ملنع التعذيب هم الذين
يحصلون عىل أكرب عدد من األصوات وعىل أغلبية مطلقة من أصوات ممثيل الدول األطراف
الحارضين واملصوتني.
إذا أصبح مواطنان اثنان من دولة طرف ،خالل العملية االنتخابية ،مؤهلني للخدمة أعضاء يف
اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،يكون املرشح الذي يحصل عىل أكرب عدد من األصوات هو عضو
اللجنة الفرعية ملنع التعذيب .ويف حالة حصول املواطنني عىل نفس العدد من األصوات يتبع
اإلجراء التايل:
(أ) إذا قامت الدولة الطرف برتشيح واحد فقط من املواطنني اللذين يحمالن جنسيتها ،يكون هذا
املواطن عضوا يف اللجنة الفرعية ملنع التعذيب؛
(ب) إذا قامت الدولة الطرف برتشيح كال املواطنني اللذين يحمالن جنسيتها ،يُجرى تصويت
مستقل بواسطة االقرتاع الرسي لتحديد أيهام يصبح عضوا ً؛
(ج) إذا مل تقم الدولة الطرف برتشيح أي من املواطنني اللذين يحمالن جنسيتها ،يجرى تصويت
مستقل باالقرتاع الرسي لتحديد أيهام يصبح عضوا ً.

املادة 8

يف حالة وفاة أو استقالة عضو يف اللجنة الفرعية ملنع التعذيب أو إذا مل يعد العضو قادرا ً ألي سبب
عىل أداء مهامه ،تقوم الدولة الطرف التي رشحت العضو برتشيح شخص صالح آخر تتوفر فيه
املؤهالت ويستويف الرشوط املنصوص عليها يف املادة  ،5وذلك للخدمة حتى االجتامع التايل للدول
األطراف ،مع مراعاة الحاجة إىل تحقيق توازن مناسب بني شتى ميادين االختصاص ،ورهناً مبوافقة
غالبية الدول األطراف .وتعترب املوافقة ممنوحة ما مل يصدر عن نصف عدد الدول األطراف أو أكرث
رد سلبي يف غضون ستة أسابيع من قيام األمني العام لألمم املتحدة بإبالغها بالتعيني املقرتح.

املادة 9
املرفقات
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ينتخب أعضاء اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ملدة أربع سنوات .ويجوز إعادة انتخابهم مرة واحدة
إذا أعيد ترشيحهم .وتنتهي مدة عضوية نصف عدد األعضاء املنتخبني يف االنتخاب األول عند
انقضاء عامني؛ وعقب االنتخاب األول مبارشة تختار أسامء هؤالء األعضاء بقرعة يجريها رئيس
االجتامع املشار إليه يف الفقرة (1د) من املادة .7

املرفقات

املادة 10

-1
-2

-3

تنتخب اللجنة الفرعية ملنع التعذيب أعضاء مكتبها ملدة عامني .ويجوز إعادة انتخابهم.
تضع اللجنة الفرعية ملنع التعذيب نظامها الداخيل ،الذي ينص ،يف جملة أمور ،عىل ما ييل:
(أ) يتكون النصاب القانوين من نصف عدد األعضاء مضافاً إليه عضو واحد؛
(ب) تتخذ قرارات اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بأغلبية أصوات األعضاء الحارضين؛
(ج) تكون جلسات اللجنة الفرعية ملنع التعذيب رسية.
يدعو األمني العام لألمم املتحدة إىل عقد االجتامع األول للجنة الفرعية ملنع التعذيب ،وبعد
االجتامع األول الذي تعقده ،تجتمع اللجنة الفرعية يف األوقات التي يقيض بها نظامها الداخيل.
وتعقد اللجنة الفرعية ولجنة مناهضة التعذيب دوراتهام متزامنة مرة واحدة يف السنة عىل األقل.

		الجزء الثالث
		والية اللجنة الفرعية ملنع التعذيب
املادة 11

’‘1
’‘2
’‘3
’‘4

املرفقات

تقوم اللجنة الفرعية ملنع التعذيب مبا ييل:
(أ) زيارة األماكن املشار إليها يف املادة  ،4وتقدم توصياتها إىل الدول األطراف بشأن حامية
األشخاص ،املحرومني من حريـتهم ،من التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو
الالإنسانية أو املهيــنـة؛
(ب) وفيام يخص اآلليات الوقائية الوطنية تقوم مبا يلـي:
إسداء املشورة وتقديم املساعدة للدول األطراف ،عند االقتضاء ،لغرض إنشاء هذه اآلليات؛
الحفاظ عىل االتصال املبارش ،والرسي عند اللزوم ،باآلليات الوقائية الوطنية وتوفري التدريب
واملساعدة التقنية لهـا بغية تعزيز قدراتها؛
توفري املشورة واملساعدة لآلليـات الوطنية يف تقييم االحتياجات والوسائل الالزمة بغية تعزيز
حامية األشخاص ،املحرومني من حريتهم ،من التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛
تقديم التوصيات واملالحظات إىل الدول األطراف بغية تعزيز قدرات ووالية اآلليات الوقائية
الوطنية ملنع التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛
(ج) التعاون ،لغرض منع التعذيب بوجه عام ،مع هيئات األمم املتحدة وآلياتها ذات الصلة فضال
عن املؤسسات أو املنظامت الدولية واإلقليمية والوطنية العاملة يف سبيل تعزيز حامية جميع
األشخاص من التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.

املادة 12

لتمكني اللجنة الفرعية ملنع التعذيب من أداء واليتها عىل النحو املبني يف املادة  ،11تتعهد الدول
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األطراف مبا ييل:
(أ) استقبال اللجنة الفرعية ملنع التعذيب يف إقليمها وتيسري سبيل وصولها إىل أماكن االحتجاز كام
هي محددة يف املادة  4من هذا الربوتوكول؛
(ب) تزويد اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بكافة املعلومات ذات الصلة التي قـد تطلبها لتقييم
االحتياجات والتدابري الواجب اتخاذها بغية تعزيز حامية األشخاص املحرومني من حريتهم من
التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛
(ج) تشجيع وتيسري االتصاالت بني اللجنة الفرعية ملنع التعذيب واآلليات الوقائية الوطنية؛
(د) بحث التوصيات التي تتقدم بها اللجنة الفرعية ملنع التعذيب والدخول يف حوار معها حول
تدابري التنفيذ املمكنة.

املــادة 13

-1

-2
-3

-4

تضـع اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،عن طريق القرعة أوال ،برنامجا للزيارات املنتظمة للدول
األطراف بغية أداء والياتها كام هي محددة يف املادة .11
ت ُـخطـر اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،بعد التشاور ،الدول األطراف بربنامجها ليتسنى لهذه الدول
القيام ،دون تأخري ،باتخاذ الرتتيبات العملية الالزمة ألداء الزيارات.
يقـوم بالزيارات عضوان اثنان عىل األقل من أعضاء اللجنة الفرعية ملنع التعذيب .وقــد يرافق
هذين العضوين ،عند االقتضاء ،خرباء مشهود لهم بالخربة والدراية الفنية يف امليادين التي يغطيها
هذا الربوتوكول وينتقون من قامئة بالخرباء يجري إعدادها باالستناد إىل االقرتاحات املقدمة من
الدول األطراف ومفوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان ومركز األمم املتحدة ملنع الجرمية الدولية.
وتقرتح الدول األطراف املعنية ،لغرض إعداد القامئة ،عددا من الخرباء الوطنيني ال يزيدون عىل
الخمسة .وللدولة الطرف أن تعرتض عىل إدراج خبري بعينه يف الزيارة فتقوم اللجنة الفرعية باقرتاح
خبري آخر.
وللجنة الفرعية ملنع التعذيب أن تقرتح ،إذا ما رأت ذلك مناسبا ،زيارة متابعة قصرية تتم إثر زيارة
عادية.

