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 مقدمة  -أوالً   

 هي التقرير السنوي الثالث للجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من            العلنية هذه الوثيقة   -١
وتـستعرض  . )١()اللجنة الفرعية (ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة          

 / إىل هنايـة آذار ٢٠٠٩فربايـر  / الفرعية خالل الفترة من شـباط هذه الوثيقة أعمال اللجنة   
 .)٢(٢٠١٠ مارس

وكان من بني األحداث الرئيسية خالل هذه الفترة إيداع الصك اخلمسني للتصديق              -٢
العقوبـة  املعاملة أو على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب       

 احلالة التالية من التوقيعـات والتـصديقات        أفضى إىل ، مما   )٣(ملهينةالقاسية أو الالإنسانية أو ا    
  : حبسب املنطقة اجلغرافية

 الدول األطراف حبسب املنطقة    

 ٦  (Africa)أفريقيا 

 ٦  (Asia)آسيا 

 ١٠  (WEOG)جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى 

 ١٦  (Eastern Europe) أوروبا الشرقية

  ١٢  (GRULAC)تينية ومنطقة البحر الكارييب مريكا الالأجمموعة دول 
  
  
  
  
  
  

  
__________ 

بعد دخول الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة               أُنشئت )١(
ولالطالع على نـص الربوتوكـول      . ٢٠٠٦يونيه  / حيز النفاذ يف حزيران    انية أو املهينة  القاسية أو الالإنس  

 .www2.ohchr.org/english/law/cat-one.htm انظراالختياري، 
إىل جلنـة    ة العلني ةريرها السنوي اتقاللجنة الفرعية    تقدم،  )٣، الفقرة   ١٦املادة  (وفقا للربوتوكول االختياري     )٢(

 .مناهضة التعذيب
 على  ولالطالع. ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول ٢٤ يف    االختياري على الربوتوكول تصديقها  صك  سويسرا   أودعت )٣(

 .لدول األطراف يف الربوتوكول االختياري، انظر املرفق األولباقائمة 

        Africa 6 

      Asia 6 

     WEOG 10 
   Eastern Europe 16 

          GRULAC 12 
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عت على الربوتوكول االختياري لكنها مل تصدق عليه، حبـسب املنطقـة            الدول اليت وقّ      
 )٢٤اجملموع (

 ١٠  (Africa)أفريقيا 

 ١  (Asia)آسيا 

 ١٢  (WEOG)جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى 

 صفر  (Eastern Europe) أوروبا الشرقية

  ١  (GRULAC)مريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب أجمموعة دول 

  

  

  

  

  

  

ال مفر منه لكامل نظـام منـع   اً وسيطرح التصديق اخلمسون، بصورة تلقائية، حتدي       -٣
، األمـر الـذي     ٢٥إىل   )٤(١٠التعذيب، ألن عدد أعضاء اللجنة الفرعية سريتفع بالتايل من          

 .ء يف األمم املتحدةسيجعل منها أكرب هيئة خربا

 اختيار األعضاء اإلضافيني الالزمني لرفع      ٢٠١٠واألمل معقود على أن يتم يف عام          -٤
 عملية معقدة تستند إىل الكثري من املعلومات مـن أجـل            وهذا ينطوي على  . ٢٥العدد إىل   

 . ضمان عضوية تتسم بتنوع االختصاصات والتمثيل اجلغرايف األمثل

فـال وجـود    .  اللجنة الفرعية يتسم بتفاوت شديد     لعضوية احلايل   فالتوزيع اجلغرايف   -٥
 يوجد بينماألعضاء من أفريقيا أو آسيا، رغم وجود دول أطراف يف كل من هاتني املنطقتني، 

  .متثيل زائد ألوروبا الغربية وأمريكا الالتينية، كما يتضح من اجلدول التايل
  
  
 

__________ 

 . على قائمة األعضاء احلاليني للجنة الفرعية، انظر املرفق الثاينلالطالع )٤(

 Africa 10 

Asia 1 

WEOG 12 

GRULAC 1 
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 التوزيع اجلغرايف احلايل    

  )٪( العضوية   )٪ (ديقالتص   املنطقة 
  صفر  ١٢  أفريقيا
  صفر  ١٢  آسيا

  ٣٠  ٣٣  أوروبا الشرقية
  ٤٠  ٢٤  مريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييبأجمموعة دول 

  ٣٠  ١٨  جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى
الدول األطراف على اختاذ إجراءات     ) ٦٣/١٦٧القرار  (شجعت اجلمعية العامة    قد  و  -٦

 اللجنة الفرعية   وتأمل. يق التوزيع اجلغرايف العادل يف عضوية هيئات حقوق اإلنسان        تكفل حتق 
دد يف اللجنة الفرعية يف االجتماع القادم       اجلعضاء  األ النقاط التالية لدى انتخاب       ُينظر يف  أن

 : للدول األطراف

 من شأن التوزيع اجلغرايف العادل يف عضوية اللجنة الفرعية أن يعطيها املزيد مـن              •
عضوية أن يكون يف    اً  ومن املهم أيض  . الشرعية والقبول، باإلضافة إىل إثراء عملها     

اللجنة الفرعية توازن بني اجلنسني وأن تضم متخصصني يف جماالت معينة، مبـا يف              
 . ذلك الصحة

ة ثالث:  دولة، فإن التوزيع املوصى به هو التايل       ٥٠ عدد الدول األطراف     ومع بلوغ  •
 من أوروبـا    مثانية من أوروبا الغربية و    ة من آسيا، ومخس   ةالثمن أفريقيا وث  أعضاء  

 .  من أمريكا الالتينيةستةالشرقية و

، على سبيل األولوية يف هـذه        القيام ويتعني على األعضاء احلاليني يف اللجنة الفرعية        -٧
والـدروس  املكتـسبة   وضع األسس ألساليب العمل، وتطبيق اخلـربات        باملرحلة االنتقالية،   

اللجنـة  لواليـة   األركان الثالثة   بالعمل الذي تنطوي عليه     خلصة من أجل االضطالع     املست
 : الفرعية، وهي

 زيارة أماكن احلرمان من احلرية  •

 االتصال املباشر باآلليات الوطنية ملنع التعذيب  •

التعاون مع هيئات األمم املتحدة ومع املنظمات الدولية واإلقليمية واهليئات الوطنية            •
  يف اجملاالت ذات الصلة اليت تعمل

تتحمل األمم املتحدة النفقات    " من الربوتوكول االختياري على أن       ٢٥وتنص املادة     -٨
يوفر األمني  " وعلى أن    ."اليت تتكبدها اللجنة الفرعية ملنع التعذيب يف تنفيذ هذا الربوتوكول         
عية ملنع التعذيب مهامهـا     العام لألمم املتحدة ما يلزم من املوظفني واملرافق ألداء اللجنة الفر          

نفذت اللجنة الفرعية، خالل سنتها الثالثة،   قد   و ."على النحو الفعال مبقتضى هذا الربوتوكول     
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ميزانيتها املخصصة من خالل القيام بثالث زيارات خمطط هلا لتلك السنة، لكـن اجلـدول               
ألعضاء اخلمـسة   الزمين ينبغي أن يشمل ما ال يقل عن مثاين زيارات يف السنة عندما يشغل ا              

 . عشر اآلخرون مقاعدهم

وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، وضعت اللجنة الفرعية استراتيجية منو مفادها أنـه              -٩
اليت تنـدرج    املوارد الالزمة للقيام باملزيد من الزيارات أو األنشطة          توفرعلى الرغم من عدم     

من املوارد احملدودة املتاحة هلا، كوهنا      اعتمدت تدابري مبتكرة لالستفادة     فقد  يف إطار واليتها،    
ال تزال تواجه ثغرات يف امليزانية يتعني سدها يف فترة السنتني املقبلة، إذا ما أرادات االضطالع 

 .  الربوتوكول االختيارياليت تقع على عاتقها مبوجبجبميع املهام 

 والية اللجنة الفرعية ملنع التعذيب   - ثانياً  

 توكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب أهداف الربو  - ألف  

 من الربوتوكول االختياري على إنشاء نظام زيارات منتظمة تـضطلع           ١تنص املادة     -١٠
هبا هيئات دولية ووطنية ملنع التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية                 

 من اآلليـات    رابطةشبكة مت كم  هذا النظا إىل   اللجنة الفرعية    وتنظر. الالإنسانية أو املهينة   أو
 الواليات الوقائية املنوطة    يف إطار صلة  ال ذات   بغري ذلك من الوظائف   تقوم بزيارات وتضطلع    

وينبغي إقامة عالقات واتصاالت جيدة بني اهليئات الزائـرة         . ، وبالتعاون فيما بينها   بكل منها 
ية جتنـب أي ازدواجيـة يف   العاملة على خمتلف املستويات، واحملافظة على هذه العالقات، بغ    

أنيطت باللجنة الفرعية واليـة     قد  و. العمل واالستفادة من املوارد الشحيحة على أفضل وجه       
. التعامل املباشر مع اآلليات األخرى اليت تقوم بالزيارات على الصعيدين الـدويل والـوطين             

 التآزر فيما بـني     اصلت اللجنة الفرعية خالل الفترة املشمولة بالتقرير التماس سبل تعزيز         وو
 . اجلهات العاملة يف جمال منع التعذيب

 السمات الرئيسية لوالية اللجنة الفرعية ملنع التعذيب   - باء  

 من الربوتوكول االختياري اليت تنص على       ١١والية اللجنة الفرعية يف املادة      ُحدِّدت    -١١
 : أن تقوم اللجنة الفرعية مبا يلي

 أشخاص حمرومون أو ميكـن أن يكونـوا         فيهاد  زيارة األماكن اليت يوج     )أ(  
حمرومني من حريتهم وتقدمي توصيات إىل الدول األطراف بشأن محاية األشخاص احملـرومني             

القاسية أو الالإنسانية   أو العقوبة   لتعذيب وغريه من ضروب املعاملة      لتعرض ل ا  من من حريتهم 
 املهينة؛  أو
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 : فإهنا تقوم مبا يليفيما خيص اآلليات الوقائية الوطنية،   )ب(  

إسداء املشورة وتقدمي املساعدة للدول األطراف، عند االقتـضاء، لغـرض        '١'
 إنشاء هذه اآلليات؛ 

احلفاظ على االتصال املباشر باآلليات الوقائية الوطنية وتـوفري التـدريب            '٢'
واملساعدة التقنية هلا؛ وتوفري املشورة واملساعدة لآلليات الوقائية الوطنية يف          

الحتياجات والوسائل الالزمة لتحسني ضمانات احلماية من إسـاءة         تقييم ا 
لدول األطراف بغيـة    إىل ا املعاملة؛ وتقدمي التوصيات واملالحظات الالزمة      

  اآلليات الوقائية الوطنية؛ ات ووالياتتعزيز قدر

التعاون مع هيئات األمم املتحدة ذات الصلة فضالً عن اهليئـات الدوليـة               )ج(  
 . الوطنية من أجل منع إساءة املعاملةواإلقليمية و

أساسـية ملنـع    لواليتها باعتبارها أركاناً     الثالثة   األركانوتنظر اللجنة الفرعية إىل       -١٢
ـ  لكنَّ. التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة            اً  تقييم

سبيل الوفاء هبذه االلتزامات الدولية     عترض  تملا جرى حىت اآلن يظهر أن أكرب عقبة         اً  موضوعي
عدد الزيارات إىل البلدان، وبوجه خاص، الغياب الكامل ألي خمصصات لبند امليزانية            قلّة  هي  

مـن  ) ب(١١ات وقائية وطنية مبوجب املـادة       املتعلق مبساعدة الدول األطراف يف إنشاء آلي      
 .الربوتوكول االختياري

 ة ملنع التعذيب مبوجب الربوتوكول االختياري صالحيات اللجنة الفرعي  - جيم  

لتمكني اللجنة الفرعية من أداء واليتها، مت منحها صـالحيات كـبرية مبوجـب                -١٣
وجيب على كل دولة طرف أن تتيح للجنة الفرعية القيام ). ١٤املادة  (الربوتوكول االختياري   

مون أو ميكن أن    واص حمر  أشخ فيهيوجد  وبزيارات إىل أي مكان خيضع لواليتها ولسيطرهتا        
 منها أو مبوافقتها بإيعازيكونوا حمرومني من حريتهم إما مبوجب أمر صادر عن سلطة عامة أو      

 .)٥(أو قبوهلا

 إمكانية الوصول وعالوة على ذلك، تتعهد الدول األطراف بأن تتيح للجنة الفرعية             -١٤
 املعلومات  ومجيعني من حريتهم    املعلومات اليت تتعلق باألشخاص احملروم    إىل مجيع   قيد  املغري  

وجيب عليها أيضاً أن تتيح للجنـة       . )٦(املتعلقة مبعاملة هؤالء األشخاص وبظروف احتجازهم     
الفرعية فرصة إجراء مقابالت خاصة مع األشخاص احملرومني مـن حريتـهم دون وجـود               

شخاص الذين  وتتاح للجنة الفرعية حرية اختيار األماكن اليت ترغب يف زيارهتا واأل          . )٧(شهود
__________ 

