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البند  2من جدول األعمال املؤقت
املسائل التنظيمية ومسائل أخرى

التقريررر السررنوث العررال جنررر لرعنررة الارجيررة ملن ر التعررذيب و ر م ر
ضروب املعامرة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة*

موجز

يتناول التقرير السنوي الثاين عشر للجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة أعمال اللجنة الفرعية خالل عام .2018
حمد ثة
تقدم اللجنة الفرعية ،يف الفرع "اثنياً" من التقرير ،معلومات ّ
فبعد مقدمة موجزةّ ،
عن املستجدات املتعلقة ابلنظام املنبثق عن الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه
من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،مبا يف ذلك الزايرات والزايدة يف
عدد الدول األطراف واآلليات الوقائية الوطنية اليت عُّيِّنت ،وتفاصيل عن عمل الصندوق اخلاص
املنشأ مبوجب الربوتوكول االختياري.
ويف الفرع "اثلثاً" ،تسلط اللجنة الفرعية الضوء على جماالت تعاوهنا مع اهليئات الدولية
واإلقليمية األخرى ومع اجملتمع املدين ،وتلخص األعمال اليت اضطلعت هبا معها.
قدم اللجنة الفرعية معلومات جوهرية عن التطورات اليت طرأت على
ويف الفرع "رابعاً" ،تُ ّ
ممارساات عملهااا وتعليقاات علااى أي قضااااي واجهتهاا لاادى اضاطالعها بعملهااا ّإابن الساانة
املستعرضة.
ويف الفرعني خامساً وسادساًُُِّ ،تيل اللجنة الفرعية الفكر يف التحدايت املقبلة ويف خطة

عملها.
__________

*

ق ّدمت هذه الوثيقة متأخرة عن موعدها لتضمينها أحدث املعلومات.
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أولا -مقدمة
 - 1عمالً ابملادة  ) 3(16من الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعاذيب وغاريه مان
ضااروب املعاملااة أو العقوبااة القاسااية أو الالإنسااانية أو املهينااة ،ووفق ااً للمااادة  33ماان النظااام
الاداخلي ل لجناة الفرعياة ،تعاد اللجناة الفرعياة "تقرياراً سانوايً عان أنشاطتها يتااا كوثيقاة عاماة".
وعمالً هبذين احلكمني ،يتناول التقرير السنوي الثاين عشر أنشطة اللجنة الفرعية من  1كانون
الثاين/يناير إىل  31كانون األول/ديسمرب  .2018ونظرت اللجنة الفرعية يف التقرير واعتمدته
يف د ورهتا السابعة والثالثني يف شباط/فرباير .2019

اثنيا -السنة املستعرضة
ألف  -املناركة يف النظام املنبعق ج الربوتوكول الختيارث
 - 2بلغ عدد الدول األطراف يف الربوتوكول االختياري  88دولة ،وعدد الدول املوقعة ، 15
وذلك حىت  31كانون األول/ديسمرب  .2018ويف  ،2018ا نضمت أفغانستان إىل الربوتوكول
االختياري ( 17نيسان/أبريل  )2018ووقعته سلوفاكيا ( 14كانون األول/ديسمرب .)2018
وكان شكل املشاركة اإلقليمية على النحو التايل:
دول أفريقيا

22

دول آسيا واحمليط اهلادئ

12

دول أورواب الشرقية

19

دول أمريكا الالتينية والبحر الكارييب

15

دول أورواب الغربية ودول أخرى

20

وكان التوزيع اإلقليمي للدول ال  15املوقعة على الربوتوكول االختياري كما يلي:
دول أفريقيا