املادة 14

-1
املرفقات
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لتمكني اللجنة الفرعية ملنع التعذيب من أداء واليتها تتعهد الدول األطراف يف هذا الربوتوكول بأن
تتيح لها ما ييل:
(أ) وصوال غري مقيد لكافة املعلومات التي تتعلق بعدد األشخاص املحرومني من حريتهم بأماكن
احتجازهم عىل النحو املبني يف املادة  4فضال عن عدد األماكن ومواقعها؛
(ب) وصوال غري مقيد لكافة املعلومات املتعلقة مبعاملة هؤالء األشخاص وبظروف احتجازهم؛
(ج) وصوال غري مقيد ،رهنا بالفقرة  2أدناه ،لكافة أماكن االحتجاز وملنشآتها ومرافقها؛
(د) فرصة إجراء مقابالت خاصة مع األشخاص املحرومني من حريتهم دون وجود شهود ،إما بصورة

املرفقات

-2

شخصية وإما بوجود مرتجـم إذا اقتضت الرضورة ذلك ،فضال عن أي شخص ترى اللجنة الفرعية
ملنع التعذيب أنـه ميكن أن يوفر معلومات ذات صلة باملوضوع؛
(هـ) حرية اختيار األماكن التي ترغب يف زيارتها واألشخاص الذين ترغب يف مقابلتهم.
واالعرتاض عىل زيارة ملكان احتجاز بعينه ال ميكن التـذرع بــه إال ألسباب ملح َّــة وموجبـة لها
عالقة بالدفاع الوطني أو السالمة العامة والكوارث الطبيعية أو اضطراب خطري يف املكان املزمع
زيارته ،مام يحول مؤقتا دون االضطالع بزيارة كهذه .وال ميكن أن تتذرع الدولة الطرف بحالة
طوارئ معلنة يك يكون ذلك مربرا لالعرتاض عىل الزيارة.

املادة 15

ال تأمر أي سلطة أو مسؤول بإنزال أي عقوبة بأي شخص أو منظمة أو يطبق عليهام العقوبة أو
يسمح بها أو يتغاىض عنها بسبب قيام هذا الشخص أو هذه املنظمة بتبليغ اللجنة الفرعية ملنع
التعذيب أو أعضائها أي معلومات ،صحيحة كانت أم خاطئة ،وال ينبغي أن يضار هذا الشخص أو
هذه املنظمة يف غري ذلك من األحوال بأي طريقة أيـا كانت.

املادة 16

-1
-2

-3
-4

املرفقات

تبلغ اللجنة الفرعية ملنع التعذيب توصياتها ومالحظاتها رسا إىل الدولة الطرف وإىل أي آلية وقائية
وطنية ،إذا كانت لهـا عالقة باملوضوع.
تنرش اللجنة الفرعية ملنع التعذيب تقريرها مشفوعا بأي تعليقات صادرة عن الدولة الطرف
املعنية كلام طلبت منها هذه الدولة الطرف أن تفعل ذلك .وإذا ما كشفت الدولة الطرف عن
جانب من التقرير يجوز للجنة الفرعية نرش التقرير بكامله أو نشـر جزء منه .بيد أنه ال تـنرش
بيانات شخصية دون موافقة رصيحة من الشخص املعني.
تقوم اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بتقديم تقرير سنوي علنـي عن أنشطتها إىل لجنة مناهضة
التعذيب.
إذا امتنعت الدولة الطرف عن التعاون مع اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،وفقا للامدتني  12و ،14
أو عن اتخاذ خطوات لتحسني الحالة عىل ضوء توصيات اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،جاز للجنة
مناهضة التعذيب ،بناء عىل طلب اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،أن تقرر بأغلبية أصوات أعضائها،
وبعد إتاحة الفرصة للدولة الطرف إلبداء آرائها ،إصدار بيان علنـي حول املوضوع أو نرش تقرير
اللجنة الفرعية ملنع التعذيب.
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الجزء الرابع
		اآلليات الوقائية الوطنية
املادة 17

تستبقـي كل دولة طرف أو تعينّ أو تنشئ ،يف غضون فرتة أقصاها سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذا
الربوتوكول أو التصديق عليه أو االنضامم إليه ،آلية وقائية وطنية مستقلة واحدة أو أكرث ملنع
التعذيب عىل املستوى املحيل .واآلليات املنشأة بواسطة وحدات ال مركزية ميكن تعيينها آليات
وقائية وطنية ألغراض هذا الربوتوكول إذا كان نشاطها متفقا مع ما ينص عليه من أحكام.

املادة 18

-1

-2
-3
-4

تتكفل الدول األطراف بضامن االستقالل الوظيفي لآلليات الوقائية الوطنية التابعة لها فضال عن
استقالل العاملني فيها.
تتخذ الدول األطراف التدابري الرضورية ليك تتوفر لخرباء اآللية الوقائية الوطنية القدرات الالزمة
والدراية املهنية .وتسعى هذه الدول إليجاد توازن بني الجنسني ومتثيل مالئم للمجموعات العرقية
ومجموعات األقلية يف البلد.
تتعهد الدول األطراف بتوفري املوارد الالزمة ألداء اآلليات الوقائية الوطنية مهامها.
تويل الدول األطراف ،عند إنشاء اآلليات الوقائية الوطنية ،االعتبار الواجب للمبادئ املتصلة مبركز
املؤسسات الوطنية لتعزيز وحامية حقوق اإلنسان.

املادة 19

املرفقات

متنح اآلليات الوقائية الوطنية ،كحـد أدنـى ،السلطات التالية:
(أ) القيام ،عىل نحو منتظم ،بدراسة معاملة األشخاص املحرومني من حريتهم يف أماكن االحتجاز
عىل النحو املحدد يف املادة  4بغية القيام ،إذا لزم األمر ،بتعزيز حاميتهم من التعذيب ومن رضوب
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛
(ب) تقديم توصيات إىل السلطات املعنية بغرض تحسني معاملة وأوضاع األشخاص املحرومني من
حريتهم ومنع التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،
مع مراعاة املعايري ذات الصلة التي وضعتها األمم املتحدة؛
(ج) تقديم اقرتاحات ومالحظات تتعلق بالترشيعات القامئة أو مبشاريع القوانني.

املادة 20

لتمكني اآلليات الوقائية الوطنية من أداء واليتها ،تتعهد الدول األطراف يف هذا الربوتوكول بأن تتيح
لها ما ييل:
(أ) الحصول عىل جميع املعلومات املتعلقة بعدد األشخاص املحرومني من حريتهم املوجودين يف
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أماكن االحتجاز كام هو محدد يف املادة  ،4فضال عن عدد هذه األماكن ومواقعها؛
(ب) الحصول عىل جميع املعلومات التي تشري إىل معاملة هؤالء األشخاص فضال عن ظروف
احتجازهم؛
(ج) الوصول إىل جميع أماكن االحتجاز ومنشآتها ومرافقها؛
(د) فرصة إجراء مقابالت خاصة مع األشخاص املحرومني من حريتهم دون وجود شهـود ومقابلتهم
إما بصورة شخصية وإما من خالل مرتجم إذا اقتضت الرضورة ،فضال عن أي شخص آخر تعتقد
اآللية الوقائية الوطنية أنه ميكن أن يقدم معلومات ذات صلة؛
(هـ) حرية اختيار األماكن التي تريد زيارتها واألشخاص الذين تريد مقابلتهم؛
(و)الحق يف إجراء اتصاالت مع اللجنة الفرعية ملنع التعذيب وموافاتها مبعلومات واالجتامع بها.

املادة 21

-1

-2

ال تأمــر أي سلطة أو مسؤول بإنزال أي عقوبة بأي شخص أو منظمة أو أن يطبق عليهام العقوبة
أو يسمح بها أو يتغاىض عنها بسبب قيام هذا الشخص أو هذه املنظمة بتبليغ اآللية الوقائية
الوطنية بأي معلومات ،صحيحة كانت أم خاطئة ،وال ينبغي أن يضار هذا الشخص أو هذه املنظمة
يف غري ذلك من األحوال بأي طريقة أيــا كانت.
تكـون للمعلومات الرسية التي تجمعها اآللية الوقائية الوطنية حرمتها .وال تنرش أي بيانات
شخصية دون موافقة رصيحة من الشخص املعني بتلك البيانات.

املادة 22

تقوم السلطات املختصة يف الدولة الطرف املعنية ببحث التوصيات الصادرة عن اآللية الوقائية
الوطنية ،وتدخل يف حوار معها حول تدابري التنفيذ املمكنة.

املادة 23

تتعهد الدول األطراف يف هذا الربوتوكول بنرش وتوزيع التقارير السنوية الصادرة عن اآلليات
الوقائية الوطنية.

		الجزء الخامس
املادة 24

-1

املرفقات

		اإلعالن
للدول األطراف إثر عملية التصديق أن تصدر إعالناً بتأجيل تنفيذ التزاماتها سواء مبقتىض الجزء
الثالث أو الجزء الرابع من هذا الربوتوكول.
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يرسي هذا التأجيل ملدة أقصاها ثالث سنوات .وعىل إثر تقديم الدولة الطرف ملا يلزم من الحجج
وبعد التشاور مع اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،للجنة مناهضة التعذيب أن متدد هذه الفرتة
سنتني أُخريني.