 .)أ(١٢ و٤ املادتانالربوتوكول االختياري،  )٥(
 ).ب(و) أ(١ تان، الفقر١٤ املادةو) ب(١٢املادة املرجع نفسه،  )٦(
 .)د(١، الفقرة ١٤املادة املرجع نفسه،  )٧(
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ويتعني منح صالحيات مماثلـة لآلليـات الوقائيـة الوطنيـة وفقـاً         . )٨(ترغب يف مقابلتهم  
 .)٩(للربوتوكول االختياري

وقد واصلت اللجنة الفرعية خالل الفترة املشمولة بالتقرير ممارسة هذه الصالحيات             -١٥
 .  الدول األطراف اليت متت زيارهتابالتعاون معبنجاح، وذلك 

 النهج الوقائي   - دال  

تشمل عملية منع التعذيب وغريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية                  -١٦
وتنتـهي  تحليل الصكوك الدولية املتعلقـة باحلمايـة       إجراءات تبدأ ب  الالإنسانية أو املهينة     أو

بادئ السياسة العامة وامليزانيات واللوائح وامل    بفحص الظروف املادية لالحتجاز مروراً بقضايا       
التوجيهية املكتوبة واملفاهيم النظرية اليت تشرح األفعال وأوجه التقصري اليت تعـوق تطبيـق              

 . املعايري العاملية على الظروف احمللية

 اللجنة الفرعية مناقشات مع فريـق االتـصال املعـين بـالربوتوكول             أجرتوقد    -١٧
ُنظمت جلستا عمـل خـالل      هلذه الغاية   اً  وحتقيق. حول نطاق منع التعذيب    )١٠(االختياري

 .الدورتني الثامنة والتاسعة للجنة الفرعية

 ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية      غريه من وبغض النظر عما إذا كان التعذيب أو          -١٨
دولة يقظة  ال لظتأم ال، تظل هناك حاجة ألن       دولة ما   أو الالإنسانية أو املهينة مياَرس فعلياً يف        

ساء ضمانات فعالة وشاملة حلماية األشخاص احملرومني من حريتهم         ملنع هذه املمارسة، وإلر   
واآلليات الوقائية منوط هبا أن تكفل وجود هذه الـضمانات          . واحملافظة على هذه الضمانات   

وتفعيلها وأن تضع توصيات لتحسني نظام الضمانات، يف إطار القانون ويف املمارسة العملية،             
 . مني من حريتهمومن مث حتسني حالة األشخاص احملرو

واللجنة الفرعية، بدراستها لألمثلة على املمارسات اجليدة والسيئة علـى الـسواء،              -١٩
واسـتبعاد  تسعى لالعتماد على أوجه احلماية القائمة، وسد الفجوة بني النظرية والتطبيـق،             

من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية         آخر  تعذيب أو أي ضرب     ال حدوث   اتإمكاني
 . إىل أدىن حدمن هذه اإلمكانيات إنسانية أو املهينة أو التقليل الال أو

__________ 

 .) ه(١ الفقرة ،١٤ املادةاملرجع نفسه،  )٨(
 .٢٠ و١٩ املادتاناملرجع نفسه،  )٩(
 .، انظر املرفق السادس االختياريالربوتوكولاملعين بفريق االتصال أعضاء بلالطالع على قائمة  )١٠(
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 زيارة أماكن احلرمان من احلرية   - ثالثاً  

 لعمل امليداين للجنة الفرعية ملنع التعذيب لتخطيط ال  - ألف  

واصلت اللجنة الفرعية خالل عامها الثالث اختيار الدول اليت ستزورها عن طريـق               -٢٠
وتـشمل  .  من الربوتوكول االختيـاري ٢تند إىل املبادئ املذكورة يف املادة ، تس ُمعلَّلةعملية  

 اختيار البلدان اليت ستزورها اللجنـة الفرعيـة تـاريخ    أُخذت يف االعتبار لدى   العوامل اليت   
 والتوزيع اجلغرايف، وحجم الدولة وتعقيدها، والرصـد        ،وقائية وطنية ، وإنشاء آلية    التصديق

 . املبلغ عنهاامللحةسائل  وامل،الوقائي اإلقليمي

وقصرت اللجنة الفرعية برنامج زياراهتا على ثالث زيارات هذا العام بسبب قيـود               -٢١
امليزانية، رغم أهنا ترى أن برنامج زياراهتا على املدى املتوسط ينبغي أن يشمل، بعـد فتـرة                 

السنوي للزيـارات   ويستند هذا املعدل     .اً شهر ١٢ زيارات كل    القيام بعشر  األولية،   الربنامج
 ٥٠ىل استنتاج مفاده أن على اللجنة، كي تتمكن من زيارة الدول األطراف البالغ عـددها            إ

دولة زيارة فعالة ملنع إساءة املعاملة، أن تزور كل دولة من هذه الدول مرة واحدة على األقل                 
أقل لزيارات   تواتر ا  ه إذا كان  وترى اللجنة الفرعية أن   . كل أربع أو مخس سنوات يف املتوسط      

كمـا  فعالية دعم وتقوية اآلليات الوقائية الوطنية يف أدائهـا لـدورها            ض  من ذلك، فستقوّ  
 . لألشخاص احملرومني من حريتهماليت توفراحلماية سُتقّوض 

السامية حلقوق اإلنـسان    األمم املتحدة   ذه الغاية، أعدت اللجنة الفرعية ملفوضية       وهل  -٢٢
 ). انظر الفرع السادس أدناه(انية أنشطتها القادمة ومفصلة مليزُمعلَّلة حسابات 

الدولة الطرف  إىل  نهجية الزيارات ولوجستياهتا، تطلب اللجنة الفرعية       مب ما يتعلق وفي  -٢٣
اليت ستجري زيارهتا معلومات عن تشريعاهتا وخصائص مؤسساهتا ونظمهـا ذات الـصلة             

مات أخرى تتعلـق بعمـل هـذه        باحلرمان من احلرية، إضافة إىل معلومات إحصائية ومعلو       
ويرد تلخيص لذلك يف التقارير القطرية املوجزة اليت متثل       . املؤسسات والنظم يف الواقع العملي    

 . أداة حيوية ملعرفة احلالة العامة ملنع التعذيب يف البلد الذي تتقرر زيارته

لها امليداين  ، أعلنت اللجنة الفرعية برنامج عم     ٢٠٠٩ نوفمرب/تشرين الثاين ويف أواخر     -٢٤
وميكن . ، وهو يشمل زيارات إىل لبنان، وليبرييا ودولة بوليفيا املتعددة القوميات          ٢٠١٠لعام  
القيام بزيارات أخرى، مبا يف ذلك زيارة للمتابعة وزيارة للمساعدة يف وضـع آليـات             اً  أيض

 .)ُتحدد البلدان واملواعيد يف الوقت املناسب(وقائية وطنية 
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 يت متت يف الفترة املشمولة بالتقرير الزيارات ال  - باء  

قامت اللجنة الفرعية بزيارات إىل باراغواي وهندوراس وكمبوديا خـالل الفتـرة              -٢٥
سـبتمرب وكمبوديـا يف     /مارس، وهندوراس يف أيلول   / باراغواي يف آذار   -املشمولة بالتقرير   

ء اآلليـات   وركزت الوفود خالل هذه الزيارات على عملية إنـشا        . ديسمرب/كانون األول 
 ، وعلى توفري  لتعذيبالوضع القائم فيما يتعلق بتحديد خماطر التعرض ل        وعلى   ،الوقائية الوطنية 

 .)١١(احلماية لألشخاص احملتجزين يف أنواع خمتلفة من أماكن احلرمان من احلرية

 اللجنة الفرعية خالل الزيارات يف أنشطة عملية لتقصي احلقائق          وقد اخنرطت وفود    -٢٦
 من احملاورين، مبن فيهم مسؤولو الوزارات املعنية باحلرمـان  واسعةشات مع جمموعة   ويف مناق 

من احلرية ومسؤولو مؤسسات حكومية أخرى، وسلطات تابعة للدولة مثل السلطة القضائية            
 يممثلإضافة إىل   أو النيابة العامة، ومؤسسات وطنية معنية حبقوق اإلنسان، وهيئات مهنية، و          

. للجنة الفرعية اً  مهماً   حماور ، يف حال وجودها   ،اآلليات الوقائية الوطنية  ُتعترب  و. اجملتمع املدين 
ومتثل املقابالت اليت جتريها اللجنة الفرعية على انفراد مع أشخاص حمرومني مـن حريتـهم               

وأجرت الوفود  . الوسيلة الرئيسية يف التحقق من املعلومات ويف حتديد خطر التعرض للتعذيب          
 املوظفني العاملني يف أماكن االحتجاز، ومشلت املناقـشات، يف حالـة            كذلك مناقشات مع  

 مقابالت مع مـوظفني يف مراكـز         الوفود كما أجرت .الشرطة، املكلفني بعمليات التحقيق   
 .  والوحدات العسكرية،األحداث، ومستشفيات األمراض النفسية

حظاته األولية شفاهة إىل وقام وفد اللجنة الفرعية يف هناية كل زيارة عادية بتقدمي مال       -٢٧
وتود اللجنة الفرعية أن تتقدم بالـشكر إىل سـلطات          . السلطات يف اجتماع ختامي سري    

باراغواي وكمبوديا وهندوراس لتلقيها املالحظات األولية لوفود اللجنـة بـروح طيبـة،             
رعية وبعد كل زيارة، وجهت اللجنة الف     . وللمناقشة البناءة اليت دارت حول سبل املضي قدماً       

رسالة إىل السلطات تكرر فيها املالحظات األولية الرئيسية وتطلب تعليقات ومعلومات حمدَّثة     
عن أي خطوات اختذت أو يعتزم اختاذها منذ القيام بالزيارة ملعاجلة املسائل اليت طُرحـت يف                

ناوهلـا يف    اليت كان من املمكن تناوهلا أو يتعني ت        احملددةاالجتماع اخلتامي، وال سيما املسائل      
 السلطات ستؤخذ   ترسلهاوأشارت اللجنة الفرعية إىل أن الردود اليت        . األسابيع التالية للزيارة  

 . عند صياغة تقرير الزيارةاالعتباريف 

وذُكِّرت السلطات أيضاً، يف الفترة اليت أعقبت الزيارة، بـأن أي ردود سـتتلقاها                -٢٨
ارة يف دورة عامة ستشكل جزءاً من مـداوالت  اللجنة الفرعية قبل اعتماد مشروع تقرير الزي  
ومتثل هذه املراسالت جزءاً مهماً يف احلوار الوقائي . اللجنة الفرعية بشأن اعتماد هذا املشروع

ويسر اللجنة الفرعية أن تسجل أهنا تلقت يف كل      . املستمر بني الدولة الطرف واللجنة الفرعية     
قات من السلطات بشأن املالحظـات األوليـة        زيارة من الزيارات اليت متت حىت اآلن تعلي       

__________ 

 . على تفاصيل األماكن اليت متت زيارهتا، انظر املرفق الثالثطالعلال )١١(
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أن الدول األطراف اليت متـت      وهذا يدل على    . ومعلومات إضافية قبل اعتماد تقرير الزيارة     
 .زيارهتا للمرة األوىل قد تبنت عملية احلوار اجلارية والتقدم التدرجيي يف جمال منع التعذيب

يات وعلى طلبـات احلـصول    من سلطات الدولة أن ترد خطياً على التوص   وُيطلب  -٢٩
 التقرير الذي تعده اللجنة الفرعية عن زيارهتا إىل تلـك           اليت يتضمنها على معلومات إضافية    

. اعتمادها من قبل اللجنة الفرعيـة     السلطات يف إطار من السرية بعد       واليت ُتحال إىل    الدولة،  
 اللجنـة    اليت زارهتا  من البلدان  من السلطات املعنية يف بلدين       عاجلةوحىت اآلن وردت ردود     

 . وجود رغبة حقيقية يف التعاون معهاعلى  بوضوح يدلالفرعية، مما 

 زيارات اللجنة الفرعية ملنع التعذيب املتعلقة بتقارير النشر   - جيم  

قد أصبحت علنيـة،  درت حىت اآلن، مل تكن       ص تقارير الزيارات السبع اليت   من بني     -٣٠
اللجنـة الفرعيـة إىل     املتعلقة بزيارات   تقارير  السوى  ،  حىت وقت كتابة هذا التقرير السنوي     

وتأمل اللجنة الفرعية أن    . ردود السلطات السويدية  إضافة إىل   السويد وملديف وهندوراس،    
تطلب سلطات كل دولة طرف متت زيارهتا، ويف الوقت املناسب، نـشر تقريـر الزيـارة                

 .زيارات سرية تظل تقارير ال، ذلكوإىل أن حيدث. مشفوعاً بردها عليه

أدنـاه  لُّخـصت   قـد   فورغم أن غالبية تقارير اللجنة الفرعية ال تـزال سـرية،              -٣١
للدول األخـرى يف  ذلك ألهنا قد تكون مفيدة      مت نشرها،   التالية الواردة يف تقارير      التوصيات

