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  المعايير والخبرات :اآلليات الوقائية الوطنية تشكيل

  2013نوفمبر 

  مقدمة

، القيام بزيارات منتظمةأن فرضية  على (OPCAT)  البروتوكول االختياري التفاقية األمم المتحدة لمناھضة التعذيبيستند 
 لوقاية من التعذيب و سوء المعاملة.ل، تعد من أكثر الوسائل فعالية إلى أماكن الحرمان من الحرية ،من قبل خبراء مستقلين

في شكل وطنية آلية وقائية  إنشاءلبروتوكول االختياري ھو على عاتق الدول األطراف في ا الواقعااللتزام الرئيسي وإن 
 الضرورية للقيام بھذه المھام.الوسائل ب مزودةھيئات وطنية مستقلة مؤھلة للقيام بزيارات رقابية وقائية و عدة ھيئة أو 

 كٍل من اآللية الوقائية الوطنية وأعضائھا.إلى الستقالل الوظيفي تعھد باويتعين على الدولة الطرف أن 

و (أحيانا) خبراء  عاملين ، من األشخاص: أعضاء فئات ةأو ثالث فئتينمن  بصفة عامة، ،و تتكون اآلليات الوقائية الوطنية
ً  األشخاص الذين يتم ھماألعضاء  خارجيين. أعضاء اآللية  يوظفھم العاملين، في حين أن  داخل المؤسسة تعيينھم رسميا

مثل زيارة أماكن احتجاز  ،للقيام بأنشطة محددة خارجيين اآلليات الوطنية بخبراءتستعين في بعض األحيان،  .عملھملدعم 
  .بعينھا

كل في و 1.الالزمة لحسن سير العمل اتو الخبر الجماعيةالمھارات  الوقائية الوطنيةجب أن يكون لدى أعضاء اآللية ي
يحدد السلطات كما ، ھاآللية الوقائية الوطنية يحدد معايير اختيار أعضاءالمنشئ ل الخاص بھا الوطني التشريع، دولة

 والشمول والشفافية باالنفتاحعملية اختيار وتعيين أعضاء اآللية  تتميز. وينبغي أن الكفيلة باقتراح و فرز و تعيين األعضاء
  2.مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمع المدني ضمباإلضافة إلى 

إال  يتطلب مھارات محددة و تفاني شخصي. ال يمكن لآلليات الوطنية أن تكون فعالة االرصد الوقائي ھو نشاطا متخصص
 إعطاء إلىتھدف  مذكرةھذه ال المطلوبة للقيام بعمليات الرصد.و لديھم المھارات للقضية إذا كان أعضاءھا متفانين 

  صحيحة.الخيارات الاتخاذ  فيدھم نتسالاألطراف المعنية بعملية اختيار و تعيين أعضاء اآللية  إلى إرشادات

  :المسائل التالية النظر فيھدف ھذه المذكرة ستت

 ؟ الوقائية الوطنية ةلعضوية ھذه اآللي لدى المرشحين الواجب توافرھا نوع المھارات والمؤھالت ما ھو  
 خذھا في االعتبار ھيئات الترشيح والتعيين عند اقتراح المرشحين للھيئة الوطنية أما ھي العناصر األخرى التي ت

   للوقاية من التعذيب؟

 ضافة إلى ذلك،باإل عايير.ينص البروتوكول االختياري التفاقية األمم المتحدة لمناھضة التعذيب على سلسلة من الم 
 بالفعل القائمة اآلليات الوقائية الوطنية وھيئات الرصد المستفادة من تجربةبعض الدروس األولية ھذه المذكرة  تستخلص

  .بالعالم أخرى دولفي 
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 معايير البروتوكول االختياري التفاقية األمم المتحدة لمناھضة التعذيب .1

  
  االستقاللية  1.1

عن ھيئات  ھيكليامستقلين شخصيا وأن يكونوا أعضاء وموظفو وخبراء اآللية الوقائية الوطنية على ، يجب في البداية
الدولة. ويشترط البروتوكول االختياري أن تضمن الدول األطراف االستقالل الوظيفي للمؤسسة ككل وتضمن أن المؤسسة 

ومن الناحية ). 18- 1مم المتحدة لمناھضة التعذيب، المادة تتكون من أفراد مستقلين (البروتوكول االختياري التفاقية األ
و  االستقاللية أن اآللية الوقائية الوطنية يجب أن تكون قادرة على العمل دون تدخل من أجھزة الدولة. ھذه ، تعنيالعملية

من أماكن  غيرھاومراكز الشرطة  وأاألجھزة المسؤولة عن السجون  قبل منسواء تدخل أي يقتضي ذلك عدم  السماح ب
المدنية. وبالمثل عدم السماح بالتدخل من جانب األحزاب السياسية. كما يجب أن  و اإلدارةأاالحتجاز، وال من الحكومة، 

  تكون اآللية الوقائية الوطنية مستقلة عن السلطة القضائية وعن الجھات الفاعلة األخرى في نظام العدالة الجنائية.