		الجزء السادس
		األحكام املالية
املادة 25

-1
-2
-1

-2

تتحمل األمم املتحدة النفقات التي تتكبدها اللجنة الفرعية ملنع التعذيب يف تنفيذ هذا الربوتوكول.
يوفر األمني العام لألمم املتحدة ما يلزم من املوظفني واملرافق ألداء اللجنة الفرعية ملنع التعذيب
مهامها عىل النحو الفعال مبقتىض هذا الربوتوكول.
املادة 26
ينشأ صندوق خاص وفقاً لإلجراءات ذات الصلة املتبعة يف الجمعية العامة ،ويدار وفقاً لألنظمة
والقواعد املالية لألمم املتحدة ،وذلك للمساعدة يف متويل تنفيذ التوصيات التي تقدمها اللجنة
الفرعية ملنع التعذيب إىل دولة طرف إثر قيامها بزيارة لها ،فضال عن الربامج التعليمية لآلليات
الوقائية الوطنية.
يجوز متويل الصندوق الخاص عن طريق التربعات التي تقدمها الحكومات واملنظامت الحكومية
الدولية واملنظامت غري الحكومية وغريها من الكيانات العامة والخاصة.

		الجزء السابع
		أحكام ختامية
املادة 27

-1
-2

املرفقات
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يفتح باب التوقيع عىل هذا الربوتوكول ألي دولة وقعت عىل االتفاقية.
يخضع هذا الربوتوكول للتصديق عليه من جانب أي دولة صدقت عىل االتفاقية أو انضمت إليها.
وتودع صكوك التصديق لدى األمني العام لألمم املتحدة.
يفتح باب االنضامم إىل هذا الربوتوكول ألي دولة صدقت عىل االتفاقية أو انضمت إليها.
يبدأ نفاذ االنضامم بإيداع صك االنضامم لدى األمني العام لألمم املتحدة.
يخطر األمني العام لألمم املتحدة جميع الدول املوقعة عىل هذا الربوتوكول أو املنضمة إليه بإيداع
كل صك من صكوك التصديق أو االنضامم.

املرفقات

املادة 28

-1

-2

يبدأ نفاذ هذا الربوتوكول يف اليوم الثالثني من تاريخ إيداع صك التصديق أو االنضامم العرشين
لدى األمني العام لألمم املتحدة.
بالنسبة لكل دولة تصدق عىل هذا الربوتوكول أو تنضم إليه بعد إيداع صك التصديق أو االنضامم
العرشين لدى األمني العام لألمم املتحدة ،يدخل هذا الربوتوكول حيز النفاذ يف اليوم الثالثني من
تاريخ إيداع صك تصديقها أو انضاممها.

املادة 29

ترسي أحكام هذا الربوتوكول عىل الدول االتحادية بجميع أجزائها دون أية قيود أو استثناءات.

املادة 30

ال ت ُبدى أي تحفظات عىل هذا الربوتوكول.

املادة 31

متس أحكام هذا الربوتوكول التزامات الدول األطراف مبقتىض أي اتفاقية إقليمية تنشئ نظاماً
ال ّ
لزيارات أماكن االحتجاز .وتشجع اللجنة الفرعية ملنع التعذيب والهيئات املنشأة مبوجب تلك
االتفاقيات اإلقليمية عىل التشاور والتعاون من أجل تفادي االزدواج والتعزيز الفعال ألهداف هذا
الربوتوكول.

املادة 32

ال متس أحكام هذا الربوتوكول التزامات الدول األطراف باتفاقيات جنيف األربع املؤرخة  12آب/
أغسطس  1949وبروتوكوليها اإلضافيني املؤرخني  8حزيران/يونيه  ،1997وال متس إمكانية أن تأذن
أي دولة طرف للجنة الصليب األحمر الدولية بزيارة أماكن االحتجاز يف الحاالت غري املشمولة
بالقانون اإلنساين الدويل.

-1
-2

ألية دولة طرف أن تنقض هذا الربوتوكول يف أي وقت مبقتىض إخطار كتايب توجهه إىل األمني العام
لألمم املتحدة الذي يبلغ فيام بعد سائر الدول األطراف يف هذا الربوتوكول ويف االتفاقية بذلك.
ويصبح النقض نافذا ً بعد انقضاء سنة عىل تاريخ تلقي األمني العام اإلخطار.
ال يرتتب عىل هذا النقض إعفاء الدولة الطرف من التزاماتها مبوجب هذا الربوتوكول تجاه أي فعل
أو وضع قد يحدث قبل تاريخ بدء نفاذ النقض ،أو تجاه اإلجراءات التي قررت أو قد تقرر اللجنة

املرفقات

املادة 33
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الفرعية ملنع التعذيب اتخاذها فيام يتعلق بالدولة الطرف املعنية ،كام ال يخل هذا النقض عىل أي
نحو مبواصلة النظر يف أية مسألة تكون اللجنة الفرعية ملنع التعذيب قد رشعت يف النظر فيها قبل
تاريخ بدء نفاذ هذا النقض.
بعد تاريخ بدء نفاذ النقض الصادر عن الدولة الطرف ،ال تبدأ اللجنة الفرعية ملنع التعذيب النظر
يف أي مسألة جديدة تتعلق بتلك الدولة.

املادة 34

 - 1ألي دولة طرف أن تقرتح تعديال وتقدمه إىل األمني العام لألمم املتحدة .ويحيل األمني العام إىل
الدول األطراف يف هذا الربوتوكول التعديل املقرتح فور تلقيه مشفوعاً بطلب إليها بأن تبلغه إن
كانت تحبذ عقد مؤمتر للدول األطراف بغرض النظر يف االقرتاح والتصويت عليه .ويف حالة إعراب
ثلث تلك الدول األطراف عىل األقل ،يف غضون أربعة أشهر من تاريخ ورود اإلحالة من األمني العام،
عن تحبيذها عقد مثل هذا املؤمتر ،يدعو األمني العام إىل انعقاد املؤمتر برعاية األمم املتحدة.
ويقدم األمني العام أي تعديل ،يعتمده املؤمتر بأغلبية ثلثي الدول األطراف الحارضة واملصوتة ،إىل
جميع الدول األطراف لقبوله.
 - 2يدخل أي تعديل يُ ْعتمد وفقاً للفقرة  1من هذه املادة ،بعد قبوله من جانب األغلبية بثلثي الدول
األطراف يف هذا الربوتوكول ،حيز النفاذ وفقاً للعملية الدستورية لكل دولة طرف.
 - 3تكون التعديالت عند نفاذها ملزمة للدول األطراف التي قبلتها ،وتظل الدول األطراف األخرى
ملزمة بأحكام هذا الربوتوكول وبأية تعديالت سبق لها قبولها.
املادة 35
	يمُ نح أعضاء اللجنة الفرعية ملنع التعذيب واآلليات الوقائية الوطنية االمتيازات والحصانات التي
تكون الزمة ملامرستهم مهامهم عىل نحو مستقل .ويمُ نح أعضاء اللجنة الفرعية ملنع التعذيب
االمتيازات والحصانات املنصوص عليها يف البند  22من اتفاقية امتيازات األمم املتحدة وحصاناتها
املؤرخة  13شباط/فرباير  ،1946رهناً بأحكام البند  23من تلك االتفاقية.

املادة 36
املرفقات
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عىل جميع أعضاء اللجنة الفرعية ملنع التعذيب أثناء قيامهم بزيارة إىل دولة طرف ،دون اإلخالل
بأحكام ومقاصد هذا الربوتوكول وباالمتيازات والحصانات التي يتمتعون بها:
(أ) احرتام قوانني وأنظمة الدولة الــ َم ُزو َرة؛
(ب) االمتناع عن أي فعل أو نشاط يتعارض مع ما تتسم به واجباتهم من طابع نزيه ودويل.