 : جمال منع التعذيب

تمـع املـدين    املبادئ التوجيهية بشأن إنشائها وإشراك اجمل     : اآلليات الوقائية الوطنية   •
وقد أكدت اللجنة الفرعيـة بقـوة علـى         . فيها، وواليتها وسلطاهتا وعضويتها   

إجراء مستقل  وتشتمل على    آليات وقائية وطنية     ات ُتنشأ مبوجبها  إىل تشريع  احلاجة
 . الختيار األعضاء

 اإلطار القانوين، تشمل التوصيات مواءمـة       خبصوص: اإلطار القانوين واملؤسسي   •
 يـستتبع  وهـذا ي مع املعايري الدولية بشأن منع التعذيب ومكافحته،    القانون اجلنائ 

 من اتفاقية مناهضة التعـذيب،      ١للمادة  اً  عادة تعريف التعذيب بوصفه جرمية وفق     
احلصول على خـدمات حمـام    إتاحة  وإرساء ضمانات قانونية ضد التعذيب، مثل       

ـ يوطبيب واستبعاد األدلة اليت     خبـصوص و. ذيبتم احلصول عليها عن طريق التع
اإلطار املؤسسي، هتدف التوصيات إىل تعزيز املؤسسات العاملـة يف جمـال منـع     

، بزيادة املوارد املخصـصة     على وجه التحديد  وأوصت اللجنة الفرعية،    . التعذيب
لنظام الدفاع العام وللقضاء، وسلطت الضوء على أمهية الدور الذي تلعبـه هـذه       

 . املؤسسات يف منع التعذيب

فيما يتعلق بالشرطة، توصي اللجنة الفرعيـة، بـصفة         : حلرمان من احلرية  أماكن ا  •
عامة، باحترام الضمانات القانونية القائمة وتنفيذها، وتدريب أفـراد الـشرطة يف           
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قلق بوقد الحظت اللجنة الفرعية     . جمال الوقاية وحتسني الظروف املادية لالحتجاز     
ما حتدث خالل الساعات اً ملة غالبأن أعمال التعذيب وغريه من أشكال إساءة املعا   

 يف مراكز الشرطة، وأكدت بالتايل احلاجة إىل سجالت       االحتجازالقليلة األوىل من    
 - تبني، على سبيل املثال، هوية مجيع احملتجزين، ووقت االحتجاز وأسبابه            -مفصلة  

ُيحتفظ هبا يف مقرات الشرطة، واحلاجة إىل تدريب مسؤويل الشرطة على استخدام            
 الفصل   ضرورة وفيما يتعلق بالسجون، تشري التوصيات عادة إىل      . ذه السجالت ه

اإلنـاث،  /املدانون، والـذكور  /الذين مل حياكموا بعد   (بني خمتلف فئات السجناء     
، والظروف املادية يف السجون     )للمعايري الدولية ذات الصلة   اً  البالغون، وفق /والقصر

مناسبة كمـاً   الغذائية ومياه الشرب    مساحة كافية للمعيشة، وكميات من املواد       (
 والعقاب، مع إيالء اهتمام خاص لظـروف        التأديبوطرق  )  وما إىل ذلك   ونوعاً،
إىل الظروف اخلاصة لكل بلد فيما يتعلق، على سبيل املثـال،           اً  ويشار أيض . العزل

بالفئات املعرضة للخطر مثل النساء والقصر واألشخاص ذوي اإلعاقة والـسكان           
 .ملنحدرين من أصل أفريقياألصليني وا

 .وسوف تتوسع اللجنة الفرعية يف هذه التعليقات يف التقارير السنوية املقبلة  -٣٢

 القضايا الناشئة عن الزيارات   - دال  

ينص الربوتوكول االختياري على إمكانية أن يرافق أعـضاء اللجنـة الفرعيـة يف                -٣٣
نية ُيختارون من قائمة خرباء جيري إعـدادها        الزيارات خرباٌء مشهود هلم باخلربة والدراية الف      

باالستناد إىل االقتراحات املقدمة من الدول األطراف واملفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان             
ـ    ٣٠وقد قدمت حىت اآلن     . ومركز األمم املتحدة ملنع اجلرمية الدولية       أمسـاء   اً دولـة طرف

 . ه القائمةهذإلدراج أمسائهم على اخلرباء املرشحني وتفاصيل بيانات 

وال تزال اللجنة   . وتأمل اللجنة الفرعية أن تضم القائمة خرباء من مجيع مناطق العامل            -٣٤
رباء مـن قائمـة     اخل، حلني إعدادها، اختيار      وستواصل الفرعية يف انتظار إعداد قائمة اخلرباء     

وبـة يف جمـال   األمساء املقترحة من الدول األطراف ومن بني اخلرباء املشهود هلم باخلربة املطل      
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، مل يكن من املمكن لوفود البلدان اليت متت زيارهتا أن  . عملها

 .  خرباء مستقلني وذلك بسبب قيود امليزانيةتصطحب معها

.  انتقامية بعد قيامها بالزيارات    حدوث أعمال ويساور اللجنة الفرعية قلق إزاء إمكانية         -٣٥
د اللجنة الفرعية قـد يتعرضـون       و إليهم وف  تتحدثن من حريتهم الذين     فاألشخاص احملرومو 

كمـا  . دوللتهديد إن مل يكشفوا عما دار يف هذه املقابالت، أو يعاقبون بسبب حتدثهم إىل الوف   
علمت اللجنة الفرعية أن بعض األشخاص احملرومني من حريتهم رمبا ُحذروا مسبقاً من التفـوه          

الطـرف   من الربوتوكول االختياري الدولـة       ١٥لزم املادة   وُت. يةبأي شيء لوفد اللجنة الفرع    
 .باختاذ إجراءات تضمن عدم وقوع أي عمل انتقامي نتيجة ألي زيارة تقوم هبا اللجنة الفرعية
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وتتوقع اللجنة الفرعية أن تتقصى سلطات كل دولة متت زيارهتا عن وقوع أي أفعال       -٣٦
فرعية وأن تتخذ إجراءات عاجلة حلماية مجيع األشخاص        انتقامية نتيجة للتعاون مع اللجنة ال     

 .  آليات وقائية وطنية، يف هذا الصدد، أمهية قصوىوجودويكتسي . املعنيني

 اآلليات الوقائية الوطنية   - رابعاً  

 أعمال اللجنة الفرعية ملنع التعذيب فيما يتعلق باآلليات الوقائية الوطنية   - ألف  

 كل دولة طرف أن تنشئ أو تعني أو تـستبقي           منختياري   الربوتوكول اال  يقتضي  -٣٧
هيئة زائرة واحدة أو أكثر على املستوى احمللي ملنع التعذيب وغريه مـن ضـروب املعاملـة                 

ومل يف معظم الـدول     ). اآلليات الوقائية الوطنية  (العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة        أو
 . أدناه الوارداجلدولاألطراف هبذا االلتزام، كما يتبني من 

 تعيني اآلليات الوقائية الوطنية     

 ٣٠  نت آلية وقائية وطنية الدول األطراف اليت عّي

 ٢١  الدول األطراف اليت مل تعني آلية وقائية وطنية 

 دولـة   ١٤من بني الدول اإلحدى والعشرين اليت مل تعني آلية وقائية وطنية، هناك             و  -٣٨
 تواريخ التصديق واإلعالنات وذلك بالنظر إىلني آلية وقائية وطنية، خرقت التزام إنشاء أو تعي  

 .  من الربوتوكول االختياري٢٤الصادرة مبوجب املادة 

وقد أجرت اللجنة الفرعية يف عامها الثالث اتصاالت مع مجيع الدول األطراف اليت               -٣٩
ى التواصل مع اللجنة    كان من املقرر أن تنشئ أو تستبقي آليات وقائية وطنية، لتشجيعها عل           

وطُلب إىل الدول األطراف يف الربوتوكول     . الفرعية بشأن العملية اجلارية لتطوير هذه اآلليات      
مثـل الواليـة   (االختياري أن ترسل معلومات تفصيلية عن إنشاء اآلليات الوقائية الوطنيـة           

احة هلا وتواتر زياراهتـا،  القانونية هلذه اآلليات وتشكيلها وحجمها وخربهتا واملوارد املالية املت        
قـد   دولة من الدول األطـراف       ٣٢ كانت وقت كتابة هذا التقرير،      وحىت). وما إىل ذلك  

نة عّيكما طُلبت معلومات من اآلليات املُ     . )١٢(معلومات عن كل أو بعض هذه املسائل      قدمت  
 .بعث كثري منها بتقاريرها السنويةقد أو القائمة بالفعل، و

__________ 

 ئهاوإنشااآللية الوقائية الوطنية    اللجنة الفرعية بشأن    إىل  مجيع املعلومات الرمسية املقدمة من الدول األطراف         )١٢(
 :استبقائها متاحة على املوقع الشبكي للجنة الفرعيةأو 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/opcat/index.htm. 
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 الـدول األطـراف     يقع على عاتق  اً  تعيني آليات وقائية وطنية التزام    وميثل إنشاء أو      -٤٠
عنصر أساسي يف نظام منـع      هي  فاآلليات الوقائية الوطنية    . مبوجب الربوتوكول االختياري  

وعليه، فإن اللجنة الفرعية تغتنم هذه الفرصة       . التعذيب املنشأ مبوجب الربوتوكول االختياري    
أن تقـوم بـذلك يف      على  مثل هذه اآللية    بعد  ن  عّيشئ أو تُ  لتحث الدول األطراف اليت مل تن     

 .أقرب وقت ممكن

منذ أن بـدأت اللجنـة      و بل -وبالنظر إىل أنه خالل فترة السنة املشمولة بالتقرير           -٤١
 مباشرة مع الدول    لكي تعمل  مل تكن هناك خمصصات ميزانية للجنة الفرعية         - الفرعية عملها 

 فإن للتصديق على الربوتوكول االختياري وتنفيذه،       ُترّوجية، أو   أو مع اآلليات الوقائية الوطن    
بفضل الدعم القوي، مبـا يف      كان ممكناً   إجراء اتصاالت مباشرة مع اآلليات الوقائية الوطنية        

ذلك الدعم املايل، الذي قدمته هيئات اجملتمع املدين، مثل فريق االتصال املعين بـالربوتوكول              
وتود اللجنة الفرعيـة أن     . ت اليت نظمت حلقات عمل يف بلداهنا      االختياري وغريه من اجلها   

 لكنها توجـه    ،تؤكد على أمهية الدعم الذي تتلقاه من منظمات اجملتمع املدين يف هذا الصدد            
 دعم امليزانية املخصصة ألداء واليـة       جعلانتباه اجلمعية العامة إىل املخاطر املترتبة على        اً  أيض

 . ات غري احلكوميةللهيئأمراً متروكاً رمسية 

 عملها احليـوي يف     للحفاظ على وقد حاولت اللجنة الفرعية إجياد خيارات مبتكرة          -٤٢
، تعهـدات شخـصية     من مجيع النـواحي   هذا اجملال، وأخذ األعضاء على عاتقهم ما ميثل،         

وخالل الفترة  .  العامل يف شىت أحناء  للمشاركة يف حلقات العمل واألنشطة األكادميية يف بلدان         
 . من هذا النوعاً  حدث١٤املشمولة بالتقرير، حضر أعضاء اللجنة الفرعية 

وحيدو اللجنة الفرعية أمل صادق يف أن تستطيع اجلمعية العامة توفري املوارد الكافية               -٤٣
هلا يف فترة السنتني املقبلة لتمكينها من تنفيذ واليتها املتمثلة يف إسداء املشورة لآلليات الوقائية    

 .من الربوتوكول االختياري) ب(١١للمادة اً  ومساعدهتا وفقلوطنيةا

وخالل العام، أجرت اللجنة الفرعية عدة اتصاالت ثنائية ومتعددة األطـراف مـع               -٤٤
آليات وقائية وطنية ومنظمات أخرى، مبا فيها مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان ومنظمـات             

ناطق اليت تـشملها واليـة اللجنـة         يف تطوير هذه اآلليات يف مجيع امل       تشاركغري حكومية   
 املنظمات األعضاء يف فريق االتصال املعين بالربوتوكول        بعمل اللجنة الفرعية    تشيدو. الفرعية

، بالشراكة مع هيئات إقليمية مثل اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب،           )١٣(االختياري
كتب املؤسـسات الدميقراطيـة     وجملس أوروبا، وجلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، وم       

وحقوق اإلنسان التابع ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، واملفوضية األوروبيـة، يف تنظـيم              
 العامل من أجل الدعوة إىل تنفيذ الربوتوكول االختياري واملـساعدة           يف خمتلف أحناء  جتمعات  

 . تنفيذه يف

__________ 

 .، انظر املرفق السادس االختياريالربوتوكولاملعين باملنظمات املشاركة يف فريق االتصال لالطالع على قائمة  ) ١٣(
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ت الوقائية الوطنية، تعكف اللجنة      لطلبات املساعدة الواردة من بعض اآلليا      واستجابةً  -٤٥
 اجلمع بـني  يقوم على نامج جترييب ملساعدة هذه اآللياتالفرعية على استطالع سبل وضع بر    