9

دول آسيا واحمليط اهلادئ

1

دول أورواب الشرقية

1

دول أمريكا الالتينية والبحر الكارييب

1

دول أورواب الغربية ودول أخرى

3

ابء  -املسائل التنظيمية ومسائل العضوية
 - 3عقادت اللجنااة الفرعياة أثناااء الفارتة املشاامولة ابلتقريار ثااالث دورات يف جنياف ،ماادة
كل منها أسبوع :الدورة الرابعة والثالثون ( 16- 12شباط/فرباير) ،والدورة اخلامسة والثالثون
( 22- 18حزيران/يونيه) ،والدورة السادسة والثالثون ( 23- 19تشرين الثاين/نوفمرب).
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 - 4وتغريت عضوية اللجنة الفرعية خالل عام  .)1 (2018ففي الدورة اخلامسة والثالثني ،شغل
دانييل فينك املنصب الشاغر بعد استقالة هانز  -يورغ ابنوارت .ويف االجتماع السابع للدول األطراف
يف الربوتوكول االختياري ،املعقود يف  25تشرين األول/أكتوبر  ،2018انتُخب  13عضواً ليحلوا حمل
األعضاء املنتهية واليتهم يف  31كانون األول/ديسمرب  .2018وستبدأ والية األعضاء اجلدد يف 1
كانون الثاين/يناير  2019لتستمر أربع سنوات تنتهي يف  31كانون األول/ديسمرب .2022
 - 5ويف ضوء تزايد عدد الدول األطراف يف الربوتوكول االختياري ،قررت اللجنة الفرعية إعادة
هيكلة العضوية يف أفرقتها اإلقليمية وإعادة هيكلة تركيبة األفرقة العاملة التابعة هلا وإعادة تنظيمها.
 - 6وحدث تغيري يف رؤساء األفرقة اإلقليمية على النحو التايل :أفريقيا  -عباد أوناري،
وآس اايا واحملا ا يط اهل ااادئ  -ج ااون كاريا ااداد ابغ ااادوان ل ااوبيز ،وأورواب  -م اااري آم ااور ،وأمريكا ااا
الالتينية  -فيلييب فيالفيسنسيو ترييرور .وتنظر األفرقة اإلقليمية يف تنفيذ الربوتوكول االختياري
وتقدم تقاريرها إىل اللجنة الفرعية يف اجللسات العامة ،ابإلضافة إىل تقدمي
يف منطقة كل منهاّ ،
توصيات حسب االقتضاء.
 - 7واجتمعات األفرقااة العاملااة الدائماة واملخصصااة التابعااة للجناة الفرعيااة حسااب الضاارورة
وعلى قدر اإلمكان خالل عام  .2018ويارد مزياد مان املعلوماات عان هاذه االجتماعاات يف
الفرع "رابعاً" أدانه .وترى اللجنة الفرعية أن االجتماع يف إطار أفرقة فرعية وأفرقة عاملة يساهل
مناقشة عدد كبري من القضااي بطريقة فعالة ومركزة وتشاركية.
 - 8ويف دورهتا اخلامسة والثالثني ،اجتمعت اللجنة الفرعية مع ممثلي رابطة منع التعذيب،
ومبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب ،ومؤسسة أوميغا للبحوث ،وأُطلعت على آخر التطورات يف
الدراسة العاملية عن األ طفال احملرومني من احلرية .وقدمت مؤسسة أوميغا للبحوث إىل اللجناة
الفرعية حبوثها بشأن رصد األسلحة والقيود املفروضة يف أماكن االحتجاز.
 - 9وعقدت اللجنة الفرعية يف دورهتا السادسة والثالثني اجتماعاً غري رمسي مع الدول األطراف
يف الربوتوكول االختياري والدول املوقعة عليه؛ وحضرت  26دولة طرفاً االجتماع الذي دام ساعتني.

 - 10واجتمعت اللجنة الفرعياة ،يف دورهتاا السادساة والثالثاني ،اناب املقارر اخلااص املعا
مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،مع جلنة
مناهضاة التعاذيب ،وانقشات ،بتيسا ري ومشااركة رابطااة مناع التعاذيب ،مقرتحاات تتعلاق بوضااع
بروتوكول بشأن إجراء املقابالت االستقصائية غري القسرية.

