
ملــاذا يجــب التصديــق عــى الربوتوكــول االختيــاري التفاقية األمــم املتحدة 
ملناهضــة التعذيب؟ 

ميكــن لجميــع الــدول التــي صادقــت عــى اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملناهضــة التعذيــب أو انضمــت إليهــا التصديــق عــى الربوتوكــول االختياري 
امللحــق بهــا أو االنضــام إليــه. وميكــن للــدول التــي مل تصــادق عــى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب حتــى اآلن التصديــق عــى كلتــا املعاهدتــن 

يف نفــس الوقــت. 

تنفيذ االلتزامات الحالية 

ال يضــع الربوتوكــول االختيــاري معايــرا إضافيــة، ومل ينشــئ حقوقــا جديــدة. فهــو يســاعد الــدول عــى تنفيــذ التزاماتهــا الحاليــة عــى أرض 
ــوق اإلنســان،  ــة األخــرى لحق ــب، واملعاهــدات الدولي ــم املتحــدة ملناهضــة التعذي ــة األم ــوارد يف اتفاقي ــب ال ــع التعذي ــع لحظــر ومن الواق

ــة لحقــوق اإلنســان والقانــون املحــي. واملعايــر اإلقليمي

بناء الثقة يف الدولة

ــة يف  ــة والثق ــات االجتاعي ــك العالق ــة اإلنســان ، وكذل ــر كرام ــه يدم ــات، ألن ــة املجتمع ــب وغــره مــن رضوب ســوء املعامل يفســد التعذي
مؤسســات الدولــة. وبالتصديــق عــى الربوتوكــول االختيــاري، تتخــذ الــدول خطــوات واقعيــة لحايــة األشــخاص املحرومــن مــن حريتهــم. 
ويقلــل ضــان وجــود الشــفافية والرصــد املســتقل يف جميــع أماكــن االحتجــاز مــن مخاطــر املعاملــة الســيئة، ويقلــل مــن الفســاد ويعيــد 
الثقــة داخــل املجتمــع. كــا تســاهم أماكــن االحتجــاز التــي تحــرم حقــوق اإلنســان يف زيــادة إعــادة اإلدمــاج االجتاعــي، للحــد مــن العــودة 

إىل اإلجــرام ولبنــاء مجتمــع أكــر أمنــا.

تصبح جزءا من منظومة الربوتوكول االختياري

بالتصديــق عــى الربوتوكــول االختيــاري، تصبــح الــدول جــزءا مــن املجتمــع العاملــي املتنامــي مــن الــدول التــي متنــع التعذيــب وغــره مــن 
ــع  ــوس م ــاون امللم ــورة والتع ــن املش ــة م ــة الوطني ــات الوقائي ــة واآللي ــلطات الدول ــتفيد س ــتباقي. وتس ــكل اس ــة بش ــوء املعامل رضوب س
اللجنــة الفرعيــة لألمــم املتحــدة ملنــع التعذيــب لتحســن الوضــع والظــروف يف أماكــن االحتجــاز. وميكنهــا أيضــا التبــادل مــع الــدول األطــراف 

واآلليــات الوقائيــة الوطنيــة األخــرى.

يتعلق بأي دولة يف أي وقت 

صادقــت الــدول مــن جميــع مناطــق العــامل عــى الربوتوكــول االختيــاري. وال يوجــد بلــد يف مأمــن مــن مخاطــر التعذيــب وغــره مــن رضوب 
ــم. ويهــدف الربوتوكــول  ــا األشــخاص مــن حريته ــي يحــرم فيه ــع الحــاالت الت ــة موجــود يف جمي ــال ســوء املعامل ــة، ألن احت ســوء املعامل
االختيــاري إىل الحــد مــن مخاطــر االنتهــاكات يف أماكــن االحتجــاز، ولذلــك فهــو يتعلــق بــأي دولــة يف أي وقــت، حتــى لــو مل توجــد أي حــاالت 

انتهــاكات تــم االبــالغ عنهــا. 

تعزيز املصداقية الدولية 

التعذيــب هــو واحــد مــن أخطــر انتهــاكات حقــوق الشــخص األساســية. وبالتصديــق عــى الربوتوكــول االختيــاري وأخــذ التزاماتهــم حــول 
حقــوق االنســان محمــل الجــد، تعــزز الــدول مكانتهــا يف املجتمــع الــدويل كالبلــدان التــي تأخــذ التزاماتهــا بحقــوق اإلنســان عــى محمــل 

الجــد، وميكــن أن تســتفيد مــن تعزيــز التعــاون مــع املجتمــع الــدويل نتيجــة لذلــك.
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