ل اآللية الوقائية الوطنية األفراد الذين يشغلون حاليا وظائف فاعلة في الحكومة، أوفي نظام ال ينبغي أن تشم بالتاليو
العدالة الجنائية أو إنفاذ القانون. كما ينبغي أن يكونوا مستقلين بمعنى أال يكون لديھم عالقات شخصية مع شخصيات 

كان العضو المقترح سيعمل  وإنداقات الوثيقة. حتى سياسية أو مع موظفي إنفاذ القانون، مثل الوالءات السياسية أو الص
، أن يؤثر ذلك بشكل خطير على عمل اآللية الوقائية الوطنية. ولذلك، اً منحاز اعتبرإذا يمكن بطريقة نزيھة في الواقع، 

  يجب أن يكون األعضاء مستقلين ويجب أن ينظر إليھم على أنھم مستقلون.

  نيةالقدرات الالزمة والدراية المھ  2.1

 
وفقا للبروتوكول االختياري التفاقية األمم المتحدة لمناھضة التعذيب، "تتخذ الدول األطراف التدابير الالزمة لضمان تمتع 

  )."18 -2 المھنية (البروتوكول االختياري، المادة والدرايةخبراء اآللية الوقائية الوطنية بالقدرات الالزمة 
  
ً لھا تكون مقاربة متعددة التخصصات إتباعيعتمد الرصد الوقائي على و اآللية الوقائية الوطنية قادرة على االستفادة ، وفقا

مجاالت، مثل حقوق اإلنسان، والرعاية الصحية (بما في ذلك الصحة البدنية  ةفي عد ألعضائھا من المعرفة المھنية
 والعقلية)، وإقامة العدل.

لرعاية الصحية في أماكن منظومة خدمات ا للتمكن من فھمالصحة العامة في مجال مھارات المن المھم االستفادة من 
علم النفس لفھم جوانب االحتجاز المتعلقة بالصحة العقلية  في مجالالمعرفة  باإلضافة إلى ضرورة .االحتجاز في مجملھا

  3.فحص ضحايا التعذيب وسوء المعاملةفي حين أن ھناك حاجة إلى خبرة الطب الشرعي ل

 التعددي تكوينال  3.1

 إلى تحقيق السعي" األطراف الدول من االختياري التفاقية األمم المتحدة لمناھضة التعذيب يتطلب البروتوكول ثالثا،
) 18 - 2 المادة االختياري، البروتوكول( "الدولة في واألقليات العرقية للجماعات المناسب والتمثيل الجنسين بين التوازن

وجود  ضمنمما ي ،دولةبال واالجتماعية العرقية التكوينات ل مختلفيالوطنية تمث الوقائية لآللية التعددي كوينالت ضمنيو
 الوقائية آلليةل بحيث يمكن الرصد زيارات عند إجراء من الناحية العمليةتتبين أھمية ھذا الشرط و. مختلفة نظر وجھات
 بأھميةكل شرائح المجتمع  إقناع علىيكون لھا القدرة  وأيضا ،مع المعنيين بالزياراتأفضل التعامل على وجه  الوطنية

  .تحمل نوع من المصداقيةبطريقة  رسائلھا توصيلعلى  و المعاملة، وسوء التعذيب الوقاية من

  

                                                 
لمزيد من المعلومات حول دور المهنيين في مجال الصحة في رصد أماآن االحتجاز ،  3

 fessionnels de la “Visites des lieux de détention : Quel rôle pour les médecins et autres pro انظر
, APT, Genève 2008.santé ?”  
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 التطبيق العملي .2

 إذ، و نھائية . والدروس التالية ليست قائمة شاملةھذه المعاييرل الفعلي تطبيقخالل المن  عديدةيمكن استخالص دروس 
  .مع كل آلية وقائية وطنية جديدة  عناصر جديدةتبرز 

  فراالتو  1.2

 
 يستغرقإعداد وإجراء ومتابعة الزيارات في جميع أنحاء البالد ف. نشاط يتم على المدى الطويلعمل الرصد الوقائي  إن

حتى يتمكنوا من إجراء  الوقت إدارةُيظھروا مرونة في  أنالوقائية الوطنية البد  ةأعضاء اآللي وبالتالي فإنوقتا طويال. 
وحاالت الطوارئ في أماكن  العاجلةألمور في ارد واالستجابة بسرعة لاو، نھاراً  وسواء ليالً أ، الزيارات في كل وقت 