جيم  -الزايرات اليت أُجريت أثناء الارتة املنمولة ابلتقرير
 - 11أج اارت اللجن ااة الفرعي ااة س اات زايرات رمسي ااة يف ع ااام  ،2018وفقا ااً لواليته ااا مبوج ااب
املواد  13- 11من الربوتوكول االختياري ،إىل أوروغواي ( 15- 4آذار/مارر) ،وبليز ( 28- 22
نيسا ااان/أبريل) ،والربتغا ااال ( 10- 1أاير/ما ااايو) ،وبولنا اادا ( 19- 8متوز/يوليا ااه) ،وقريغيزس ا ااتان
( 22- 11أيلول/سبتمرب) ،وليرباي ( 29تشرين األول/أكتوبر  2 -تشرين الثاين/نوفمرب) .وقررت
اللجنة الفرعية ،يف دورهت ا اخلامسة والثالثني املعقودة يف حزيران/يونيه  ، 2018إهناء زايرهتا إىل
__________

( )1
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ميكن االطالع على قائمة املشاركني ابلنقر على الرابط التايل:
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متكن
رواندا ،اليت علقت يف تشرين األول/اكتوبر  2017بسبب عدم تعاون احلكومة .مث إن عدم ّ
اللجنة الفرعية من استئناف زايرهتا إىل رواندا واستكماهلا يفسر أيضاً عدد الزايرات املانخف
خالل عام .2018
 - 12ويف عام  ،2018أجرت اللجنة الفرعية خالل زايراهتا الرمسية ما يزيد على  1 000مقابلة
فردية أو مجاعية مع احملتجزين أساساً ،وكذلك مع املسؤولني وموظفي إنفاذ القانون واملوظفني
الطبيني .وزارت ،يف مجلة ما زارت 34 ،سجناً و 53مركزاً للشرطة ،و 11مركزاً الحتجاز األحداث
و 8مؤسسات لألمراض النفسية والرعاية الصحية و 3مراكز مغلقة للمهاجرين.
 - 13ويرد مزيد من املعلومات الوقائعية عن الزايرات املاذكورة أعااله يف النشارات الصاحفية
الصادرة عقب كل زايرة وكل دورة من دورات اللجنة الفرعية.