حلقات العمل ورصد الزيارات الفعلية هلذه اآلليات، وما يليها مـن ردود أفعـال وتبـادل               
مع ممثل اآلليـة     اجتماع ُعقد    نتيجة العمل    منوذج حلقات  ت فكرة وقد جاء . لوجهات النظر 

الوقائية الوطنية يف إستونيا خالل الدورة العامة اخلامسة للجنة الفرعية، وحلقة عمل ُعقـدت      
وطُبِّق هذا النموذج على أساس جتـرييب يف عـام          . يف إستونيا خالل الفترة املشمولة بالتقرير     

اللجنـة   وتواصـل .  يف إطار برنامج دعمه جملس أوروبا ونظمته رابطة منع التعذيب        ٢٠٠٩
طرق الدعم هذه بغية الوفاء بواليتها مبوجب الربوتوكول االختيـاري          االستفادة من   الفرعية  

بند يف ميزانية األمم املتحدة هلذا اجلانب من أعمال اللجنة الفرعيـة             نظراً لعدم ختصيص أي   
 ). أدناه السادسانظر الفرع (

 اجتمعت وفود اللجنـة     ،بالتقريرويف أثناء الزيارات اليت متت خالل الفترة املشمولة           -٤٦
ففـي  . نة كآليات وقائية وطنية يف بعض البلدان اليت زارهتـا         اهليئات املعيَّ مبمثلني عن   الفرعية  

كمبوديا ُعقد اجتماع مع خمتلف اهليئات احلكومية الدولية اليت مت تعيينها لتطوير اآللية الوطنية           
بعد لق بتعيني آلية وطنية، مل يكن قد مت  على الرغم من سن تشريع يتع     وويف هندوراس،   . للبلد

 .الزيارةإجراء اختيار أعضائها وقت 

اليت ُعقدت على  )١٤(االجتماعاتشارك أعضاء اللجنة الفرعية أيضاً يف عدد من    قد  و  -٤٧
وينظر أعضاء  . املستوى الوطين واإلقليمي والدويل فيما يتعلق بإنشاء اآلليات الوقائية الوطنية         

إىل هذا اجلزء من واليتهم على أنه مهم إىل درجة دفعتهم إىل بـذل أقـصى                اللجنة الفرعية   
أو عن طريق مـصادر دعـم سـخية،         /جهودهم للمشاركة فيه عن طريق التمويل الذايت و       

منظمات اجملتمـع املـدين الدوليـة       اً   خصوص -ذلك الدعم املايل املقدم من املنظمني        يف مبا
 . واإلقليمية والوطنية

بني خمتلف النـصوص    اً  أن هناك تباين  متاماً   أخرى، من املعروف      مبسألة ما يتصل وفي  -٤٨
أن لدول األطـراف    ل جيوز مبوجبها  اليت    من الربوتوكول االختياري   ٢٤مادة  ذات احلجية لل  

بتأجيل تنفيذ التزاماهتا سواء مبقتضى اجلزء الثالث أو اجلزء الرابـع مـن             يتعلق  اً  إعالنتصدر  
 اإلنكليزية والصينية والعربية والفرنسية على أن هـذا اإلعـالن           تنص النسخ إذ  . الربوتوكول

فيما تنص النسختان الروسية والصينية علـى أن ذلـك   " upon ratification"ميكن أن يصدر 
 الـذي   األمم املتحدة للشؤون القانونيةأحيلت املسألة إىل مكتبقد و". once ratified"ممكن 

راء تصحيح جيعل النسختني الروسية واإلسبانية من املادة        شرع، بعد أن نظر يف املسألة، يف إج       
 الدول األطـراف    أغلبية أن   ومبا.  متماشيتني مع النصوص األربعة األخرى ذات احلجية       ٢٤
 مـن هـذا القبيـل، فـإن التغـيري سـيدخل حيـز التنفيـذ                 تصويبإجراء  تعارض   ال

__________ 

أعضاء اللجنة الفرعيـة،    فيها  وطنية اليت شارك    الوقائية  الليات  باآلاألنشطة ذات الصلة    ب على قائمة    لالطالع )١٤(
 .انظر املرفق اخلامس
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 هبذا التوضيح ومبا ينتج     رحبت اللجنة الفرعية  قد  و. ، بأثر رجعي  ٢٠١٠أبريل  /نيسان ٢٩ يف
 . عنه من يقني فيما يتعلق بطبيعة التزامات الدول األطراف مبوجب الربوتوكول االختياري

 املسائل املتعلقة بإنشاء اآلليات الوقائية الوطنية   - باء  

جيب على الدول األطراف، عندما تقوم، وفاًء بالتزاماهتـا مبوجـب الربوتوكـول               -٤٩
ملنـع   ،على املستوى احملليزائرة، و إنشاء أو استبقاء هيئة أو عدة هيئات      االختياري، بتعيني أ  

التعذيب وغريه من أشكال إساءة املعاملة، أن ختتار النموذج األنسب، برأيها، مـع مراعـاة               
وباملثل، جيب أن متتثل الدول األطـراف       . تعقيدات البلد، وهيكله اإلداري واملايل وجغرافيته     

 . اآللية الوقائية الوطنية وتشغيلهااملتعلقة بواليةول االختياري جلميع أحكام الربوتوك

وينبغي أن تكون اآلليات الوقائية الوطنية مكمِّلة للنظم احلالية القائمة للحماية مـن               -٥٠
وجيب أال حتل حمل وظائف الرصد واملراقبة والتفتيش اليت تضطلع هبا . التعذيب وإساءة املعاملة
وتتمثـل  .  احلكومية كما جيب جتنب االزدواجية يف هذه الوظـائف         اهليئات احلكومية وغري  

آلليات يف صوغ توصيات على أساس املالحظـات الـيت أديل هبـا    هلذه ااألهداف الرئيسية  
واملعلومات اليت مت احلصول عليها، والدخول يف حوار مع السلطات املختصة بغيـة حتـسني               

سبل لتنفيذ التوصيات، باإلضافة إىل تقـدمي       حالة األشخاص احملرومني من حريتهم، واقتراح       
 .  وتعليقات على التشريعات املقترحة أو القائمةقوانني مشاريع

وعندما يتم تعيني مؤسسات قائمة، مثل أمني املظامل أو املؤسسة الوطنيـة حلقـوق                -٥١
ئات الـيت    اهلي تلك اآللية الوقائية الوطنية، ال بد من التمييز بوضوح بني           لتقوم بدور اإلنسان،  

ويف . تعمل عادة استجابة حلاالت حمددة، واآلليات الوقائية الوطنية اليت تقوم بوظائف وقائية           
هذه احلاالت، ينبغي تشكيل اآللية الوقائية الوطنية بوصفها وحدة أو إدارة منفـصلة، هلـا               

 . ها وميزانيتهاوموظف

وجيهية األولية اليت تفيـد     وتود اللجنة الفرعية أن تؤكد من جديد أحكام مبادئها الت           -٥٢
. أن تتم عن طريق نص قـانوين أو دسـتوري         ُيفضَّل  بأن عملية إنشاء اآللية الوقائية الوطنية       

حيـّدد   يف قانون خاص     لها واستقالهلا الوظيفي وواليتها   صالحياهتا وهيك النص على   وينبغي  
ـ         اً  أيض يت يـتعني اتباعهـا يف      خمتلف املؤهالت املهنية املطلوبة من أعضاء اآللية، والطريقة ال

تعريـف أمـاكن    اً  وينبغي أيض . تعيينهم، وفترة واليتهم واحلصانات اليت ينبغي أن ُتمنح هلم        
كما ينبغي أن تصدر اآلليات الوقائية الوطنية تقارير        . للربوتوكول االختياري اً  االحتجاز وفق 

 ينبغي أن تشجع    ،اًوأخري. تقوم الدول األطراف بنشرها وتوزيعها    على أن   سنوية عن عملها،    
 . الدول األطراف وتيسر االتصال بني اآلليات واللجنة الفرعية

 لآللية الوقائية الوطنية بنية معقدة ومتعددة املـستويات، ينبغـي أن            وعندما تكون   -٥٣
تضمن الدول األطراف االتصال والتنسيق بني خمتلف الوحدات اليت تتـألف منـها اآلليـة،        
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وينبغي كذلك ضمان االتصال بني اللجنـة الفرعيـة ومجيـع           . ذلك كبار املسؤولني   يف مبا
 . وحدات اآللية

 األخرى اهليئات مع التعاون - خامساً

 املعنية املتحدة األمم هيئات مع العالقات  - ألف  

ينشئ الربوتوكول االختياري عالقة خاصة بني جلنة مناهضة التعـذيب واللجنـة              -٥٤
 وقد. )١٥(نة مرة واحدة يف السنة على األقل       دورات متزام  الفرعية وينص على أن تعقد اهليئتان     

الدورة الثالثة واألربعـني للجنـة      جزء من   ُعقدت الدورة التاسعة للجنة الفرعية بالتزامن مع        
ومن . ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين  ١٧يف   االجتماع املشترك الثالث     ُعقدمناهضة التعذيب، و  

فيذ الربوتوكول االختياري، والتعاون بني جلنة مناهضة       تناملناقشات  القضايا اليت تطرقت إليها     
 مـن   ٢٤، واملـادة    ١٦من املادة   ) ج(٤، والفقرة   )ج(١١املادة  (يب واللجنة الفرعية    التعذ

عن البلدان (للجنة الفرعية، وتبادل املعلومات ا/، والفريق العامل للجنة  )الربوتوكول االختياري 
، وحقـوق   )زيارهتا، وعن اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب       اليت زارهتا اللجنة الفرعية أو تعتزم       

لجنة مناهـضة التعـذيب     بالنسبة ل آثار  ما يترتب على ذلك من      األشخاص ذوي اإلعاقة و   
  . واللجنة الفرعية

، فقد حضره عـدد كـبري مـن         اجتماعاً علنياً وملا كان االجتماع املشترك الثالث        -٥٥
  . منظمات اجملتمع املدين

تبادل املعلومات بني رئـيس اللجنـة       لاهلامة اليت أتاحت فرصة     ومن بني األحداث      -٥٦
متثـل يف   الفرعية ورئيس جلنة مناهضة التعذيب واملقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب حدث            

ك يف  يف نيويور املعقودة  تقدمي تقاريرهم السنوية إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الرابعة والستني           
وكانت هذه الفرصة تارخيية ألهنا املـرة األوىل الـيت          . )١٦(٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢٠

مثل إجـراء   شفوياً، وألن هذا احلدث قد أتاح أيضاً فرصاً أخرى          قُدمت فيها هذه التقارير     
بتقدمي الدامنرك  تقودها  أعضاء  وقيام عدة دول     ،حوار مع ممثلي الدول واجملتمع املدين يف اليوم       

 ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو          مشروع قرار بشأن التعذيب وغريه من     
 كـانون   ١٨ املـؤرخ  ٦٤/١٥٣املشروع يف قرارها    هذا  واعتمدت اجلمعية العامة    . املهينة
إشارات إىل منع التعذيب وتعزيز دور اللجنة       قرار يتضمن عدة    ، وهو   ٢٠٠٩ديسمرب  /األول

  : وذلك على النحو التايلالفرعية، 

__________ 

 . من الربوتوكول االختياري١٠ملادة  من ا٣الفقرة  )١٥(
انظـر             (لالطالع على بيان رئيس اللجنة الفرعية، انظر موقع اللجنة الفرعيـة علـى شـبكة اإلنترنـت                   )١٦(

 ). أعاله١٢احلاشية 
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  عامة،إن اجلمعية ال"  
  ...  