ً  التي تستوجب حالً  االحتجاز،   .سريعا
  

مشھورين ثبتت قدراتھم وإمكانياتھم من خالل عدد من الواليات والتعيينات  أشخاصاختيار تميل ھيئات التعيين إلى 
السابقة على الصعيدين الوطني والدولي. ويمكن أن يضفي ھذا الشخص صورة رفيعة المستوى على المؤسسة، مما يؤدي 

أماكن االحتجاز. فاألشخاص شرفة على الم اتالسلط و يالقرار السياس أصحابلى لفت انتباه إو ،األبواببدوره إلى فتح 
 وقدر أكبر من الثبات في التعامل معھم يتمتعون بالشجاعة  إذذوو السمعة رفيعة المستوى يمكن أن يكونوا في المقدمة 

ً اإلدارة، وھو أمر ضروري    إصالحات في مجال الوقاية من  التعذيب. إدخالللضغط من أجل   أحيانا
 
 أعضاءك تھممن الوقت ما يخول لھم تأمين واليو أن ھؤالء األشخاص قد ال يكون لھم الجانب السلبي لھذا االختيار فھ أما

  في ھذه اآللية، وخاصة إذا كانوا خارج البالد في كثير من األحيان أو مشاركين في أنشطة أخرى.
  

  تضارب المصالح  2.2

 
الوقائية الوطنية الخبرات المتعلقة باالحتجاز وإقامة العدل. ولكنھم غالبا ما  ةأعضاء وموظفو اآللييجب أن يتوافر لدى 

ً ويمكن  4ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تضارب المصالح. ، يكتسبون ھذه الخبرة من خالل العمل داخل النظام أن ينشأ أيضا
 أماكن االحتجاز.خدمات استشارية للسلطات المسؤولة عن بتقديم الخبراء  قام إذاتضارب المصالح 

  
فمن المھم التأكد من عدم وضع أعضاء اآلليات الوقائية الوطنية في وظيفة تمكنھم من رصد تنفيذ السياسات الناتجة عن 

  نصائحھم الخاصة، الن ذلك قد يمثل حالة موصوفة من حاالت  تضارب المصالح.
  
ً و خاص في آخر أشتوظيف  اآللية الوقائية الوطنية السلطات المخولة بتعيين أعضاءلتضارب المصالح، تفضل بعض  تجنبا

في  سوى يكون فعاالً  ال الخيارھذا  ، بطبيعة الحال،ولكن من الخدمة بالفعل. متقاعدينھم المھني أو أشخاص رمسا
ً  المجتمعات التي تنتھي فيھا   ھاية العقد أو الوظيفة.بنبانتھاء الخدمة أو  والتبعيةعالقات الطاعة  فعليا

 
بعض البلدان، يتم ترشيح أو اقتراح أعضاء اآللية الوقائية الوطنية من قبل نقاباتھم المھنية أو من قبل الزمالء. وقد  وفي

  يؤدي ھذا إلى تضارب في المصالح، إذا كانوا يشعرون بضرورة تمثيل مصالح النقابة المھنية في اآللية الوقائية الوطنية.
  

. لذلك بدأت بعض اآلليات الوقائية الشخصية تقديم مساھمات ھامة على أساس خبرتھم كما يستطيع السجناء السابقين
الوطنية في استدعاء "مستخدمي الخدمة السابقين" كخبراء. ومع ذلك، يمكن أيضا أن يواجه المعتقلون السابقون نوعا 

 ً اجھة حالة فردية صعبة. ولذلك يجب عند مو النأي بأنفسھم تمكنھم منيظھر في عدم  قدمن تضارب المصالح الذي  مختلفا
  .جديدة بصدمات نفسية أن يصيبواأن تكون ھيئات التعيين حذرة لتجنب تعيين األشخاص الذين يمكن 

 
تجنب تضارب المصالح عن حاولت السلطات المسئولة عن تعيين أعضاء اآللية الوقائية الوطنية وفي البلدان الصغيرة، 

 حصلوا على خبرتھم المھنية من خارج البالد لضمان بعدھم عن موظفي الخدمة المدنية والسلطات. أشخاصطريق تعيين 
                                                 

اللجنة الفرعية لمنع التعذيب ، المبادئ التوجيهية بشأن اآلليات الوقائية   4
 . 18§الوطنية ، 
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  تواصلالفي  مھارات  3.2

 
لمھمشين من بين ااألميين ومثل بين بعض األفراد األكثر ضعفا في المجتمع،  وصلاآلليات الوقائية الوطنية أداة  تشكل