دال  -احلروار النراتع جر الرزايرات را يف ذلر ن نرر الردول ارارراا وااليرات الوقائيرة
الوانية لرتقارير الصادرة ج الرعنة الارجية
 - 14حتاط اجلوانب اجلوهرية للحوار الناتن عن الزايرات ابلسرية .وال تُنشر التقارير إال مبوافقة
اجلهة املتلقية .وحبلول هناية عام  ،2018كانت اللجنة الفرعية قد قدمت ما جمموعه  78تقرير
زايرة إىل الدول األطراف واآلليات الوقائية الوطنية ،مبا يف ذلك  10تقارير خالل الفرتة املشمولة
ابلتقرير إىل الدول التالية :إسبانيا (الدولة الطرف واآللية الوقائية الوطنياة) ،وأوروغاواي (الدولاة
الطارف واآللياة الوقائياة الوطنياة) ،والربتغاال (الدولاة الطارف واآللياة الوقائياة الوطنياة) ،ومنغولياا
(الدولة الطرف) ،وموريتانيا (الدولة الطرف واآللية الوقائية الوطنية) ،وهنغاراي (الدولة الطرف).
ونُشر ما جمموعه  41تقريراً من تقارير الزايرات بناء على طلبات مان دول أطاراف أو آلياات
وقائية وطنية مبوجب املادة  )2(16من الربوتوكول االختياري ،منها  7تقارير عام  ، 2018أي
التقارير املوجهة إىل الدول األطراف والناشئة عن زايرات اللجنة الفرعية إىل بنن ،ودولة بوليفيا
املتعددة القوميات ،ومنغوليا ،والتقارير املوجهة إىل اآللياات الوقائياة الوطنياة لكال مان إسابانيا
ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقاً وموريتانيا وهنغاراي .ومع االحرتام التام ملبدأ السرية واحلق
يف مراعاهتا ،املنصوص عليهما يف الربوتوكول االختياري ،ترحب اللجنة الفرعية بتزايد عدد تقارير
الزايرات اليت تُنشر ،وترى أن ذلك جيسد روا الشفافية اليت تقوم عليها الزايرات الرامية إىل منع
التعذيب ،ويسهل تنفيذ ما ورد فيها من توصيات تنفيذاً أفضل .وتشجع اللجنة الفرعية اجلهات
املتلقية للتقارير على نشرها.
 - 15ووفقاً للممارسة املتبعة ،يُطلب إىل اجلهات املتلقية للتقارير أن تقدم ردوداً مكتوبة يف
تبني فيها ابلتفصيل ما اختذ وما سيتخذ من إجراءات
غضون ستة أشهر من اتريخ إحالتها إليهاّ ،
لتنفيذ التوصيات الواردة يف التقارير .وخالل الفرتة املشمولة ابلتقرير ،تلقت اللجنة الفرعية هذه
الردود من بنما ،ودولة بوليفيا املتعددة القوميات ،وتونس ،واملكسايك ،وملاديف ،ومنغولياا،
وهنغاراي ،ومن اآلليات الوقائية الوطنية لكل من إسبانيا ،ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابق ًا ،
وهنغاراي .وترى اللجنة الفرعية أن الدول األطراف التالية أتخرت يف تقدمي ردودها ،وهي :إسبانيا،
وإكوادور ،والربازيل ،وبنن ،وتركيا ،والسنغال ،وغواتيماال ،وكمبوداي (تقرياران) ،وليارباي (الازايرة
األوىل) ،ومالطة ،ومايل ،ومجهورية مقدونيا ال يوغوسالفية سابقاً ،وموزامبيق ،وانورو ،والنيجر،
ونيجرياي ،وهندورار .وترى اللجنة الفرعية أيضاً أن اآلليات الوقائية الوطنية للدول األطراف التالية
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أتخرت يف تقدمي ردودها ،وهي :إكوادور ،ومجهورية مولدوفا ،ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية
سابقاً ،وموزامبيق ،وهندورار ،وهولندا.

 - 16وخالل الفرتة املشمولة ابلتقرير ،عقدت اللجنة الفرعية اجتماعات حتضريية مسبقة مع
كل دولة من الدول األطراف املقرر زايرهتا ،ودعت ،وفقاً للممارسة املتبعة ،كل دولة طرف زارهتا
إىل االجتماع هبا خالل الدورة التالية ملناقشة أفضل السبل للمضي قدماً يف احلوار الالحق للزايرة.