ضرورة اختاذ الدول تدابري دؤوبة وحازمة وفعالة ملنـع          على تشدد  -٢  
             العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية      ومكافحة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو      

وتؤكد وجوب جترمي مجيع أعمال التعذيب مبوجب القانون اجلنائي احمللي، وتشجع           
 القانون احمللي، األعمال اليت تشكل معاملة أو عقوبـة  حتظر، مبوجب    الدول على أن  
  مهينة؛ إنسانية أوقاسية أو ال

بإنشاء آليات وطنية ملنع التعذيب، وتشجع مجيع الـدول         ترحب    -٣  
اليت مل تنشئ بعد آليات مماثلة على القيام بذلك، وهتيـب بالـدول األطـراف يف                

ريه من ضـروب املعاملـة أو       الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغ     
الوفاء بالتزاماهتا بتسمية أو إنشاء آليـات   )١٧(العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة     
  وطنية مستقلة وفعالة حقا ملنع التعذيب؛

على أمهية قيام الدول بكفالة املتابعة املناسـبة للتوصـيات           تشدد  -٤  
 الصلة املنشأة مبوجب معاهدات،     واالستنتاجات الصادرة عن اهليئات واآلليات ذات     

مبا فيها جلنة مناهضة التعذيب واللجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه مـن ضـروب              
املهينة، وعن املقرر اخلاص جمللس حقوق       الالإنسانية أو  العقوبة القاسية أو   املعاملة أو 

الإنسانية ال العقوبة القاسية أو   اإلنسان املعين بالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو       
  املهينة؛ أو

...  
 يف هذا الصـدد باملبادئ املتعلقة بالتقـصي والتوثيـق      حتيط علماً   -٧  

الفعالني بشأن التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية       
، باعتبارها أداة مفيدة يف اجلهود الرامية إىل منـع          )١٨()مبادئ اسطنبـول (أو املهينة   
ومكافحته، ومبجموعة املبادئ املستكملة حلماية حقوق اإلنسان بواسـطة         التعذيب  

  ؛)١٩(إجراءات مكافحة اإلفالت من العقاب
 جبميع الدول أن تنفذ تدابري فعالة ملنع التعذيب وغريه مـن            هتيب  -٨  

العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وخصوصا يف أمـاكن          ضروب املعاملة أو    
االحتجاز واألماكن األخرى حيث حيرم األشخاص من حريتهم، مبا يف ذلك تثقيف            

__________ 

 .، املرفق٥٧/١٩٩ العامة اجلمعيةقرار  )١٧(

 .، املرفق٥٥/٨٩ العامة اجلمعيةقرار  )١٨(

 .E/CN.4/2005/102/Add.1 انظر )١٩(
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وتدريب املوظفني الذين قد تكون هلم عالقة حببس أو اسـتجواب أو معاملـة أي               
    فـرد خاضع ألي شكل من أشكال االعتقال أو االحتجاز أو السجن؛

...  
مجيع الدول اليت مل تصبح بعد أطرافا يف االتفاقية علـى أن            حتث    -٢٣  

تقوم بذلك على سبيل األولويــة، وهتيب بالدول األطراف أن تنظر دون إبطاء يف     
  التوقيع والتصديق على الربوتوكول االختياري لالتفاقية؛

...  
شفوية عـن    رئيسي اللجنة واللجنة الفرعية إىل تقدمي تقارير         تدعو  -٢٧  

أعمال اللجنتني إىل اجلمعية العامة وإىل إجراء حوار تفاعلي معها يف دورهتا اخلامسة             
  ؛‘تنفيذ الصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان‘ املعنون والستني يف إطار البند الفرعي

، واصلت حلقوق اإلنسان أن     ة األمم املتحدة السامي   ـةفوضمب هتيب  -٢٨  
 كـانون   ٢٠ املؤرخ   ٤٨/١٤١جلمعية العامة يف قرارها     وفقا لواليتها اليت حددهتا ا    

مـن  ، بناء على طلبها،     دول تقدمي اخلدمات االستشارية لل    ،١٩٩٣ديسمرب  /األول
الالإنـسانية   العقوبـة القاسـية أو   منع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو      أجل  
وإنشاء وإعمال  ة  لجنالعداد التقارير الوطنية اليت تقدم إىل       املهينة، ألغراض منها إ    أو

التـدريس   تقدمي املساعدة التقنية يف إعداد مواد      آليات وطنية ملنع التعذيب، وكذلك    
  وتوزيعها؛ املخصصة هلذا الغرض ويف إنتاجها

...  
اللجنـة  التبادل املنتظم لآلراء فيمـا بـني       مواصلة  ضرورة   تؤكد  -٣٢  

، وهيئاهتـا ذات الـصلة    وسائر آليات األمم املتحدة     واملقرر اخلاص   واللجنة الفرعية   
 سـيما  الوكـذلك مواصـلة التعاون مع برامج األمم املتحدة ذات الـصـلة، و          

ومع املنظمات واآلليات اإلقليمية،    نع اجلرمية والعدالة اجلنائية،     ملبرنامج األمم املتحدة    
 بغية فيها املنظمات غري احلكومية،    حسب االقتضاء، ومع منظمات اجملتمع املدين، مبا      

،  والقضاء عليه  التعذيبمبنع   فعاليتها والتعاون فيما بينها بشأن املسائل املتعلقة         تعزيز
   منها حتسني التنسيق فيما بينها؛ عدةبطرق

باحلاجة العاملية إىل تقدمي املساعدة الدولية لضحايا التعذيب،         تسلم  -٣٣  
ـ   للتربعات املتحدة   األمموتؤكد أمهية عمل جملس إدارة صندوق        ، ذيب لضحايا التع

وتناشد مجيع الدول واملنظمات أن تتربع للصندوق سنويا، حبذا مع زيادة كبرية يف             
مستوى تربعاهتا، وتشجع على التربع إىل الـصندوق اخلـاص املنـشأ مبوجـب              
الربوتوكول االختياري للمساعدة يف متويل تنفيذ التوصيات الصادرة عـن اللجنـة            

  تقوم هبا اآلليات الوطنية ملنع التعذيب؛الفرعية وكذلك لتمويل برامج التثقيف اليت 
...  
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مليزانيـة  ا إطاراألمني العام أن يكفل، يف حدود        إىل   كذلكتطلب    -٣٦  
 الكايف من املوظفني واملرافق للهيئات واآلليات اليت        عددألمم املتحدة، توفري ال   لالعام  

  التعذيب أو غريه من ضـروب      ومساعدة ضحايا نع ومكافحة التعذيب    تشارك يف م  
مبا فيها على وجـه اخلـصوص       ،  الالإنسانية أو املهينة   املعاملة أو العقوبة القاسية أو    

أبدته الدول األعضاء من تأييـد        ما يتناسب مع  مبااللجنة الفرعية ملناهضة التعذيب،     
   ...".؛ التعذيبضحايا التعذيب ومساعدةملنع ومكافحة قوي 

             عنـدما كـرَّر يف الـسنة القادمـة        سوف تُ هذه التجربة األوىل للجمعية العامة      و  -٥٧
ـ                          التعـذيب سألة  ُتقدِّم اللجنة الفرعية وجلنة مناهضة التعذيب واملقـرر اخلـاص املعـين مب

  . تقاريرهم السنوية
إدارة باملـسؤولية عـن     تضطلع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان         و  -٥٨

تنفيذ توصيات اللجنـة الفرعيـة      يف  الدول األطراف   إىل  لتقدمي املساعدة   الصندوق اخلاص   
 مـن   ٢٦اآلليات الوقائية الوطنية، طبقا للمـادة       اخلاصة ب برامج التثقيف   واملساعدة يف تنفيذ    

تابعة املناقشات بـشأن    ملوقد أعربت اللجنة الفرعية عن استعدادها       . الربوتوكول االختياري 
  .الصندوق اخلاص

. للـصندوق تربعـات    وملديف وإسبانيا    يةهورية التشيك ماجلحىت اآلن، قدمت    و  -٥٩
وتعتقد اللجنة الفرعية اعتقادا راسخا أن قيامها باملزيد من الزيارات وتقـدميها املزيـد مـن        

 الـصندوق            يف  دعم عملـها واملـسامهة      سوف يدفعان املزيد من الدول إىل       العلنية  التقارير  
  . مسامهة سخية

اخلارجية األخرى  احملافل  العامة ويف   جلساهتا  للجنة الفرعية خالل    ناقش أعضاء ا  وقد    -٦٠
ويشار بصفة خاصـة    . مع هيئات األمم املتحدة األخرى ذات الصلة      الفرعية  عالقات اللجنة   

فقد  ، التعذيب مبسألةتكامل عمل اللجنة الفرعية وعمل املقرر اخلاص املعين         إىل أنه بالنظر إىل     
 املـشتركة    وثيق بالسيد مانفريد نوفاك وناقشت التحديات      الاتصاللجنة الفرعية على    ظلت  

املناقشات هذا العام خالل الـدورة الـسابعة للجنـة        وقد جرت   . املواجهة وأساليب العمل  
 نظمها جملس أوروبا    ويف حلقة عمل   ،تقدمي خمتلف التقارير إىل اجلمعية العامة     ، ولدى   الفرعية

 ٦لة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة يف            املعاموالتعذيب  ملنع  واللجنة األوروبية   
  .  يف ستراسبورغ، فرنسا٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين

وحـدة  (حضر السيد جياين ماغاتزيين من شعبة العمليات امليدانية والتعاون التقين           و  -٦١
ماد تلـك   التاسعة ملناقشة مسألة اعت   اجللسة العامة   شعبته  مع موظفني من    ) املؤسسات الوطنية 

آليات وطنية  لتكون مبثابة    يف كثري من احلاالت      ُعينتاملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان اليت      
بأن اعتماد املؤسسات الوطنيـة    رأيها  وأكدت اللجنة الفرعية خالل االجتماع      . التعذيبملنع  

راء كـإج آلية تكميلية، بيد أنه ال ينبغي اسـتعماهلا         هو  حلقوق اإلنسان وفقا ملبادئ باريس      
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         العتماد اآلليات الوطنية عموما ألن اللجنة الفرعية هي املعنية مبثـل هـذه التقييمـات يف                
  .  حمددةحاالت
االجتماعات املشتركة بني اللجان التابعـة      إيفاد ممثليها إىل    للجنة الفرعية   وتواصل ا   -٦٢

 جيدة لتبادل   اً فرص هذه االجتماعات وتتيح  هليئات معاهدات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان؛       
هـي  نقـاط   ومثة  مع والية اللجنة الفرعية     موضوعياً  اآلراء مع اخلرباء الذين تتقاطع والياهتم       

بصفة خاصة بعمل   ويرتبط عمل اللجنة الفرعية     .  بني هيئات املعاهدات   اهتمام مشترك موضع  
 األشـخاص   مبسالة حقوق فيما يتصل   جلنة مناهضة التعذيب واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان        

األطفـال  جلنة حقوق الطفل الذي يعـىن حبقـوق         كما يرتبط بعمل    احملرومني من احلرية،    
النـساء  فيما يتصل حبقوق    جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة       احملرومني من حريتهم، وبعمل     

وحضرت اللجنة الفرعية أيضا حلقة عمل شارك فيها رئيس جلنـة           . احملرومات من حريتهن  
ص ذوي اإلعاقة يف بريستول، اململكة املتحدة، ُرمست خالهلا خطوط العمـل      حقوق األشخا 

للجنـة  وقد أتيحت   . املشترك بشأن أوضاع األشخاص ذوي اإلعاقة احملرومني من حريتهم        
جلنة مناهضة التعذيب واللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان        فرص استشهدت فيها مبواقف     الفرعية  

  . حىت اآلن الزيارات اليت قامت هبا عنوجلنة حقوق الطفل يف تقاريرها 
ألغراض التعاون أيضا، عقدت اللجنة الفرعية اجتماعا مع مسؤولني من مفوضـية            و  -٦٣

معلومات ألول مرة األمم املتحدة لشؤون الالجئني خالل دورهتا التاسعة حيث تبادل الطرفان 
زياراهتـا  ، يف تعزيز فعالية     ميكن أن تساعد، يف إطار أداء اللجنة الفرعية لواليتها        استراتيجية  

  . لألشخاص احملتجزين يف أماكن اللجوء

  العالقات مع املنظمات الدولية األخرى ذات الصلة  -باء   
حافظت اللجنة الفرعية على اتصاالهتا باللجنة الدولية للصليب األمحر، وواصـلت             -٦٤

واجتمع ممثلون عن اللجنة    .  ذات الصلة بعملها   االتاجملاهليئتان حوارا إجيابيا بشأن العديد من       
 الثامنة بغيـة تبـادل      دورهتاالدولية للصليب األمحر باللجنة الفرعية هذه السنة خالل انعقاد          

 ُعقدت حلقة دراسية    كما. املعلومات واالقتراحات بشأن التعاون يف املستقبل طبقًا لواليتيهما       
يد ماريو كوريوالنـو،     حضرها الس  ٢٠٠٩ديسمرب  /على املستوى اإلقليمي يف كانون األول     

نائب رئيس اللجنة الفرعية، وأعضاء من اللجنة الدولية للصليب األمحر؛ وأكدت احللقة أمهية             
وذلـك  التعذيب وسوء املعاملـة     منع  يف  العاملون يف اجملال الصحي     الدور الذي يضطلع به     

  ).نظر املرفق اخلامسا(بتعميمهم املمارسات الفضلى 
تياري على أن تتشاور اللجنة الفرعية مع اهليئـات املنـشأة         ينص الربوتوكول االخ  و  -٦٥

مبوجب اتفاقيات إقليمية والتعاون معها تفاديا الزدواجية العمل ومن أجل ترسيخ أهـداف             
  .الربوتوكول االختياري ملنع التعذيب وغريه من أشكال املعاملة السيئة
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بلجنة البلدان  اتصاالت وثيقة   اللجنة الفرعية   أقامت  التقرير،  املشمولة ب فترة  الخالل    -٦٦
النظـام  بوحضر السيد ماريو كوريوالنو، بصفته جهة االتصال        . األمريكية حلقوق اإلنسان  

اإلقليمي للبلدان األمريكية، حلقة دراسية دولية نظمتها مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق            
ديـسمرب  /نون األول  كا ٩ و ٨العاصمة يومي   اإلنسان ومنظمة الدول األمريكية يف واشنطن       

  . ماية حقوق اإلنسانحلتعزيز التعاون بني األنظمة الدولية واإلقليمية واحمللية حول موضوع 
خالل الدورة الثامنة للجنة الفرعية، اجتمعت السيدة دويب أتوكي الـيت كانـت             و  -٦٧