تتمتع أن  تلك اآللياتعلى  ، ينبغيوبالتالي. ، من جھة أخرىالسلطة في الدولةوبين أعلى مستويات من جھة، السجناء، 
  .عموم الناس إلى رسالتھابالقدرة على التواصل بشكل فعال حتى تتمكن من توصيل 

 
لذا يجب على أعضاء اآللية الوقائية الوطنية أن يكونوا قادرين على التواصل مع األفراد الضعفاء بطريقة بسيطة 

  يجب أن يكونوا قادرين على كسب ثقة أعضاء البرلمان والوزراء وكبار المسؤولين. كما. ومحترمة
  

ً جيدة لويتطلب ذلك مھارات  . وبالتالي يمكن أن تصبح الخبرة في التواصل مع األشخاص من جميع لتواصل وعقال متفتحا
ً  مناحي الحياة معياراً  اإلنسان، واألطباء والمحامون والمعلمون  الختيار األعضاء. وقد يحصل المدافعون عن حقوق ھاما

على مثل ھذه التجارب. ومن ناحية أخرى، مھارات التفاوض واالستعداد واالنخراط مع السلطات رفيعة المستوى أمر 
 ضروري للحصول على اإلصالحات لمنع التعذيب.

  
  ذوي موقف تمييزي. أشخاصلن يكون من المالئم تعيين  ومن الطبيعي أنه

  
  ديناميكية المجموعةالھيئة و ينتكو  4.2

 
ً . موحديجب أن تكون اآللية الوقائية الوطنية قادرة على العمل والتواصل ككيان  عندما  خاصةً يصبح ھذا الشرط صعبا

 ً . وأحيانا تفشل ھيئات ليةاآلاركون بدوام كامل في أنشطة الذين ال يش األشخاصمن  تتكون ھذه الھيئة من عدد كبير نسبيا
فقد يؤدي  رفيعفراد ذوي مستوى ضمت عضوية الھيئة عدد كبير من األديناميكية الفريق. وإذا مسألة التعيين في مراعاة 

ذلك إلى تضارب في القيادة داخل اآللية الوقائية الوطنية. لذا ينبغي أن يكون أعضاء اآللية على استعداد للعمل الجماعي 
ً  في فريق واحترام   موحدة. وأھدافواالتفاق على منھجية متناسقة  بعضھم بعضا

  
. ويتطلب ذلك أال يمثل األعضاء مؤسسات خاصة بالمجموعةھوية  خلقويجب أن تكون اآللية الوقائية الوطنية قادرة على 

من الضار بالنسبة لآللية الوقائية  فسيكونأخرى خالل الزيارات واالجتماعات التي يمثلون فيھا اآللية الوقائية الوطنية. 
طبية للمحتجزين،  منتسبا إلى منظمة غير حكومية تقدم خدمة قانونية أوأحد األعضاء إذا كان  ،على سبيل المثالالوطنية، 

  الرصد. األدوار المختلفة أثناء إجراء زيارة سيخلط بين إذ
  

ھضة التعذيب من الدول أن تسعى جاھدة الى تحقيق التوازن بين ويتطلب البروتوكول االختياري التفاقية األمم المتحدة لمنا
 اتالزيار قفر عتمادالاألھمية الكبيرة  الممارسة العمليةواقع . وقد ثبت في الجنسين في تكوين اآلليات الوقائية الوطنية

 على الرجال والنساء، وال سيما بسبب الفصل عموما بين الجنسين، الملحوظ في أماكن االحتجاز.
  

  خاتمةال .3
  

في ھذا المقال. ولكن اآللية الوقائية بإيجاز ، كما تم توضيحه مجموعة من المھارات المحددةالرصد الوقائي عمل يتطلب 
الوطنية ال يمكن أن تنجح إال بفضل التزام األفراد الذين يكرسون جھودھم لمنع االنتھاكات ضد الكرامة اإلنسانية لجميع 

اآلليات الوقائية الوطنية من أفراد و لتتمكن من الوفاء بمھاھما البد من أن تتألف م. األشخاص المحرومين من حريتھ
  مستعدين لالستماع والمراقبة والتحليل ومتابعة تنفيذ التوصيات. ،متفانين

 
، التنفيذ""البروتوكول االختياري التفاقية األمم المتحدة لمناھضة التعذيب: دليل على  االطالعلمزيد من المعلومات يرجى 

قاعدة بيانات البروتوكول االختياري التفاقية األمم المتحدة لمناھضة و 2010وقاية من التعذيب عام الجمعية  الذي نشرته
  من التعذيب. الوقايةعلى موقع جمعية  التعذيب

  