هاء  -التطورات جرى صعيد االيات الوقائية الوانية
 - 17واصاالت اللجنااة الفرعيااة ،أثناااء دوراهتااا ،التحاااور مااع الاادول األط اراف يف الربوتوك ااول
االختياري والدول املوقعة عليه بشأن تعيني آلياهتا الوقائية الوطنية أو سري عملها .ويف دورهتا الرابعة
والثالثني واخلامسة والثالثني والسادسة والثالثني ،عقدت اللجنة الفرعية اجتماعات أو مؤمترات
بُعدياة مااع ممثلاي األرجنتااني ،وأسارتاليا ،وأفغانسااتان ،وإكاوادور ،وأيرلناادا ،وآيسالندا ،والربازياال،
وبلجيكا ،وبنما ،وبريو ،ومجهورياة فنازويال البوليفارياة ،ودولاة فلساطني ،وغاابون ،وغواتيمااال،
والفلبني ،وكوستاريكا ،واملغرب ،واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.
 - 18وعقادت اللجناة الفرعيااة يف دورهتاا السادساة والثالثااني اجتماعااً غاري رمسااي ماع الاادول
األطراف يف الربوتوكول االختياري والدول املوقعة عليه ،حصالت خاللاه الادول األطاراف علاى
حمدثة عن األنشطة األخرية للجنة الفرعية ،وانقشت أساليب عمل هذه اللجنة ومواردها
معلومات ّ
والصندوق اخلاص املنشأ مبوجب الربوتوكول االختياري ،ونظرت يف التوجه املستقبلي لعملها.
 - 19وأقامت اللجنة الفرعية اتصاالً مباشراً مع اآلليات الوقائية الوطنية وحافظت عليه ،وفق اً
للوالياة املساندة إليهاا مبقتضاى املاادة (11ب)‘ ‘2مان الربوتوكاول االختيااري .وخاالل دوراهتاا،
اجتمعت اللجنة الفرعية أو عقدت مؤمترات عرب الفيديو مع اآلليات الوقائية الوطنية إلكوادور،
وتشا اايكيا ،وجورجيا ااا ،وسا ااري النكا ااا ،وغواتيما اااال ،وفرنسا ااا ،والفلبا ااني ،وكرواتيا ااا ،وكمب ا ااوداي،
واملكس يك ،وهندورار ،وكذلك مع اهليئة الوطنية حلقوق اإلنسان يف لبنان.
 - 20وظلت اللجنة الفرعية وأعضاؤها يتل ّقون دعوات حلضور العديد من االجتماعات الوطنية
واإلقليمية والدولية املتعلقة بتعيني اآلليات الوقائية الوطنية وإنشائها وتطويرها خصوصاً وابلربوتوكول
االختياري عموماً .وتعرب اللجنة الفرعية عن امتناهنا ملنظمي تلك اللقاءات ومجيع املناسبات
األخرى اليت ُدعيت إليها .وأتسف ألن مشاركتها تتوقف على احلصول على دعم مايل من الغري،
وذلاك لعادم وجااود تصصاات مرصاودة هلااا يف امليزانياة تتاايض هلاا متويال حضااور أعضاائها تلااك
اللقاءات .وستكون اللجنة الفرعية ممتنة إذا وجهت مجيع الدعوات إىل اللقاءات واملناقشات الرمسية
عن طريق أمانة اللجنة الفرعية مبفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان.

واو  -كع م جدم المتعال رحكام املادة 17
الدول األطاراف الايت أتخار
 - 21قررت اللجنة الفرعية يف دورهتا السابعة والعشرين أن حتدد َ
إنشاء آلياهتا الوقائية الوطنية أتخراً كثرياً ،وأن تسجلها يف قائمة تتاا على املوقع الشبكي للجنة
الفرعية( َّ .)2
وتنقض القائمة يف كل دورة من دورات اللجنة الفرعياة ،وساتُحذف الادول األطاراف
__________
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من القائمة حاملا تستويف شرط هذا احلذف ،أي أن تتلقى اللجنة الفرعية ما يلي( :أ) اإلخطار
ابلتعيني الرمسي لآللية الوقائية الوطنية؛ و(ب) نُسخاً من الواثئق اليت تنص على إنشائها وعملها
فعلياً .وحىت  31كانون األول/ديسمرب  ،2018أُدرج يف القائمة  12دولة طرف ًا  ،وهي :بنما،
وبنن ،وبوركينا فاسو ،وبوروندي ،والبوسنة واهلرسك ،ومج هورية الكونغو الدميقراطية ،وشايلي،
وغابون ،والفلبني ،وليرباي ،وانورو ،ونيجرياي .ويظل ذلك مدعاة قلق ابلغ لدى اللجنة الفرعية،
تقد م ،ال تزال
ال سيما أن وترية تقدم بع الدول األطراف يف الوفاء ابلتزاماهتا ،إن كان هناك ّ
بطيئة على ما يبدو.