املعـين   واملقرر اخلاص للجنة     ،قوق اإلنسان والشعوب  حلحينها نائبة لرئيس اللجنة األفريقية      
ملناقشة اللجنة الفرعية يف جلستها العامة       مع أعضاء    ،بالسجون وأوضاع االحتجاز يف أفريقيا    
  . تعاون بني اهليئتنيال وإرساءالقضايا املشتركة املرتبطة مبنع التعذيب 

 باللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملـة أو        الوثيقواصلت اللجنة الفرعية اتصاهلا     و  -٦٨
واجتمع أعضاء اللجنة الفرعية بأعضاء اللجنة ). اللجنة األوروبية(الإنسانية أو املهينة    العقوبة ال 

 تـشرين  ٦ يف ،األوروبية خالل حلقة عمل نظمها جملس أوروبا يف ستراسـبورغ، فرنـسا   
جملـس أوروبـا    ينفذه  مشروع منوذجي   وكانت حلقة العمل هذه جزءاً من       . نوفمرب/الثاين

 وتوفري التدريب اخلاص    إنشاء آليات وقائية وطنية يف أوروبا      دعم   بشأنورابطة منع التعذيب    
  . التعاون يف هذا الصددحيث كان املوضوع الرئيسي هو حتسني ، هبا

  العالقات مع اجملتمع املدين  -جيم   
 عملت اللجنة الفرعية على إقامة تعاون وثيـق مـع         ،خالل الفترة املشمولة بالتقرير     -٦٩

  . املعنية بتعزيز محاية مجيع األشخاص من التعذيب)٢٠( الدولية والوطنيةاملنظمات غري احلكومية
حافظت اللجنة الفرعية على صالهتا الوثيقة مبشروع تنفيذ الربوتوكول االختياري          و  -٧٠

تبادلت اآلراء واألفكار حول    حيث  ،  )اململكة املتحدة (امعة برستول   الذي ترعاه ج  لالتفاقية  
شارك فريق املـشروع يف     وقد  .  الفرعية اللجنةمهية بالنسبة لعمل    البالغة األ عدد من القضايا    

تنظيم أنشطة إقليمية، وقدم منظوراً خارجياً أكادميياً ونقدياً يتعلق جبوانب من أعمال اللجنة             
 ُعقد آخر اجتماع يف     قدو. عن بالغ امتناهنا  الفرعية بصدده    اللجنة   تعربالفرعية، األمر الذي    

يف حلقـة عمـل ُعقـدت يف        اللجنة الفرعية   من  أعضاء  رك عدة   شا حني   ٢٠٠٩ مايو/أيار
  . التعذيبمنع قضايا وتناولت برستول 

واصل فريق االتصال املعين بالربوتوكول االختياري مساعدة اللجنة الفرعية وتقدمي          و  -٧١
بفريق االتصال خالل أن جتتمع  اللجنة الفرعية وقد أصبح من ممارسات. املشورة والدعم إليها

 دارت مناقشات موسعة بشأن     ،وخالل االجتماعني األخريين  . جلسة من جلساهتا العامة   كل  
  . التعذيب وتعريفهمنعنطاق مفهوم 

__________ 

 .من الربوتوكول االختياري) ج(١١للمادة  طبقاً )٢٠(
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تالحظ اللجنة الفرعية مع التقدير إسهام اجملتمع املدين املستمر يف تشجيع التصديق            و  -٧٢
ممتنة الفرعية   واللجنة   . عملية تنفيذه  وفضالً عن على الربوتوكول االختياري أو االنضمام إليه،       

  . على هذين الصعيدينتقدمه رابطة منع التعذيبأيضا للدعم املستمر الذي 

  شؤون اإلدارة وامليزانية   - سادساً

  ٢٠١٠-٢٠٠٩املوارد يف الفترة   -ألف   
تتحمل األمم املتحدة النفقات    " من الربوتوكول االختياري على أن       ٢٥تنص املادة     -٧٣

يوفر األمني  "، وعلى أن    "ة الفرعية ملنع التعذيب يف تنفيذ هذا الربوتوكول       اليت تتكبدها اللجن  
العام لألمم املتحدة ما يلزم من املوظفني واملرافق ألداء اللجنة الفرعية ملنع التعذيب مهامهـا               

  ".على النحو الفعال مبقتضى هذا الربوتوكول
 األمم املتحـدة أيـة      ، مل ختصص  ٢٠٠٧منذ انطالق عمل اللجنة الفرعية يف عام        و  -٧٤

 اللجنة  تعربو. واليتها اخلاصة باآلليات الوقائية الوطنية    تؤدي   لكي    الفرعية اعتمادات للجنة 
وقت كتابة هذا التقرير، خطط ترمي إىل اعتمـاد  يف ،  هناك كانتعن ارتياحها ألنه    الفرعية  

وتـشمل   ٢٥ إىل   ١٠مـن   اللجنة الفرعيـة    ميزانية فترة سنتني تراعي ارتفاع عدد أعضاء        
  .  الفرعيةخمصصات إضافية تسمح بالوفاء جبوانب أخرى من والية اللجنة

   التعذيب ملنعأمانة اللجنة الفرعية   -باء   
 يف املائـة ألداء     ٨٠عمل بدوام جزئي نسبته     برحبت اللجنة الفرعية بتعيني موظف        -٧٥

بفضل متويل  وذلك  ،   يف املائة  ٥٠بدوام جزئي نسبته    يعمل  مهام األمانة، وموظف فين مبتدئ      
  .قدمته حكومة الدامنرك

 ١٤وقد تعاونت اللجنة الفرعية خالل زياراهتا الثماين حىت اآلن مع مـا جمموعـه                 -٧٦
وقد أجنز مجيع هؤالء عمال رائعا      .  مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان      منموظفاً  

 املشاركني يف مثل هذه الزيارات      ومع ذلك، فإن استمرار تغري املوظفني     . وأظهروا مهنية عالية  
االسـتمرارية   ودون   وَيحول دون ختصصهم يف هذا اجملال     يعرقل سري تدريب املوظفني اجلدد      

خدمات عدد موظفي   زيادة  أن  من  واللجنة الفرعية على يقني     . املطلوبة يف مثل هذه الزيارات    
  . مزيد من االستقرار يف هذا الصددفضي إىلتاألمانة س

  بات امليزانيةمتطل  -جيم   
اخنرطت اللجنة الفرعية يف مناقشات مع اإلدارة املعنية بامليزانية واملالك الوظيفي           لقد    -٧٧

يف املفوضية السامية حلقوق اإلنسان هبدف احلصول على ميزانية تكفي لدعم والية اللجنـة              
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ـ     الفرعية، وفقاً ملتطلبات الربوتوكول االختياري،       ديات وتفي باالحتياجات وتتـصدى للتح
  .  عضوا٢٥االنتقال إىل جلنة فرعية أوسع تضم الناشئة عن 

  األنشطة التنظيمية  - سابعاً  

   التعذيبملنعالدورات العامة للجنة الفرعية   -ألف   
التقريـر ثـالث    هذا   اليت غطاها    االثنيت عشر شهراً  عقدت اللجنة الفرعية يف فترة        -٧٨

 إىل  ١٦، ومن   ٢٠٠٩ هيوني/ حزيران ٢٦ إىل   ٢٢ من   :كل واحدة منها أسبوع   مدة  دورات  
وُخصصت هـذه  . ٢٠١٠فرباير / شباط٢٦ إىل  ٢٢ومن  ،  ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٠

ممثلـو  سيزورها  لزيارات واالجتماع مبمثلي الدول األطراف اليت       لتخطيط  الالدورات لغرض   
التخطـيط  ملسألة  وأويل قدر كبري من االهتمام      . الزياراتاملتعلقة ب تقارير  ال واعتماد   ،اللجنة

  .مستقبالًالفرعية يزورها ممثلو اللجنة ساالستراتيجي واختيار البلدان اليت 
 الدورات أيضاً دراسة ومناقشة املعلومات املتعلقـة بالـدول األطـراف       وجرت يف   -٧٩

نشطة الوفود امليدانية، وعقد اجتماعات مـع ممثلـي         والتخطيط أل واآلليات الوقائية الوطنية    
 سوء املعاملة، وتنقيح سلسلة     منعلألمم املتحدة ومنظمات أخرى تنشط يف جمال         تابعةهيئات  

  .من املواد اليت أعدت لتوفري معلومات أساسية عن اللجنة الفرعية
 استقالت السيدة سيلفيا كاسال والسيد ليوبولدو توريس بورسـو          ٢٠٠٩يف عام   و  -٨٠

 عن خالص شكرها هلذين العـضوين       وتود اللجنة الفرعية التعبري   . من عضوية اللجنة الفرعية   
  .  اللجنةعملوتثين على عملهما ومسامهتهما القيمة خالل السنتني األوليني من 

  اإلمجايلالتقييم   -اء ب  
قواعد فقد أرست   التقرير تقدما هاما    املشمولة ب فترة  الحققت اللجنة الفرعية خالل       -٨١

وإضفاء الطابع املؤسـسي    شطتها  أنتنفيذ  بشأن  توجيهية  وأساليب عمل ومبادئ    وممارسات  
استفادت من اخلربة الـيت      مبوجب واليتها، وال سيما يف جمال الزيارات امليدانية حيث           يهاعل

عمل إبداعيـة  أساليب اعتمدت قد و. اكتسبتها من الزيارات الثماين اليت قامت هبا حىت اآلن        
املوارد احملـدودة الـيت     تعطي األولوية لالستعمال الفعال واالستفادة إىل أقصى احلدود من          

  .  هلا خالل السنتني األوليني من عملهاُخّصصت
بشأن إنشاء آليات وطنية ملنـع      مؤقتة  توجيهية  مبادئ  اللجنة الفرعية أيضا    ووضعت    -٨٢

وأخريا، أطلقـت  . تعمل على صياغة أدوات حتليلية لتقييم عمل تلك اآلليات    هي   و ،التعذيب
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نطاق وتعريف مفهوم منع التعذيب الذي يرتبط ارتباطـا          نقاشا مفتوحا حول      الفرعية اللجنة
  .وثيقا بواليتها

  التحديات  -جيم   
أعضاء اللجنة الفرعية وأمانتها، وعـدم      امللقى على عاتق    عمل  الرغم تراكم حجم      -٨٣

الفرعية قد حّددت مساراً قطعت      واليتها كاملة، فإن اللجنة      ألداءتوافر املوارد املالية الكافية     
التآزر وذلك على أساس    منع التعذيب   املتمثلة يف   أهداف واليتها   طاً هامة حنو حتقيق     فيه أشوا 

  . والتعاون وتقدمي املساعدة إىل الدول األطراف يف الربوتوكول االختياري
هيئـات املعاهـدات    واليات  بالنظر إىل أن والية اللجنة الفرعية ختتلف عن         إال أنه     -٨٤

 خالل السنة القادمة، فـإن      ٢٥ إىل   ١٠للجنة الفرعية من    األخرى وإىل ارتفاع عدد أعضاء ا     
على حنـو شـامل    واليتها  تؤدي  لكي  الفرعية   اللجنة   ميزانيةأن تدعم املنظمة    الضروري  من  

امليزانيـة  خمصصات  زيادة يف   الفرعية  ترتب عن توسيع عضوية اللجنة      ت ولن   .ومستمر وفعال 
إنه ينبغي أن   الفرعية املوسعة فحسب، بل     الدورات العادية للجنة    لعقد  ضرورية  اليت ستكون   

اآللية يف النهاية   الزيارات هي   ألن  بأكرب عدد ممكن من الزيارات      يسمح قبل كل شيء بالقيام      
  .ملنع التعذيبالفرعية للجنة املتاحة األساسية 

واليتها مبوارد حمدودة، وأن تأخذ علـى عاتقهـا         أداء  تعي اللجنة أنه يتعني عليها      و  -٨٥
بغية القيام بأكرب عدد من الزيـارات امليدانيـة         املتاحة هلا االستخدام األمثل     املوارد   استخدام

.  وأوضاع البلدان اليت ستجري زياراهتا     تناسب ومتطلبات مبا ي وبأقل عدد ممكنني من األعضاء      
واليتها بنفس احلماس واالهتمام الذي أظهرته      سوف تؤدي اللجنة الفرعية     وإضافة إىل ذلك،    

الـيت ال   وضمن نطاق اختصاصاهتا    اليت تندرج   ا، مبا يف ذلك املشاركة يف األنشطة        منذ نشأهت 
ويف سياق اجلهود املشتركة هذه، تود اللجنة الفرعية مع      . ملنظمةمن ا  ،تستفيد من الدعم املايل   

  .  بفعاليةذلك أن تؤكد أنه ينبغي توفري املوارد الكافية هلا حىت تؤدي عملها
ركين واليتها األساسيني كاملني مبوجب الربوتوكول      الفرعية  جنة  وما مل تستوِف الل     -٨٦

على منع التعذيب وغريه من أشكال سـوء        تأثريها الكامل   االختياري، فلن يكون لتوصياهتا     
ألن التغيريات اهليكلية لثقافة اجلمهور وتعليمه هي وحـدها القـادرة علـى    ، وذلك  املعاملة