املرفقات

املادة 37

-1
-2

يودع هذا الربوتوكول ،الذي تتساوى يف الحجية نصوصه اإلسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية
والعربية والفرنسية ،لدى األمني العام لألمم املتحدة.
يرسل األمني العام لألمم املتحدة إىل جميع الدول نسخا مصدقا عليها من هذا الربوتوكول.
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املبادئ التوجيهية األولية الصادرة عن اللجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من
رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة بشأن التطوير
املستمر لآلليات الوقائية الوطنية (1)NPMs
 -1تيسريا ً للحوار مع اآلليات الوقائية الوطنية بوجه عام ،تود اللجنة الفرعية اإلشارة إىل بعض املبادئ
التوجيهية األولية يف ما يتعلق بعملية إنشاء هذه اآلليات ،عن طريق إنشاء هيئات جديدة أو تطوير
الهيئات القامئة ،وببعض السامت الرئيسية لتلك اآلليات كام ييل:
.أينبغي أن ترد والية اآللية الوقائية الوطنية وصالحياﺗﻬا بشكل واضح ومحدد يف الترشيعات
الوطنية كنص دستوري أو ترشيعي .ويجب أن يتجىل يف هذا النص التعريف الواسع ألماكن
الحرمان من الحرية حسبام ورد يف الربوتوكول االختياري.
.بينبغي إنشاء اآللية الوقائية الوطنية عن طريق عملية علنية وجامعة وشفافة تشمل اﻤﻟﺠمتع
املدين وغريه من الجهات الفاعلة التي تشارك يف منع التعذيب؛ وحني يُنظر يف أمر تعيني هيئة
قامئة كآلية وقائية وطنية ،ينبغي أن تكون املسألة مفتوحة للمناقشة ومبشاركة اﻤﻟﺠمتع املدين.
.تينبغي تعزيز استقاللية اآللية الوقائية الوطنية الفعلية واملتصورة عىل السواء ،من خالل عملية
تتسم بالشفافية يجري فيها اختيار وتعيني أعضاء مستقلني ال يشغلون أي منصب من شأنه أن
يثري التساؤالت عن تضارب املصالح.
.ثينبغي أن يستند اختيار األعضاء عىل املعايري املعلنة املتصلة بالتجارب والخربات املطلوبة لتنفيذ
عمل اآللية الوقائية الوطنية بفعالية ونزاهة.
.جينبغي أن يُرا َعى يف عضوية اآللية الوقائية الوطنية تحقيق التوازن بني الجنسني والتمثيل الكايف
للمجموعات العرقية واألقليات وجامعات السكان األصليني.

املرفقات

.حتتخذ الدولة التدابري الرضورية ليك تضمن متتع الخرباء أعضاء اآللية الوقائية الوطنية بالقدرات
والدراية املهنية الالزمة .كام ينبغي توفري التدريب لآلليات الوقائية الوطنية.
 - 1التقرير السنوي األول للجنة الفرعية ملنع التعذيب (للفرتة من فرباير/شباط  2007إىل مارس/آذار  ،)2008وثيقة األمم
املتحدة  14 ،CAT/C/40/2مايو/أيار .2008
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.خينبغي توفري موارد كافية للعمل املحدد لآلليات الوقائية الوطنية وفقاً للامدة )3( 18من
الربوتوكول االختياري؛ وينبغي أن يتحقق ذلك حرصياً يف موارد امليزانية واملوارد البرشية عىل
السواء.
.دينبغي أن يشمل برنامج عمل اآلليات الوقائية الوطنية سائر األماكن املحتملة والفعلية املخصصة
لحرمان األشخاص من حريتهم.
.ذينبغي أن تكفل وترية الزيارات التي تضطلع بها اآللية الوقائية الوطنية مراقبة تلك األماكن
بفعالية يف ما يتعلق بضامنات الحامية من سوء املعاملة.
.رينبغي وضع أساليب عمل لآلليات الوقائية الوطنية ومراجعتها لهدف تحديد املامرسات الجيدة
والثغرات يف الحامية تحديدا ً فعاالً.
.زينبغي أن تشجع الدول اآلليات الوقائية الوطنية عىل إعداد تقارير عن الزيارات مشفوعة
بتعليقات عىل املامرسات الجيدة والثغرات يف الحامية وتقدميها إىل املؤسسات املعنية ،فضالً
عن توصيات إىل السلطات املسؤولة تتعلق بالتحسينات يف املامرسات والسياسات والقوانني.
.سينبغي أن تقيم اآلليات الوقائية الوطنية حوارا ً متواصالً مع السلطات استنادا ً إىل التوصيات
بإجراء تغيريات التي متخضت عنها الزيارات ،وإىل اإلجراءات املتخذة لالستجابة لهذه التوصيات
وفقاً للامدة  22من الربوتوكول.
.شإصدار التقرير السنوي لآلليات الوقائية الوطنية وفقاً للامدة  23من الربوتوكول.
.صينبغي اعتبار تطوير اآلليات الوقائية الوطنية عىل أنه التزام متواصل ،مع تعزيز الجوانب
األساسية وصقل أساليب العمل وتحسينها تدريجياً.
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الدول األطراف والدول املوقعة عىل اتفاقية مناهضة التعذيب
وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،
( 10ديسمرب/كانون األول )1984
1
وبروتوكولها االختياري ( 22يونيو/حزيران )2006
و
ِسجِ ّل التصويت عىل الربوتوكول االختياري
التفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب

املرفقات
- 1الدول الحالية اعتبارا ً من  11أكتوبر/ترشين األول .2010
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التوقيع

 26نوفمرب/ترشين
الثاين 1985

اتفاقية مناهضة التعذيب
التصديق
االنضامم (أ)
الخالفة (د)

 12سبتمرب/أيلول 1989

 14مارس/آذار  1994أ
 8سبتمرب/أيلول 2000

 5نوفمرب/ترشين الثاين  2002أ
 25يونيو/حزيران  1986أ
 8أكتوبر/ترشين األول  2002أ

 12مارس/آذار  1992أ
 8سبتمرب/أيلول  8 2000سبتمرب/أيلول 2000
 4يناير/كانون الثاين  1999أ
 18فرباير/شباط  1993أ
 19ديسمرب/كانون األول
 1986أ
 4يونيو/حزيران  1992أ
 9يونيو/حزيران  1995أ
 22سبتمرب/أيلول 2000
 30يوليو/متوز  2003أ
 18ديسمرب/كانون األول
 1995أ
 18مارس/آذار  1996أ

املرفقات

الدولة

أفريقيا
الجزائر

بنن
بوتسوانا
بوركينا فاسو
بوروندي
الكامريون

الرأس األخرض
تشاد
جزر القمر
الكونغو
كوت ديفوار

جمهورية
الكونغو
الدميقراطية
جيبويت
مرص
غينيا
االستوائية
إثيوبيا
غابون

غامبيا

 21يناير/كانون الثاين
1986
 23أكتوبر/ترشين
األول 1985

التوقيع

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب

 24فرباير/شباط 2005
 21سبتمرب/أيلول 2005

التصويت يف الجمعية العامة
اللجنة الثالثة
30.L/57/3.A/C
( 7نوفمرب/ترشين
الثاين )2002

امتناع

 20سبتمرب/أيلول 2006
 7يوليو/متوز 2010

التصديق
االنضامم (أ)
الخالفة (د)

الجلسة العامة
199/57/A/RES
( 18ديسمرب/
كانون األول
)2002
امتناع
موافقة
موافقة
موافقة
امتناع
موافقة
موافقة

 29سبتمرب/أيلول 2008

 15ديسمرب/كانون األول
2009

موافقة
موافقة
موافقة
موافقة
امتناع
موافقة
موافقة
موافقة
موافقة

 23سبتمرب/أيلول
 2010أ

موافقة

امتناع

امتناع

 22سبتمرب/أيلول 2010

امتناع
موافقة

موافقة

امتناع
امتناع
موافقة

 15ديسمرب/كانون األول
2004
موافقة
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التصديق
االنضامم (أ)
الخالفة (د)

التوقيع

 7سبتمرب/أيلول 2000

الدولة

غانا

غينيا
غينيا بيساو
كينيا
ليسوتو

ليبرييا

الجامهريية
العربية الليبية
مدغشقر

مالوي
مايل
موريتانيا
موريشيوس
املغرب

موزمبيق
ناميبيا
النيجر
نيجرييا
رواندا
سان تومي
وبرينسيبي

 28يوليو/متوز 1988
 6سبتمرب/أيلول
2000

 8يناير/كانون الثاين
1986

 1أكتوبر/ترشين
األول 2001

التوقيع

التصديق
االنضامم (أ)
الخالفة (د)

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب

 6نوفمرب/ترشين الثاين
2006
 16سبتمرب/أيلول 2005

الجلسة العامة
199/57/A/RES
( 18ديسمرب/
كانون األول
)2002
موافقة
موافقة

التصويت يف الجمعية العامة
اللجنة الثالثة
30.L/57/3.A/C
( 7نوفمرب/ترشين
الثاين )2002