زاث  -الصندوق اخلاص املننأ وجب الربوتوكول الختيارث
يوجااه الاادعم املقاادم ماان خااالل الص ااندوق اخلاااص املنشااأ مبوجااب املااادة  )1(26م اان
َّ - 22
الربوتوكول االختياري إىل متويل املشاريع الرامية إىل إنشاء أو توطيد آليات وقائية وطنية ،ويسهم
بذلك يف تنفيذ التوصيات ذات الصلة الايت تقادمها اللجناة الفرعياة عقاب زايرة الدولاة الطارف
منض بقيمة  299 636دوالراً أمريكياً من خالل الصندوق
املعنية .ويف عام  ،2018قُدمت ٌ
لدعم  13مشروعاً من مشاريع منع التعذيب يف  12دولة طرفاً أثناء تنفيذها يف عام . 2019
وساعدت اللجنة الفرعية على تقييم مقرتحات مشاريع وتوصيات تتعلق مبِّنض.
 - 23وتقدر اللجنة الفرعية تقديراًكبرياً التربعات املقدمة إىل الصندوق اخلاص يف الفرتة املشمولة
ابلتقرير من األرجنتني ( 3 500دوالر) ،وأملانيا ( 120 239دوالراً) ،وتشيكيا ( 9 164دوال راً)،
والدامنرك ( 152 000دوالر) ،وفرنسا ( 24 539دوالراً) ،والنروين ( 120 000دوالر) .ومع
ذلك ،تظل اللجنة الفرعية مدركةً أنه سيلزم تقدمي املزيد من التربعات لدعم املشاريع خالل دورة
املنض  2020- 2019وما بعدها .وتعتقد اللجنة الفرعية أن الصندوق أداة أساسية لدعم وإكمال
تنفيذ توصياهتا مبنع التعذيب وسوء املعاملة ،وحتث الدول على مواصلة ت قدمي الدعم املايل للصندوق.

اثلعا -التعاون م هيئات أخرى يف جمال من التعذيب
ألف  -التعاون الدويل
 - 1التعاون م هيئات ارمم املتحدة ارخرى
 - 24انقش رئيس اللجنة الفرعية التقرير السنوي احلادي عشر للجنة الفرعية () CAT/C/63/4
مع جلنة مناهضة التعذيب يف جلسة عا مة أثناء دورهتا الثالثة والستني.
مبعياة رئايس جلنااة
 - 25ووفقااً لقارار اجلمعياة العاماة  ،146/70ق ّادم رئايس اللجناة الفرعياةّ ،
مناهضااة التعااذيب واملقاارر اخلاااص املع ا مبسااألة التعااذيب ،التقرياار الساانوي احلااادي عشاار إىل
اجلمعية العامة يف دورهتا الثالثة والسبعني.
 - 26وشارك رئيس اللجنة الفرعية ،بصفته عضواً يف اجتماع رؤساء هيئات معاهدات حقوق
اإلنسااان ،يف االجتم اااع الثالث ااني الااذي عق ااد يف نيوي ااورك يف الفاارتة م اان  29أاير/م ااايو إىل 1
حزيران/يونيه .2018
 - 27وعشية اليوم الدويل ملناهضة كراهية املثلية اجلنسية ومغايري اهلوية اجلنسانية ومزدوجي
املياال اجلنس ااي يف  17أاير/م ااايو ،أُص اادر بي ااان ،وقع اات علي ااه اللجن ااة الفرعي ااة ،ابالشا ارتاك م ااع
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اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان(  ،)3وجلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان ،واللجنة
األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب ،واملقرر اخلاص املع حبرية التعبري واحلصول على املعلومات
يف أفريقيا ،ومفوض جملس أورواب حلقوق اإلنسان.
 - 28ويف يوم األمم املتحدة الدويل ملساعدة ضحااي التعذيب ،يف  26حزيران/يونيه ،صدر
بيان مشرتك من جلنة مناهضة التعذيب ،وصندوق األمم املتحدة للتربعات لضحااي التعذيب،
واملقرر اخلاص املع مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية
أو املهينة ،وجلنة مناع التعاذيب يف أفريقياا ،وجلناة البلادان األمريكياة حلقاوق اإلنساان ،واللجناة
األوروبياة ملنااع التعاذيب واملعاملااة أو العقوباة الالإنسااانية أو املهيناة ،ياادعو إىل اختااذ إج اراءات
مبناسبة الذكرى السبعني لإلعالن العامل ي حلقوق اإلنسان من أجل إجياد عامل خال من التعذيب.
 - 29وواصلت اللجنة الفرعية تعاوهنا ابنتظام مع آليات أخرى ،بطرق منها إحالة اقرتاحات
إىل جلنة مناهضة التعذيب لكي تنظر فيها بشأن الدول األطراف يف الربوتوكول االختياري اليت
سيُنظر يف تقاريرها يف الدورات املقبلة للجنة ،واملسائل اليت يتعني عليها النظر فيها ماع الادول
األطراف يف إطار اإلجراء املبسط لتقدمي التقارير.
 - 30وواصالت اللجناة الفرعياة أيض ااً تعاوهناا ماع بارانمن بناااء القادرات هليئاات املعاهاادات،
وأجرت يف إطار برانمن املساعدة التقنية حواراً موقعياً يف مالطة.