 . للمحرومني من حريتهميةس والنفة اجلسدياتالقضاء على االنتهاك
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  املرفقات

   األولاملرفق
 يف تفاقية مناهضة التعذيب  الالدول األطراف يف الربوتوكول االختياري          

  ٢٠١٠مارس / آذار١
  )د(، اخلالفة)أ(التصديق، االنضمام  )د(التوقيع، اخلالفة يف التوقيع  الدولة املشاركة

  ٢٠٠٩يناير /اين كانون الث٢٨  ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٥  أذربيجان
  ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١٥  ٢٠٠٣أبريل / نيسان٣٠ األرجنتني
  )أ(٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٤    أرمينيا

  ٢٠٠٦أبريل / نيسان٤  ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٣  سبانياإ
    ٢٠٠٩مايو / أيار١٩ أستراليا

      
  ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٨  ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢١  إستونيا
    ٢٠٠٧مايو / أيار٢٤  إكوادور
  )أ(٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول١    ألبانيا
  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٤  ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٠ أملانيا

  ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٨  ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١٢ أوروغواي
      

  ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٩  ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٢٣  أوكرانيا
    ٢٠٠٧كتوبر أ/ تشرين األول٢  آيرلندا
    ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٤  آيسلندا
    ٢٠٠٣أغسطس / آب٢٠  إيطاليا

  ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٢  ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٢  باراغواي
      

  ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين١٢  ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول١٣ الربازيل
    ٢٠٠٦فرباير / شباط١٥  الربتغال
    ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٢٤ بلجيكا

  ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٠  ٢٠٠٥فرباير / شباط٢٤  بنن
    ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٢١ بوركينا فاسو

      
  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٤  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٧ البوسنة واهلرسك

  ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٤  ٢٠٠٤أبريل / نيسان٥ بولندا
 املتعددة  -دولة   (بوليفيا

  )القوميات
  ٢٠٠٦مايو / أيار٢٣  ٢٠٠٦يو ما/ أيار٢٢

  )أ(٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٤    بريو
    ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٤ تركيا
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  )د(، اخلالفة)أ(التصديق، االنضمام  )د(التوقيع، اخلالفة يف التوقيع  الدولة املشاركة
    ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٥  توغو
    ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٦  ليشيت - تيمور

أكتــوبر / تــشرين األول٢٣  اجلبل األسود
  )د(٢٠٠٦

  ٢٠٠٩مارس / آذار٦

  ٢٠٠٦ يوليه/متوز ١٠  ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول١٣ اجلمهورية التشيكية
ــدونيا   ــة مق مجهوري

 اليوغوسالفية السابقة
  ٢٠٠٩فرباير / شباط١٣  ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١

      
    ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٠ جنوب أفريقيا

  )أ(٢٠٠٥أغسطس / آب٩   جورجيا
  ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٥  ٢٠٠٣يونيه / حزيران٢٦ الدامنرك
  ٢٠٠٩ يوليه/ متوز٢  ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٤ رومانيا
  )أ(٢٠٠٧يناير / كانون الثاين٢٣    سلوفينيا

      
  ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٨  ٢٠٠٣فرباير / شباط٤ السنغال
  ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٤  ٢٠٠٣يونيه / حزيران٢٦ السويد
  ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٤  ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٥ سويسرا
    ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٦ سرياليون
  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٢  ٢٠٠٥يه يون/ حزيران٦  شيلي

      
  ٢٠٠٦سبتمرب /أيلول٢٦   ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٥ صربيا
    ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٥  غابون
    ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٦  غانا

  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٩  ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٥  غواتيماال
    ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٦  غينيا
      

  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١١  ٢٠٠٥سبتمرب /ل أيلو١٦  فرنسا
    ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٣  فنلندا
  ٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٩  ٢٠٠٤يوليه / متوز٢٦  قربص

  )أ(٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢٩    قريغيزستان
  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٢  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٥  كازاخستان

      
    ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٥  الكامريون
  ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٥  ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٣  كرواتيا
  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٤  كمبوديا

  ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١  ٢٠٠٣فرباير / شباط٤  كوستاريكا
    ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٩  الكونغو
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  )د(، اخلالفة)أ(التصديق، االنضمام  )د(التوقيع، اخلالفة يف التوقيع  الدولة املشاركة
  )أ(٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢٢   لبنان

    ٢٠٠٥يناير /ين كانون الثا١٣  لكسمربغ
  )أ(٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٢    ياريليب

  ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٣  ٢٠٠٥يونيه / حزيران٢٤  ليختنشتاين
   ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٤  ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٤ مالطة

      
  ٢٠٠٥مايو / أيار١٢  ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١٩  مايل

    ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٤  مدغشقر
  ٢٠٠٥أبريل / نيسان١١  ٢٠٠٣سبتمرب /أيلول ٢٣  املكسيك
  ٢٠٠٦فرباير / شباط١٥  ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٤  ملديف

اململكة املتحدة لربيطانيا   
  العظمى وآيرلندا الشمالية

  ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١٠  ٢٠٠٣يونيه / حزيران٢٦

      
  )أ(٢٠٠٥يونيه / حزيران٢١    موريشيوس
  ٢٠٠٦يوليه / متوز٢٤  ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٦ مولدوفا
    ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٤  النرويج
    ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٥ النمسا
  )أ(٢٠٠٩يوليه / متوز٢٧   نيجرييا

      
  ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٥  ٢٠٠٧مارس / آذار١٤ نيكاراغوا
  ٢٠٠٧مارس / آذار١٤  ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٣ نيوزيلندا
  ٢٠٠٦مايو / أيار٢٣  ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٨  هندوراس
    ٢٠٠٥يونيه / حزيران٣  هولندا

 دولة قامت بـالتوقيع أو      ٢٤ال تشمل الدول اخلمسون األطراف يف الربوتوكول االختياري           :مالحظة
       اخلالفة يف التوقيع لكنها مل تقم بالتصديق على الربوتوكول االختيـاري أو االنـضمام إليـه                

  . أو اخلالفة فيه
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  املرفق الثاين

   التعذيبملنعء اللجنة الفرعية أعضا    
  انقضاء مدة العضوية  

  ٢٠١٢ديسمرب /األول كانون  كوريوالنوالسيد ماريو لويس 
  ٢٠١٠ديسمرب /كانون األول  كوجانوفيتش ديفينيس االسيدة ماري

  ٢٠١٢ديسمرب /كانون األول  إيفانزالسيد مالكوم 
  ٢٠١٠ديسمرب /كانون األول  سانتيدريانالسيد إميليو جينيس 

  ٢٠١٢ديسمرب /كانون األول  هايكالسيد زدينيك السيد 
  ٢٠١٢ديسمرب /كانون األول  السوتشيكالسيد زبينيو 

  ٢٠١٠ديسمرب /كانون األول  بيترسنالسيد هانس درامينسكي 
  ٢٠١٢ديسمرب /كانون األول   ريسيا -رودريغيس السيد فيكتور مانويل 
  ٢٠١٠مرب ديس/كانون األول  إيغينيسالسيد ميغيل ساري 
  ٢٠١٠ديسمرب /كانون األول  سوتوالسيد ويلدر تايلر 

للجنة الفرعية حاليا ويشغل منصب اريسيا  -يرأس السيد فيكتور مانويل رودريغيس   
وترأسـت  . ٢٠٠٩فرباير /نائب الرئيس كل من السيد كوروليانو والسيد بيترسن منذ شباط      

 وشغل ٢٠٠٩فرباير / إىل شباط٢٠٠٧اير فرب/السيدة سيلفيا كاسال اللجنة الفرعية من شباط   
  .  ريسيا منصب نائب الرئيس خالل تلك الفترة- كل من السيد بيترسن والسيد رودريغيس

 ٢٠٠٨فربايـر  / شـباط ١٨واستقال السيد ليوبولدو توريس بورسو من منصبه يف         
  . إميليو جينيسوحلّ حمله السيد 

 وحـلّ   ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٦واستقالت السيدة سيلفيا كاسال من منصبها يف          
  .حملها السيد مالكوم إيفانز
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  الثالثاملرفق 

  ٢٠٠٩الزيارات اليت قامت هبا اللجنة الفرعية يف عام     

  ٢٠٠٩مارس / آذار١٦-١٠: الزيارة الدورية األوىل إىل باراغواي  -أوالً   

  أماكن احلرمان من احلرية اليت زارها الوفد    
  مرافق الشرطة 

 ):أسونسيون (شرطة يف حاضرة أسونسيوندائرة ال  )أ(  

  ٣مركز الشرطة رقم 
  ٥مركز الشرطة رقم 
  ٩مركز الشرطة رقم 
  ١٢مركز الشرطة رقم 
  ٢٠مركز الشرطة رقم 

  ءالشرطة اخلاصة بالنساوحدة 

 :دائرة شرطة املقاطعة الوسطى  )ب(  

  ، سان لوريرتو١مركز الشرطة رقم 
  ، ليمبيو ٩مركز الشرطة رقم 

  :شرطة مقاطعة أمامبايدائرة   )ج(  
  ، باريو أوبريرو، بيدرو خوان كابايريو٣مركز الشرطة رقم 

  : دائرة شرطة مقاطعة سان بيدرو  )د(  
  ، سان إيستانيسالو٨مركز الشرطة رقم 

  جهاز خمابرات الشرطة الوطنية، أسونسيون  )ه(  
  السجون

  سجن تاكومبو الوطين، أسونسيون
  سجن بيدرو خوان كابايريو اإلقليمي

   أخرىمؤسسات
  نسيون لألمراض العصيبة النفسيةومستشفى أس
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   ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٢-١٣: ة األوىل إىل هندوراسيالزيارة الدور  -ثانياً   

  أماكن احلرمان من احلرية اليت زارها الوفد    

  مرافق الشرطة    

 :)تيغوسيغالبا(مقاطعة شرطة حاضرة تيغوسيغالبا   )أ(  

  ١الشعبة رقم 
  ٣الشعبة رقم 

  مركز مقاطعة مانتشني 
  مركز مقاطعة كيندي

  مقر الدائرة الوطنية للتحقيقات اجلنائية

 :سان بيدرو سوال وضواحيها  )ب(  

  تشولوما، ٥ رقم الدائرة اإلقليمية
  ٣-٤الدائرة احلضرية 

  ):ال ُيعد عادة مكانا لالحتجاز" (الكوبرا"خمفر شرطة فيلق   )ج(  
  السجون

  يغوسيغالباتسجن ماركو أوريليو سوتو، 
  سجن سان بيدرو سوال

  مرافق األحداث
  تيغوسيغالبامركز ريناسييندو، 

   ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١١-٢: الزيارة الدورية األوىل إىل كمبوديا  -ثالثاً   

  أماكن احلرمان من احلرية اليت زارها الوفد    

  ةشرطالمرافق     

 ):فنوم بينه(مقاطعة شرطة حاضرة فنوم بنه   )أ(  

 تشامكامونمقاطعة ية شرطة مفتش

 داون بنيمقاطعة مفتشية شرطة 
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  سيفني ماكارامقاطعة مفتشية شرطة 
  مقاطعة مني تشيمفتشية شرطة 

 :إقليم بورسات  )ب(  

  مفتشية الشرطة اإلقليمية
  مفتشية الشرطة البلدية

  :إقليم كومبونغ تشام  )ج(  
  مفتشية مقاطعة شرطة تشونغ بري

  السجون
  ، فنوم بنه١ رقم سجن معسكر االعتقال

  ، إقليم كومبونغ تشام٣سجن معسكر االعتقال رقم 
  سجن باتامبانغ اإلقليمي، إقليم باتامبانغ

  املرافق العسكرية
  سجن فنوم بنه العسكري

  مكتب استعالمات الدرك احلضري بري سواي، إقليم باتامبانغ
  قاعدة الدرك ملقاطعة مونغ روسي، إقليم باتامبانغ

  اطعة باكان، إقليم بورساتقاعدة الدرك ملق
  مرافق األحداث

  )ترعاه وزارة الشؤون االجتماعية(مركز تشوم تشاو 
  مرافق أخرى

  )ترعاه الشرطة العسكرية (عادة تأهيل املدمنني على املخدراتمركز باتامبانغ إل
  )ترعاه الشرطة اإلقليمية(إلعادة تأهيل املدمنني على املخدرات ) بوفيل(مركز باتامبانغ 

  ) مركز الرعاية االجتماعية ترعاه وزارة الشؤون االجتماعية(كز بري سبيو مر
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  الرابعاملرفق 

  ٢٠١٠التعذيب يف عام ملنع  العمل امليداين للجنة الفرعية برنامج    
  )٢٠١٠خالل عام (  :الزيارة الدورية األوىل إىل بوليفيا
  )٢٠١٠خالل عام (  :الزيارة الدورية األوىل إىل لبنان

  )٢٠١٠خالل عام (  : رة الدورية األوىل إىل ليبريياالزيا
  )٢٠١٠خالل عام (  : أنشطة احلوار الداخلي مع آليات الوقاية الوطنية

  )٢٠١٠خالل عام (  :زيارة متابعة ممكنة، مل حيدد البلد بعد
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  اخلامساملرفق 

 أعضاء اللجنة الفرعية ملنع التعـذيب يف أنـشطة ذات صـلة             مشاركة    
  ٢٠١٠مارس / آذار- ٢٠٠٩أبريل / نيسان- االختياري بالربوتوكول