موافقة
امتناع
موافقة

امتناع
موافقة

امتناع

 22سبتمرب/أيلول
 2004أ

امتناع

 13ديسمرب/كانون األول 2005

موافقة

 24سبتمرب/أيلول 2003

موافقة

 11يونيو/حزيران  1996أ
 26فرباير/شباط  1999أ
 17نوفمرب/ترشين الثاين  2004أ
 9ديسمرب/كانون األول  1992أ
 21يونيو/حزيران 1993
 14سبتمرب/أيلول  1999أ
 28نوفمرب/ترشين الثاين  1994أ
 5أكتوبر/ترشين األول  1998أ
 28يونيو/حزيران 2001
 15ديسمرب/كانون األول  2008أ

 19يناير/كانون الثاين 2004

موافقة
موافقة
امتناع
موافقة
موافقة
موافقة
موافقة
رفض

 27يوليو/متوز  2009أ

 21يونيو/حزيران  2005أ

 12مايو/أيار 2005

موافقة
موافقة
امتناع
موافقة
موافقة
موافقة
موافقة
رفض

 16مايو/أيار  1989أ

 30مايو/أيار 1986
 10أكتوبر/ترشين األول 1989
 12سبتمرب/أيلول 2000
 21فرباير/شباط  1997أ
 12نوفمرب/ترشين الثاين
 2001أ
 22سبتمرب/أيلول  2004أ

 7سبتمرب/أيلول 2000

اتفاقية مناهضة التعذيب
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موافقة
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التوقيع

الدولة

اتفاقية مناهضة التعذيب

التوقيع

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب

التصويت يف الجمعية العامة
التصديق
االنضامم (أ)
الخالفة (د)

التصديق
االنضامم (أ)
الخالفة (د)

اللجنة الثالثة
30.L/57/3.A/C
( 7نوفمرب/ترشين
الثاين )2002
 18أكتوبر/ترشين األول
2006

السنغال

موافقة

 4فرباير/شباط 1985

الجلسة العامة
199/57/A/RES
( 18ديسمرب/
كانون األول
)2002
موافقة

 3نوفمرب/ترشين الثاين  1986أ
 7أكتوبر/ترشين األول  1998أ
 8أغسطس/آب 1989

 26مارس/آذار  2004أ
 18نوفمرب/ترشين الثاين 1987
 23سبتمرب/أيلول 1988
 15سبتمرب/أيلول 2005

 20سبتمرب/أيلول 2006

 26سبتمرب/أيلول 2003
موافقة
امتناع

 27سبتمرب/أيلول 2010
 19مايو/أيار 2009

 5مايو/أيار  1992أ
 25أبريل/نيسان 2001
 24يناير/كانون الثاين  1990أ
 10ديسمرب/كانون األول 1998

موافقة
موافقة
امتناع
موافقة
امتناع
موافقة
امتناع
امتناع
موافقة
موافقة
امتناع

 5أكتوبر/ترشين األول  1998أ
 15أكتوبر/ترشين األول  1992أ
 4أكتوبر/ترشين األول 1988
 14سبتمرب/أيلول 2005

 30مارس/آذار 2007

 20يوليو/متوز 2010

موافقة
امتناع
امتناع
موافقة
موافقة
امتناع

امتناع
رفض

 21أغسطس/آب 1986

 18مارس/آذار 1985
 24يناير/كانون الثاين
1993
 4يونيو/حزيران
1986
 25مارس/آذار 1987
 26أغسطس/آب
1987

 10ديسمرب/كانون
األول 1985

امتناع
موافقة
امتناع

امتناع

 4فرباير/شباط 2003

املرفقات

سيشيل
سرياليون
الصومال
جنوب أفريقيا

السودان

سوازيلند
توغو
تونس

أوغندا
زامبيا

آسيا واملحيط
الهادئ
أسرتاليا

بنغالديش
كمبوديا
الصني

الهند

 12ديسمرب/كانون
األول 1986

 14أكتوبر/ترشين
األول 1997

امتناع
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الدولة

إندونيسيا

اليابان
جمهورية
كوريا
جزر املالديف
منغوليا
ناورو

نيبال
نيوزيلندا

باكستان
الفلبني
رسيالنكا
تايالند
تيمور الرشقية

الرشق
األوسط
أفغانستان
البحرين
إرسائيل

األردن
الكويت
لبنان

التوقيع

التوقيع

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب

 23أكتوبر/ترشين
األول 1985

التصويت يف الجمعية العامة

التصديق
االنضامم (أ)
الخالفة (د)

 28أكتوبر/ترشين األول 1998

التصديق
االنضامم (أ)
الخالفة (د)

موافقة

 29يونيو/حزيران  1999أ
 9يناير/كانون الثاين  1995أ

اللجنة الثالثة
30.L/57/3.A/C
( 7نوفمرب/ترشين
الثاين )2002

الجلسة العامة
199/57/A/RES
( 18ديسمرب/
كانون األول
)2002
موافقة
رفض
موافقة
 14سبتمرب/أيلول 2005

 23سبتمرب/أيلول 2003

 14مارس/آذار 2007

 15فرباير/شباط 2006

امتناع
موافقة

 14مايو/أيار  1991أ
 10ديسمرب/كانون األول 1989

 20أبريل/نيسان  2004أ
 24يناير/كانون الثاين  2002أ

موافقة
موافقة
امتناع
موافقة

 12نوفمرب/ترشين
الثاين 2001

موافقة
موافقة
امتناع
موافقة

 14يناير/كانون الثاين
1986
 17أبريل/نيسان 2008
 23يونيو/حزيران 2010
 18يونيو/حزيران  1986أ
 3يناير/كانون الثاين  1994أ
 2أكتوبر/ترشين األول  2007أ
 16أبريل/نيسان  2003أ
 16سبتمرب/أيلول 2005

موافقة
امتناع

موافقة
امتناع
رفض

امتناع
امتناع
موافقة
امتناع

 4فرباير/شباط 1985

 22أكتوبر/ترشين
األول 1986

 1أبريل/نيسان 1987
 6مارس/آذار  1998أ
 3أكتوبر/ترشين األول 1991
 13نوفمرب/ترشين الثاين  1991أ
 8مارس/آذار  1996أ
 5أكتوبر/ترشين األول  2000أ
 22ديسمرب/كانون األول
 2008أ

موافقة
موافقة

امتناع
امتناع
موافقة
امتناع
موافقة

اتفاقية مناهضة التعذيب
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موافقة
امتناع
موافقة
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الدولة

قطر
اململكة
العربية
السعودية
الجمهورية
العربية
السورية
اليمن

األمريكتان
أنتيغوا
وبربودا
األرجنتني

التوقيع

التصديق
االنضامم (أ)
الخالفة (د)

التوقيع

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب

التصويت يف الجمعية العامة

 11يناير/كانون الثاين  2000أ
 23سبتمرب/أيلول  1997أ

التصديق
االنضامم (أ)
الخالفة (د)

امتناع
امتناع

 19أغسطس/آب  2004أ

اللجنة الثالثة
30.L/57/3.A/C
( 7نوفمرب/ترشين
الثاين )2002

الجلسة العامة
199/57/A/RES
( 18ديسمرب/
كانون األول
)2002
امتناع
امتناع
رفض

 5نوفمرب/ترشين الثاين  1991أ
 19يوليو/متوز  1993أ

موافقة
موافقة
امتناع
امتناع
موافقة
موافقة
موافقة
موافقة

موافقة
موافقة
امتناع
امتناع
موافقة
موافقة
موافقة
موافقة
موافقة
موافقة

موافقة

امتناع

اتفاقية مناهضة التعذيب

 4فرباير/شباط 1985

 24سبتمرب/أيلول 1986

املرفقات

بليز
بوليفيا
الربازيل

كندا
تشييل

كولومبيا
كوستاريكا

 30أبريل/نيسان 2003

 4فرباير/شباط 1985
 23سبتمرب/أيلول 1985

 23أغسطس/آب 1985
 23سبتمرب/أيلول 1987

 10أبريل/نيسان 1985
 4فرباير/شباط 1985

جزر البهاما
 17مارس/آذار  1986أ
 12أبريل/نيسان 1999
 28سبتمرب/أيلول 1989
 24يونيو/حزيران 1987
 30سبتمرب/أيلول 1988
 8ديسمرب/كانون األول 1987
 11نوفمرب/ترشين الثاين 1993