 - 31وواصاالت اللجنااة الفرعيااة تعاوهن ااا مااع املكاتااب اإلقليمي ااة للمفوضااية السااامية حلق ااوق
اإلنساان ،وأفرقااة األمام املتحاادة القطرياة ،ومفوضااية األمام املتحاادة الساامية لشااؤون الالجئااني،
خاصة يف سياق زايراهتا امليدانية.
 - 2التعاون م املنظمات الدولية ارخرى املعنية
 - 32واصلت اللجنة الفرعية تعاوهنا مع اللجنة الدولية للصليب األمحر ،ال سيما يف سياق
زايراهتا امليدانية.

ابء  -التعاون اإلقريمي
 - 33واصلت اللجنة الفرعية تعاوهنا مع املنظمات اإلقليمية ،مبا فيهاا اللجناة األوروبياة ملناع
التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،ومشل تبادل رسائل إلنفاذ املادة 31
وحمص النظر يف هذا التطور املهم يف
من الربوتوكول االختياري ،وذلك بغية تعزيز التكامل والتبعيةُ .
الفقرة  47أدانه .وشاركت اللجنة الفرعية أيضاً يف حوار متابعة موقعي يف البوسنة واهلرسك نظمه
مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان التابع ملنظمة األمن والتعاون يف أورواب.
__________
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املقاارر اخلاااص املعا ا مبسااألة الفق اار املاادقع وحق ااوق اإلنسااان ،فيليااب ألس ااتون؛ واملقااررة اخلاص ااة املعنيااة ابحل ااق يف
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الالئاق كعنصاار ماان عناصاار احلاق يف مسااتوى معيشااي مناسااب وابحلااق يف عادم التمييااز يف هااذا السااياق ،لاايالين
فرحاة؛ واخلباري املساتقل املعا ابحلمايااة مان العناف والتميياز القاائمني علااى أساار امليال اجلنساي واهلوياة اجلنسااانية،
فيكتور مادريغال  -بورلوث؛ واملقرر اخلاص املع مبسألة التعذيب وغريه من ضاروب املعاملاة أو العقوباة القاساية
والالإنساانية أو املهيناة ،ناايلس ميلازر؛ واملقاارر اخلااص املعا حبااق كال إنسااان يف التمتاع معلاى مسااتوى ممكان ماان
الصااحة البدني ااة والعقلي ااة ،د اينيااور ب ااورار؛ واملق ااررة اخلاص ااة املعنيااة مبس ااألة العن ااف ضااد املا ارأة وأس اابابه وعواقب ااه،
دوبرافكا سيمونوفيتش؛ والفريق العامل املع مبسألة التمييز ضد املرأة يف القانون واملمارسة.
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جيم  -اجملتم املدل
 - 34واصلت اللجنة الفرعية االستفادة من الدعم املقدم من اجملتمع املدين ،مبا يف ذلك رابطة
مناع التعاذيب وعاادد مان املؤسساات األكادمييااة مثال مركاز إعمااال حقاوق اإلنساان يف جامعااة
بريستول ومؤسسة أوميغا للبحوث .واستفادت أيضاً من تواصلها مع منظمات اجملتمع املدين
أثناء زايراهتا ،وتشكرها مجيعاً على عملها يف جمال الرتوين للربوتوكول االختياري ودعمه.