  أفريقيا  - أوالً  

  منطقة غرب أفريقيا    
، كوتونـو، بـنن،     رابطة منع التعذيب  حوار داخلي مع آليات الوقاية الوطنية يف بنن نظمته          

  ).السيد هانس درامينسكي بيترسن (٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األول

  األمريكتان   -ثانياً   

   الشماليةمنطقة أمريكا    
حلقة عمل بشأن النهوض بالتعاون بني أنظمة حقوق اإلنسان يف البلدان األمريكية وأنظمـة              
حقوق اإلنسان الدولية نظمتها وحدة املؤسسات الوطنية التابعة ملفوضـية األمـم املتحـدة              
السامية حلقوق اإلنسان ومنظمة الدول األمريكية يف واشنطن العاصمة، الواليـات املتحـدة    

  ).السيد ماريو كوريوالنو (٢٠٠٩ديسمرب /ريكية، كانون األولاألم

  منطقة أمريكا الالتينية    
 رابطة منع التعذيب  حلقة دراسية وطنية بشأن تنفيذ الربوتوكول االختياري يف شيلي نظمتها           
 ٢٠٠٩أغسطس  /ووزارة العدل ووزارة اخلارجية يف شيلي، سنتياغو دي شيلي، شيلي، آب          

  ). ر سوتوالسيد ويلدر تايل(
حلقة دراسية بشأن العاملني يف اجملال الصحي وأماكن االحتجاز نظمتها وزارة العدل، حمافظة    

 كـانون   ٥-٣بوينس آيرس، واللجنة الدولية للصليب األمحر، وجامعة البالتا، األرجنتني،          
  ).السيد ماريو كوريوالنو (٢٠٠٩ديسمرب /األول

يف تشاكو وحمافظة بـوينس آيـرس والعاصـمة         حلقتان دراسيتان ومائدة مستديرة للنقاش      
الفيدرالية على التوايل، وذلك بغية مناقشة إنشاء آليات وقائية إقليمية يف األرجنتني نظمتـها              

 كـانون   ١٥-١١السلطات اإلقليمية ورابطة منع التعذيب ومنظمات غري حكومية أخرى،          
  ). السيد ويلدير تايلر سوتو (٢٠٠٩ديسمرب /األول
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  الشرق األوسط ومشال أفريقيا   -ثالثاً   

  لبنان    
حلقة عمل بشأن تنفيذ الربوتوكول االختياري يف لبنان نظمتها رابطة منع التعذيب، بريوت،             

، وبـاتريس جيليـبري، أمـني                  هانس درامينـسكي بيترسـن    السيد   (٢٠١٠فرباير  /شباط
  ).  اللجنة الفرعية

   أوروبا  -رابعاً  

  لتعاون يف أوروبامنطقة منظمة األمن وا    
، نظمهـا املكتـب اإلقليمـي       قريغيزستانمائدة مستديرة بشأن إنشاء آلية وقائية وطنية يف         

غولـوس  "ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان مبشاركة رابطة منـع التعـذيب و            
السيد زدينيـك    (٢٠٠٩أبريل  / نيسان بشكيك، قريغيزستان، ،  )صوت احلرية " (سفوبودي

  ).لسيدة ماريا ديفينيس غويانوفيتش ا وهايك
دوشـانيب،  نظمتها رابطة منـع التعـذيب،        حلقة دراسية بشأن الرصد املستقل لالحتجاز     

  ). زدينيك هايكالسيد (٢٠٠٩مايو / أيارطاجيكستان،
أنشطة يف إطار الربوتوكول االختياري نظمها جملـس أوروبـا، أسـتانا، كازاخـستان،              

  ).نيو السوتشيكزبيالسيد  (٢٠٠٩يونيه /حزيران
مائدة مستديرة بشأن تنفيذ الربوتوكول االختياري يف جورجيا واجتماعـات أخـرى مـع           

 يف جورجيـا،  لمنظمة الدولية إلصالح القانون اجلنـائي     املسؤولني نظمها املكتب اإلقليمي ل    
ماريـا   والـسيدة    زدينيك هايـك  السيد   (٢٠٠٩أكتوبر  /تبليسي، جورجيا، تشرين األول   

  ).نوفيتشديفينيس كوجا
، نظمته رابطة منع التعذيب     "إنشاء آلية وقائية وطنية مبوجب الربوتوكول االختياري      : "حدث

 ٢٠٠٩أكتـوبر   / ومركز حقوق اإلنسان التابع جلامعة أنقرة، أنقرة، تركيا، تـشرين األول          
  ).زدينيك هايكالسيد (

، نظمه املكتب اإلقليمي    "األحكام التشريعية إلنشاء آلية وقائية وطنية يف كازاخستان       : "مؤمتر
فرباير / يف آسيا الوسطى، أستانا، كازاخستان، شباطلمنظمة الدولية إلصالح القانون اجلنائي   ل

  ).ماريا ديفينيس كوجانوفيتش والسيدة زدينيك هايكالسيد  (٢٠١٠
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  البوسنة واهلرسك     
 نظمتـها بعثـة     مائدة مستديرة بشأن تصميم وتطوير آلية وقائية وطنية يف البوسنة واهلرسك          

أكتـوبر  / يف البوسنة واهلرسك، سـراييفو، تـشرين األول        منظمة األمن والتعاون يف أوروبا    
  ). ماريا ديفينيس كوجانوفيتشالسيدة  (٢٠٠٩

  إستونيا     
حوار داخلي مع اآللية الوقائية الوطنية يف إستونيا نظمته رابطة منـع التعـذيب، إسـتونيا،                

السيد هانس درامينسكي بيترسـن والـسيد        (٢٠٠٩توبر  أك/ تشرين األول  -سبتمرب  /أيلول
  ).زبينيو السوتشيك

  مقدونيا    
جلسة تشاورية رفيعة املستوى إلنشاء وتشغيل اآلليات الوقائية الوطنية والتصدي للتحديات           

 يف سكوبيه، سكوبيه، تـشرين      منظمة األمن والتعاون يف أوروبا    املرتبطة بذلك، نظمتها بعثة     
  ).زدينيك هايكالسيد  (٢٠٠٩أكتوبر /األول

منظمة األمن والتعاون يف    الشرطة، نظمتها بعثة    /حلقة عمل مّدهتا يومان بشأن نظام السجون      
ماريـا ديفينـيس    الـسيدة    (٢٠٠٩أكتـوبر   / يف سكوبيه، سكوبيه، تشرين األول     أوروبا

  ).كوجانوفيتش
 يف  أوروبـا منظمـة األمـن والتعـاون يف        نظمته بعثـة    احلدث اخلتامي الرفيع املستوى،     

ماريـا   والـسيدة    زدينيك هايـك  السيد   (٢٠٠٩نوفمرب  /سكوبيه، تشرين الثاين   سكوبيه،
  ).ديفينيس كوجانوفيتش

  اجلبل األسود    
 ،منظمـة األمـن والتعـاون يف أوروبـا        حلقة عمل بشأن اآلليات الوقائية الوطنية نظمتها        

  ).تشماريا ديفينيس كوجانوفيالسيدة  (٢٠٠٩أبريل /، نيسانبودغوريشا

  اململكة املتحدة    
مائدة مستديرة رفيعة املستوى بشأن منع التعذيب، ومائدة مستديرة بني اللجنـة الفرعيـة              

مـايو  /، نظمتها جامعة برستول، برستول، أياراللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   و
جيليبري، والسيد باتريسي    ، ريسيا سيغيرفيكتور رود سيلفيا كاسال والسيد    السيدة   (٢٠٠٩

  ).أمني اللجنة الفرعية
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  سويسرا    
اجتماع خرباء بشأن أدوات التقييم الذايت لآلليات الوقائية الوطنية نظمته رابطة منع التعذيب،         

  ).السيد رودريغيس ريسيا والسيد بيترسن والسيد جيليبري (٢٠٠٩مارس / آذار٣١جنيف، 

  سان مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلن  -خامساً   
، نظمتها  حقوق اإلنسان تعزيز ورصد إعمال    مؤشرات  بشأن  مشاورات على مستوى اخلرباء     

 وحدة احلق يف التنمية، فرع شعبة املعلومات -مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان 
السيد هـانس    (٢٠٠٩مايو  / أيار -أبريل  /نيساناالقتصادية واالجتماعية، جنيف، سويسرا،     

  ).يترسندامينسكي ب
االجتماع التحضريي للمنتدى املعين بقضايا األقليات، نظمه منتدى مفوضية األمم املتحـدة            

، جنيف، سويسرا،   شعبة اإلجراءات اخلاصة   -السامية حلقوق اإلنسان املعين بقضايا األقليات       
  ).السيد فيكتور رودريغيس ريسيا (٢٠٠٩يوليه /متوز

دى مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان        منتمنتدى بشأن قضايا األقليات، نظمه      
نـوفمرب  /، جنيف، سويسرا، تشرين الثاين    شعبة اإلجراءات اخلاصة   -املعين بقضايا األقليات    

  ).السيد فيكتور رودريغيس ريسيا (٢٠٠٩

  جملس أوروبا  - سادساً  
وبية ملنع التعذيب   مؤمتر بشأن الشراكات اجلديدة ملنع التعذيب يف أوروبا، نظمته اللجنة األور          

الـسيد فيكتـور     (٢٠٠٩نوفمرب  /ورابطة منع التعذيب، ستراسبورغ، فرنسا، تشرين الثاين      
رودريغيس ريسيا والسيد هانس درامينسكي بيترسن والـسيد زدينيـك هايـك والـسيد              

ديفينيس كوجانوفيتش والسيد بـاتريس جيليـبري، أمـني          والسيدة ماريا    السوتشيك زبينيو
  ).الفرعية اللجنة

االجتماع األول جلهات االتصال املعنية باآلليات الوقائيـة الوطنيـة، واملـشروع األورويب             
السيد  (٢٠١٠يناير /لآلليات الوقائية الوطنية نظمه جملس أوروبا، بادوا، إيطاليا، كانون الثاين
  ).هانس درامينسكي بيترسن والسيد مالكوم إيفانز والسيد باتريس جيليبري

واضيعية األوىل، املشروع األورويب لآلليات الوقائية الوطنية، نظمـه جملـس           حلقة العمل امل  
ديفينيس كوجـانوفيتش والـسيد     السيدة ماريا    (٢٠١٠مارس  /أوروبا، بادوا، إيطاليا، آذار   
  ).فيكتور رودريغيس ريسيا
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  االحتاد األورويب  - سابعاً  
جمللـس  قوق اإلنسان التـابع     لفريق العامل املعين حب   عرض قدمته اللجنة الفرعية يف اجتماع ا      

  ).السيد زدينيك هايك (٢٠٠٩مايو /، بروكسل، بلجيكا، أياراألورويباالحتاد 
اجتماع مشترك وزيارة مركز احتجاز مع وفد صيين يف إطار احلوار بني االحتـاد األورويب               
والصني بشأن حقوق اإلنسان نظمتهما الرئاسة التـشيكية لالحتـاد األورويب، اجلمهوريـة             

  ).السيد زدينيك هايك (٢٠٠٩مايو /تشيكية، أيارال
اجتماع بني السيد جاك بارو نائب رئيس املفوضية األوروبية والـدول األوروبيـة بـشأن               
اإلشراف على مراكز االحتجاز نظمته املفوضية األوروبية، بروكـسل، بلجيكـا، كـانون             

  ).السيد مالكوم إيفانز (٢٠٠٩ديسمرب /األول
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  السادساملرفق 

  لالتفاقيةالربوتوكول االختياري ب املعين االتصاليق فر    
  منظمة العفو الدولية
  رابطة منع التعذيب

   لالتفاقيةاالختياري الربوتوكول تنفيذبشأن جامعة برستول  مشروع
   إلغاء التعذيبمن أجلاالحتاد الدويل املسيحي للعمل 

  مركز الدعوة املعين باإلعاقة الذهنية
   اجلنائيح القانونإلصالاملنظمة الدولية 

  التأهيل والبحوث لضحايا التعذيب  مركز 
  املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب
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  السابعاملرفق 

  / شـباط  ٢٦حـىت    تقارير الزيارات القطرية واملتابعة      بشأنمعلومات      
  ٢٠١٠فرباير 

  حالة التقرير الرد على التقرير  حالة التقرير أرسل التقرير  تاريخ الزيارة  البلد
            

  سري  نعم  سري  نعم  ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول١٨-٨  موريشيوس
  -  ال  علين  نعم  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٧-١٠  ملديف
  علين  نعم  علين  نعم  ٢٠٠٨مارس / آذار١٤-١٠  السويد

  -  ال  سري  نعم  ٢٠٠٨مايو / أيار٢٦-١٧  بنن
  -  ال  سري  نعم  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١٢ - أغسطس/ آب٢٧  املكسيك
  -  ال  سري  نعم  ٢٠٠٩مارس / آذار١٦-١٠  باراغواي
  -  ال   علين  نعم  ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٢-١٣  هندوراس
  -  -  -  ال  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١١-٢  كمبوديا

        