 15نوفمرب/ترشين الثاين
2004

 22مايو/أيار 2006
 13أكتوبر/ترشين األول
2003
 6يونيو/حزيران 2005
 4فرباير/شباط 2003

 16ديسمرب/كانون
األول 2008
 23مايو/أيار 2006
 12يناير/كانون الثاين
2007
 12ديسمرب/كانون األول
2008
 1ديسمرب/كانون األول
2005

موافقة
موافقة

املرفقات
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الدولة

كوبا

جمهورية
الدومينيكان
إكوادور
السلفادور
غواتيامال
غويانا

التوقيع

اتفاقية مناهضة التعذيب
التصديق
االنضامم (أ)
الخالفة (د)

 17مايو/أيار 1995

 27يناير/كانون الثاين
1986
 4فرباير/شباط 1985

 4فرباير/شباط 1985

 25يناير/كانون الثاين
1988

 30مارس/آذار 1988
 17يونيو/حزيران  1996أ
 5يناير/كانون الثاين  1990أ
 19مايو/أيار 1988
 5ديسمرب/كانون األول  1996أ
 23يناير/كانون الثاين 1986
 5يوليو/متوز 2005
 24أغسطس/آب 1987
 12مارس/آذار 1990

بريو
سانت
فنسنت وجزر
غرينادين
الواليات
املتحدة
األمريكية
أوروغواي

فنزويال

 18مارس/آذار 1985
 15أبريل/نيسان 1985
 22فرباير/شباط 1985
 23أكتوبر/ترشين
األول 1989
 29مايو/أيار 1985

 18أبريل/نيسان 1988

 4فرباير/شباط 1985

 15فرباير/شباط 1985

 7يوليو/متوز 1988
 1أغسطس/آب  2001أ
 21أكتوبر/ترشين األول 1994
 24أكتوبر/ترشين األول 1986
 29يوليو/متوز 1991

هندوراس
املسكيك
نيكاراغوا
بنام
باراغواي

املرفقات
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التوقيع
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 24مايو/أيار 2007

التصديق
االنضامم (أ)
الخالفة (د)

 20يوليو/متوز 2010

 25سبتمرب/أيلول 2003

 2ديسمرب/كانون األول
2005
 14سبتمرب/أيلول  2006أ

 23مايو/أيار 2006
 11أبريل/نيسان 2005
 25فرباير/شباط 2009

 9يونيو/حزيران 2008

 8ديسمرب/كانون األول 2004
 23سبتمرب/أيلول 2003
 14مارس/آذار 2007
 22سبتمرب/أيلول 2010
 22سبتمرب/أيلول 2004

 12يناير/كانون الثاين 2004

 8ديسمرب/كانون األول
2005

التصويت يف الجمعية العامة

رفض
موافقة
موافقة
موافقة
موافقة
امتناع

اللجنة الثالثة
30.L/57/3.A/C
( 7نوفمرب/ترشين
الثاين )2002

الجلسة العامة
199/57/A/RES
( 18ديسمرب/
كانون األول
)2002
امتناع
موافقة
موافقة
موافقة
موافقة
امتناع
موافقة
موافقة
موافقة
موافقة
موافقة

رفض
موافقة
موافقة

موافقة
موافقة
موافقة
موافقة
موافقة
موافقة
موافقة
رفض
موافقة
موافقة
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التوقيع

 11مايو/أيار  1994أ

التصديق
االنضامم (أ)
الخالفة (د)

اتفاقية مناهضة التعذيب

 5أغسطس/آب 2002

 14مارس/آذار 1985

 22سبتمرب/أيلول 2006
 13سبتمرب/أيلول  1993أ
 29يوليو/متوز 1987
 16أغسطس/آب  1996أ
 13مارس/آذار 1987

التوقيع

اللجنة الثالثة
30.L/57/3.A/C
( 7نوفمرب/ترشين
الثاين )2002

موافقة

التصديق
االنضامم (أ)
الخالفة (د)

التصويت يف الجمعية العامة

الجلسة العامة
199/57/A/RES
( 18ديسمرب/
كانون األول
)2002
موافقة
 1أكتوبر/ترشين األول
 2003أ
 14سبتمرب/أيلول  2006أ

موافقة
موافقة
موافقة
موافقة

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب

 25سبتمرب/أيلول 2003
 15سبتمرب/أيلول 2005

موافقة
موافقة
موافقة
موافقة
 28يناير/كانون الثاين
2009

 1سبتمرب/أيلول  1993د

موافقة

 24أكتوبر/ترشين األول
2005
 7ديسمرب/كانون األول 2007

 16ديسمرب/كانون األول 1986
 12أكتوبر/ترشين األول  1992د
 18يوليو/متوز 1991
 22فرباير/شباط  1993د

 19ديسمرب/كانون
األول 1985
 4فرباير/شباط 1985

موافقة
موافقة

 22سبتمرب/أيلول 2010
 23سبتمرب/أيلول 2003
 26يوليو/متوز 2004
 13سبتمرب/أيلول 2004

 4فرباير/شباط 1985

 9أكتوبر/ترشين األول
1985

 25يونيو/حزيران 1999

موافقة
موافقة
موافقة

 25أبريل/نيسان 2005
 29أبريل/نيسان 2009
 10يوليو/متوز 2006

 27مايو/أيار 1987
 21أكتوبر/ترشين األول  1991أ

 24أكتوبر/ترشين األول
2008

موافقة
موافقة
موافقة
موافقة

 26يونيو/حزيران 2003
 21سبتمرب/أيلول 2004

 10يونيو/حزيران
1986

موافقة
موافقة
موافقة

موافقة
موافقة

 4فرباير/شباط 1985

موافقة
موافقة

 30أغسطس/آب 1989

املرفقات

الدولة

أوروبا وآسيا
الوسطى
ألبانيا

أندورا
أرمينيا
النمسا
أذربيجان

بيالروس

بلجيكا

البوسنة
والهرسك
بلغاريا

كرواتيا
قربص

الجمهورية
التشيكية
الدامنرك
إستونيا

فنلندا

 23سبتمرب/أيلول 2003

موافقة

 25يونيو/حزيران 2004
 18ديسمرب/كانون األول
2006
موافقة

املرفقات
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التوقيع

التوقيع

الدولة

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب

التصديق
االنضامم (أ)
الخالفة (د)

التصويت يف الجمعية العامة
التصديق
االنضامم (أ)
الخالفة (د)

فرنسا

اللجنة الثالثة
30.L/57/3.A/C
( 7نوفمرب/ترشين
الثاين )2002

 4فرباير/شباط 1985

موافقة

 11نوفمرب/ترشين الثاين
2008
 9أغسطس/آب  2005أ
 4ديسمرب/كانون األول
2008

 6أكتوبر/ترشين األول 1988
 26يونيو/حزيران  2002أ
 15أبريل/نيسان 1987

 18فرباير/شباط 1986

الجلسة العامة
199/57/A/RES
( 18ديسمرب/
كانون األول
)2002
موافقة
امتناع
موافقة
موافقة
موافقة

 16سبتمرب/أيلول 2005

جورجيا
أملانيا

موافقة
موافقة
موافقة
موافقة

 5سبتمرب/أيلول  1997أ

 23أكتوبر/ترشين األول 1996
 11أبريل/نيسان 2002
 12يناير/كانون الثاين 1989
 26أغسطس/آب  1998أ

موافقة
موافقة
موافقة
امتناع
موافقة

 14أبريل/نيسان  1992أ
 2نوفمرب/ترشين الثاين 1990
 3نوفمرب/ترشين الثاين
2006
 19مايو/أيار 2010
 24سبتمرب/أيلول 2003
 6مارس/آذار 2009

 24يونيو/حزيران 2005
 13يناير/كانون الثاين 2005
 24سبتمرب/أيلول 2003

 24سبتمرب/أيلول 2003
 2أكتوبر/ترشين األول 2007
 20أغسطس/آب 2003
 25سبتمرب/أيلول 2007

موافقة
موافقة
موافقة
موافقة
موافقة
موافقة
موافقة

 1فرباير/شباط  1996أ
 29سبتمرب/أيلول 1987
 13سبتمرب/أيلول  1990أ
 6ديسمرب/كانون األول  1991أ
 23أكتوبر/ترشين األول  2006أ
 21ديسمرب/كانون األول 1988
 9يوليو/متوز 1986

 28سبتمرب/أيلول 2010

 23أكتوبر/ترشين األول
 2006د
 3يونيو/حزيران 2005
 24سبتمرب/أيلول 2003

 22أكتوبر/ترشين األول
2008
 29ديسمرب/كانون األول
 2008أ

موافقة
موافقة

موافقة
موافقة
موافقة
موافقة

 26أكتوبر/ترشين األول  1994أ
 1أكتوبر/ترشين األول 1990

 13أكتوبر/ترشين
األول 1986
 4فرباير/شباط 1985

 28نوفمرب/ترشين
الثاين 1986
 4فرباير/شباط 1985
 28سبتمرب/أيلول 1992
 4فرباير/شباط 1985

 27يونيو/حزيران
1985

 22فرباير/شباط 1985

موافقة
موافقة
موافقة
موافقة

 20سبتمرب/أيلول 2006

اليونان
الكريس
الرسويل
املجر

أيسلندا
أيرلندا
إيطاليا
كازاخستان

قريغيزستان

التفيا
ليختنشتاين

ليتوانيا
لكسمربغ
مالطا
موناكو
الجبل األسود

هولندا
الرنويج

 4فرباير/شباط 1985
 4فرباير/شباط 1985

موافقة
موافقة
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موافقة
موافقة

دليل الربوتوكول اإلختياري التفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب

التوقيع

 5أبريل/نيسان 2004

التصديق
االنضامم (أ)
الخالفة (د)

 26يوليو/متوز 1989

التوقيع

اتفاقية مناهضة التعذيب

التصديق
االنضامم (أ)
الخالفة (د)

 14سبتمرب/أيلول 2005

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب

اللجنة الثالثة
30.L/57/3.A/C
( 7نوفمرب/ترشين
الثاين )2002

موافقة

 13يناير/كانون الثاين
1986
 4فرباير/شباط 1985

التصويت يف الجمعية العامة

الجلسة العامة
199/57/A/RES
( 18ديسمرب/
كانون األول
)2002
موافقة

 9فرباير/شباط 1989
 12ديسمرب/كانون األول  1994د

موافقة
امتناع

 15فرباير/شباط 2006
 1سبتمرب/أيلول 2006

 28نوفمرب/ترشين الثاين  1995أ
 18ديسمرب/كانون األول  1990أ
 3مارس/آذار 1987

موافقة
امتناع
موافقة
موافقة
موافقة

 13فرباير/شباط 2009

 16سبتمرب/أيلول 2005
 24سبتمرب/أيلول 2003
 25سبتمرب/أيلول 2003

موافقة
موافقة
موافقة

موافقة

موافقة
موافقة
موافقة

موافقة
موافقة
موافقة
موافقة
موافقة

موافقة
موافقة

 24يوليو/متوز 2006
 2يوليو/متوز 2009
 26سبتمرب/أيلول 2006

 13أبريل/نيسان 2005
 26يونيو/حزيران 2003
 25يونيو/حزيران 2004

 21أكتوبر/ترشين األول 1987
 8يناير/كانون الثاين 1986
 2ديسمرب/كانون األول 1986
 11يناير/كانون الثاين  1995أ
 2أغسطس/آب 1988

 27نوفمرب/ترشين الثاين 2006
 12مارس/آذار  2001د
 28مايو/أيار  1993د
 16يوليو/متوز  1993أ
 23يناير/كانون الثاين
 2007أ
 4أبريل/نيسان 2006
 14سبتمرب/أيلول 2005
 24سبتمرب/أيلول 2009

 14سبتمرب/أيلول 2005

 25يونيو/حزيران  1999أ
 24فرباير/شباط 1987
موافقة

موافقة
موافقة

 10ديسمرب/كانون
األول 1985
 18سبتمرب/أيلول 2002

 4فرباير/شباط 1985
 4فرباير/شباط 1985
 4فرباير/شباط 1985

 25يناير/كانون الثاين
1988

املرفقات

الدولة

بولندا

الربتغال
جمهورية
مقدونيا
اليوغوسالفية
السابقة
جمهورية
مولدوفا
رومانيا
االتحاد الرويس

سان مارينو
رصبيا
سلوفاكيا
سلوفينيا

إسبانيا
السويد
سويرسا
طاجيكستان
تركيا

تركامنستان
أوكرانيا

 27فرباير/شباط 1986

 23سبتمرب/أيلول 2005

 19سبتمرب/أيلول 2006

موافقة

املرفقات
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التوقيع

التصديق
االنضامم (أ)
الخالفة (د)

 8ديسمرب/كانون األول 1988

التوقيع

 15مارس/آذار 1985

الدولة

اللجنة الثالثة
30.L/57/3.A/C
( 7نوفمرب/ترشين
الثاين )2002

موافقة

التصديق
االنضامم (أ)
الخالفة (د)

 10ديسمرب/كانون األول
2003

التصويت يف الجمعية العامة

الجلسة العامة
199/57/A/RES
( 18ديسمرب/
كانون األول
)2002
موافقة

امتناع

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب

 26يونيو/حزيران 2003

 28سبتمرب/أيلول  1995أ

اململكة
املتحدة
لربيطانيا
العظمى
وأيرلندا
الشاملية
أوزبكستان
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عناوين مفيدة
اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ()SPT

أمانة اللجنة الفرعية ملنع التعذيب
مفوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان:
مكتب األمم املتحدة يف جنيف  -مفوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان
Palais Wilson
Rue des Pâquis 52
1211 Geneva
Switzerland
opcat@ohchr.org
www.ohchr.org

جمعية الوقاية من التعذيب ()APT
Route de Ferney 10
P.O. Box 2267
1211 Geneva 2
Switzerland
هاتف(41 22) 919 2170 :
فاكس(41 22) 919 2180 :
apt@apt.ch
www.apt.ch

معهد البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان
املرفقات

Box 10.081/1000 San José
Costa Rica
هاتف(506) 2234 0404 :
فاكس(506) 2234 0955 :
s.especiales@iidh.ed.cr
www.iidh.ed.cr
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مصادر أخرى لالطالع حول الربوتوكول االختياري
التفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب

كتب ومقاالت

 مطبوعات منظمة العفو،Combating Torture: A Manual for Action ،منظمة العفو الدولية
.2003 ، لندن،الدولية
10 Guiding Principles for the Establishment of National Preventive ،منظمة العفو الدولية
.2007 ، لندن، منظمة العفو الدولية،IOR/51/009/2007 ،Mechanisms
Detention Monitoring Briefing No 1: Making Effective ،جمعية الوقاية من التعذيب
.2008 ترشين الثاين/ نوفمرب، جنيف، جمعية الوقاية من التعذيب،Recommendations
Detention Monitoring Briefing No 2: The Selection of Persons to ،جمعية الوقاية من التعذيب
، جمعية الوقاية من التعذيب،Interview in the Context of Preventive Detention Monitoring
.2009 نيسان/ أبريل،جنيف
Detention Monitoring Briefing No 3: Using Interpreters in ،جمعية الوقاية من التعذيب
.2009 أيار/ مايو، جنيف، جمعية الوقاية من التعذيب،Detention Monitoring
Visiting Places of Detention − What role for physicians and ،جمعية الوقاية من التعذيب
.2009 أيلول/ سبتمرب، جنيف، جمعية الوقاية من التعذيب،other health professionals?

National Human Rights Commissions and Ombudspersons’ ،جمعية الوقاية من التعذيب
Offices/ Ombudsmen as National Preventive Mechanisms under the Optional Protocol to
.2008 كانون الثاين/ يناير، جنيف، جمعية الوقاية من التعذيب،the UN Convention against Torture

املرفقات

Civil Society and National Preventive Mechanisms under the ،جمعية الوقاية من التعذيب
، جنيف، جمعية الوقاية من التعذيب،Optional Protocol to the UN Convention against Torture
.2008 حزيران/يونيو

Torture in International Law: A ،جمعية الوقاية من التعذيب ومركز العدالة والقانون الدويل
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.2008 ، جنيف، مركز العدالة والقانون الدويل، جمعية الوقاية من التعذيب،guide to jurisprudence
 جمعية،Letting in the Light, 30 years of Torture Prevention ،جمعية الوقاية من التعذيب
.2007 ، جنيف،الوقاية من التعذيب
Establishment and Designation of National Preventive ،جمعية الوقاية من التعذيب
.2006 ، جنيف، جمعية الوقاية من التعذيب،Mechanisms
Implementation of the Optional Protocol to the Convention ،جمعية الوقاية من التعذيب
against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
، ساو باولو، جمعية الوقاية من التعذيب،(OPCAT) in Federal and other Decentralized States
.2005 حزيران/ يونيو،الربازيل
 جمعية الوقاية،Monitoring Places of Detention: A practical guide ،جمعية الوقاية من التعذيب
.2004 ، جنيف،من التعذيب
Prevenir la tortura: un desafío realista. Actas del seminar (Foz ،جمعية الوقاية من التعذيب
de Iguazú) sobre las condiciones de detención y la protección de las personas privadas de
.1995 ، جنيف، جمعية الوقاية من التعذيب،libertad en América latina
20 ans consacrés à la réalisation d’une idée, Recueil d’études en ،جمعية الوقاية من التعذيب
.1997 ، جنيف، جمعية الوقاية من التعذيب،l’honneur de Jean-Jacques Gautier

املرفقات

 يف،‘An Optional Protocol, based on prevention and cooperation’ ، آن ماري،بولني بنغارد
،نيويورك/ لندن، زد بوكس،An End to Torture: Strategies for its Eradication ،)بريتل ديونر (محرر
.1998
La prohibition internationale de la torture et des peines ou traitements ، إدوار،دي البالس
/ ديسمرب،10 باريس- جامعة نانتري، أطروحة دكتوراه يف القانون،cruels, inhumains ou dégradants
.2002 كانون األول
Protecting Prisoners: The standards of the European ، ورود مورغان، مالكومل دي،إيفانز
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Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or
.1998 ، أكسفورد، مطبعة كلريدون،Punishment
Torture − How to make ، وفرانسوا دي فارغاس، ومارتن إريك، ونيال ماكديرموت، جان جاك،غوتييه
 لجنة الحقوقيني الدولية،the International Convention effective: a draft optional protocol
.) (نفدت طباعته1980 ،واللجنة السويرسية ملناهضة التعذيب
Tortura, su prevención en las Américas, Visitas de control a las ،مجموعة العمل ضد التعذيب
 لجنة الحقوقيني الدولية،1987 نيسان/ أبريل6-9 ، ندوة مونتيفيديو،personas privadas de libertad
.) (نفدت طباعته1987 ،واللجنة السويرسية ملناهضة التعذيب
La creación del mecanismo español de ، وأليسيا سيبادا رومريو، وفرناندو إم،مارينيو مينينديز
.2009 ، إسبانيا،Portal Derecho S.A.  يف،prevención de la tortura
‘National Preventive Mechanisms under the Optional Protocol to the ، راشيل،موراي
Netherlands Quarterly of Human  يف،Torture Convention: One Size Does Not Fit All’
485-  ص،2008 كانون األول/ ديسمرب، هولندا،)SIM(  املعهد الهولندي لحقوق اإلنسان،Rights 26.4
.517
The United Nations Convention against Torture: A ، وإليزابيث ماكارثر، مانفريد،نوفاك
، مطبعة جامعة أكسفورد،Oxford Commentaries on International Law  يف،commentary
.2008

The Relationship ،)الفريق املعني بالربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب (جامعة بريستول
Between Accreditation by the International Coordinating Committee of National Human
.2008 ترشين الثاين/ نوفمرب، جامعة بريستول،Rights Institutions and the Optional Protocol
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Revista  يف،‘Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura’ ، إليزابيث،أوديو بينيتو
.2002 ، كوستاريكا،Costarricense de Política Exterior

، أكسفورد، مطبعة كلريدون،The Treatment of Prisoners Under International Law ، نايجل،روديل
.1999
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سانتينغر ،فالرت ،‘National Visiting Mechanisms: Categories and Assessment’ ،يف Visiting
Places of Detention: Lessons Learned and Practices of Selected Domestic Institutions,
 ،Report of an expert seminarجمعية الوقاية من التعذيب ،جنيف ،يوليو/متوز .2003
فيالن دوران ،كارلوس‘La práctica de la tortura y los malos tratos en el mundo. Tendencias ،
’ ،actualesيف La prevención y erradicación de la tortura y malos tratos en los sistemas
 ،democráticosضمن فعاليات XV Cursos ،XXII Cursos de Verano en San Sebastián
 ،UPV/EHU 2003 ،Europeosأرارتيكو.2004 ،
وثائق صادرة عن األمم املتحدة
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،وثيقة
األمم املتحدة .1984 ،GA/RES/39/46
لجنة مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،التعليق
العام رقم  ،2تنفيذ الدول األطراف للامدة  ،2وثيقة األمم املتحدة  24 ،CAT/C/GC/2يناير/كانون الثاين
.2008
اللجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
( ،)SPTالتقرير السنوي األول للجنة الفرعية ملنع التعذيب (للفرتة من فرباير/شباط  2007إىل مارس/آذار
 ،)2008وثيقة األمم املتحدة  14 ،CAT/C/40/2مايو/أيار .2008
اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي الثاين للجنة الفرعية ملنع التعذيب (للفرتة من فرباير/شباط
 2008إىل مارس/آذار  ،)2009وثيقة األمم املتحدة  7 ،CAT/C/42/2أبريل/نيسان .2009

اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،تقرير عن زيارة اللجنة الفرعية ملنع التعذيب إىل السويدCAT/OP/ ،
 10 ،SWE/1سبتمرب/أيلول .2008

املرفقات

اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،التقرير السنوي الثالث للجنة الفرعية ملنع التعذيب (للفرتة من أبريل/
نيسان  2009إىل مارس/آذار  ،)2010وثيقة األمم املتحدة  25 ،CAT/C/44/2مارس/آذار .2010

اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،الردود الواردة من السويد عىل التوصيات واألسئلة التي طرحتها اللجنة
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الفرعية ملنع التعذيب يف تقريرها عن الزيارة الدورية األوىل إىل السويد ،وثيقة األمم املتحدة CAT/OP/
 26 .SWE/1/Addيناير/كانون الثاين .2009
اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،تقرير عن زيارة اللجنة الفرعية ملنع التعذيب إىل املالديفCAT/OP/ ،
 26 ،MDV/1فرباير/شباط .2009
اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،تقرير عن زيارة اللجنة الفرعية ملنع التعذيب إىل هندوراسCAT/OP/ ،
 10 ،HND/1فرباير/شباط .2010
اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،تقرير عن زيارة اللجنة الفرعية ملنع التعذيب إىل باراغوايCAT/OP/ ،
 7 ،PRY/1يونيو/حزيران .2010
اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،الردود الواردة من باراغواي عىل التوصيات واألسئلة التي طرحتها اللجنة
الفرعية ملنع التعذيب يف تقريرها عن الزيارة الدورية األوىل إىل باراغواي ،وثيقة األمم املتحدة CAT/
 10 ،OP/PYR/1/Add.1يونيو/حزيران .2010
اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،تقرير عن زيارة اللجنة الفرعية ملنع التعذيب إىل املكسيكCAT/OP/ ،
 31 ،MEX/1مايو/أيار .2010

املرفقات
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دليل الربوتوكول اإلختياري التفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب يصدر بالرشاكة ما بني جمعية الوقاة من
التعذيب ( )APTومعهد البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان (.)IIHR
هذا الدليل هو نسخة محدثة ومنقحة من النسخة السابقة التي تم نرشها يف العام  2004للربوتوكول اإلختياري
التفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب ( ،)OPCATالذي كان أداة أساسية لدخول الربوتوكول اإلختياري إىل
حيز النفاذ يف  22يونيو .2006
يتكون الدليل الجديد من خمسة فصول ،كل منها ميكن قراءتها بشكل منفصل:
الجوانب األساسية للربوتوكول االختياري التفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب
رشح مواد الربوتوكول االختياري التفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب
اللجنة الفرعية ملنع التعذيب
التصديق عىل الربوتوكول وتعيني آليات وقائية وطنية :التحديات الداخلية
سري العمل التنفيذي لآلليات الوقائية الوطنية
هذا الدليل يهدف إىل دعم وتعزيز عمل الجهات الفاعلة عىل املستوى الدويل واإلقليمي والوطني يف مجال
تصديق وتنفيذ بنود الربوتوكول اإلختياري .ويقدم التقرير أمثلة عىل املامرسات الجيدة املستقاة من مختلف
أنحاء العامل من قبل جمعية الوقاية من التعذيب .هذه النسخة املنقحة من الدليل تأخذ يف عني االعتبار
التطورات األخرية يف جميع مناطق العامل إضافة إىل التأكيد عىل العمليات والتحديات التي تواجه تنفيذ البوتوكول
اإلختياري.
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