رابعا -املسائل اهلامة املنبعقة ج أجمال الرعنة الارجية خالل الارتة املستعرضة
ألف  -تطوير ممارسات العمل
 - 1الزايرات
 - 35ابلنظر ،جزئياً ،إىل قلة املوظفني طوال معظم السنة ،مل تتمكن اللجنة الفرعية سوى من
إجن اااز س اات زايرات يف ع ااام  .2018ومل خيطاَّ ااط إال لثم اااين زايرات ،مقارن ااة بعش اار نُظما اان يف
السانوات املاضاية( .مل يكاان ابإلمكاان يف الواقااع إجاراء زايرتاني ماان هاذه ال ازايرات الثمااين .فلاام
يتسن إجراء الزايرة اليت كانت مقررة إىل رواندا لألسباب املبينة يف الفقرتني  11و  38من هذه
الوثيقة ،كما تعذر إجراء زايرة اثمنة كانت مقررة) .وأدى اخنفاض عدد املوظفني من الفئة الفنية
أيضااً إىل تبااطؤ عاام أكارب يف زخام عمال اللجنااة الفرعياة ،األمار الاذي أثار مباشارة علاى كفاااءة
وال يتها الوقائية ،وعلى وجه التحديد واليتها املتعلقة ابلزايرات .ورغم تعزيز اللجناة الفرعياة يف
هناية عام  2018بتعيني موظف إضايف من الفئة الفنية ،وهو مدعوم خارجي ًا  ،فإهنا مل تتمكن
من اإلبقاء على برانجمها املتعلق ابلزايرات يف املستوى الذي كان عليه يف املاضي ولن ت تمكن من
أداء سليماً كما حددها الربوتوكول االختياري دون تعزيز األمانة األساسية.
أداء واليتها ً
 - 36وتكرر اللجنة الفرعية األمر الوارد يف تقريرها السنوي لعام  2017ومفاده أن عدم زايدة
يعاَل  ،سيقلل من األثر
القدرة التشغيلية متشياً مع األعداد املتزايدة من الدول األطراف ،إن مل َ
الوقائي للربوتوكول االختياري وسيقوض الطابع االستباقي لنظام املنع الذي ينشئه .ومن الضروري
أن تاُ ْقدم الدول األطراف على تعزيز قاعدة الدعم للجنة الفرعية إذا أريد هلا أن تعمل كما ينبغي.

 - 37ويضا اااف إىل ذل ا ااك أن اللجنا ااة الفرعي ا ااة ال ت ا ازال تواج ا ااه زايدة مطا ااردة يف التح ا اادايت
فيما خيص الزايرات اليت صدر هبا تكليف مبقتضى الربوتوكول االختياري ،مبا يف ذلك على سبيل
املثال ال احلصر التواريخ اليت يتعني أن ُُترى فيها هذه الزايرات ونطاق الوالية املتعلقة ابلزايرات.
ولذلك فمن املهم التشاديد علاى أن جاوهر الازايرات الوقائياة ابعتبارهاا عنصاراً مان عناصار مناع
التعذيب يكمن يف إجراء زايرات مفاجئة يف وقت ختتاره اللجنة الفرعية إىل األماكن اليت يوجد
فيها أشخاص ُسالبت حاريتهم أو قاد تسالب .وهاذه هاي السامة األساساية ملنظوماة الربوتوكاول
تقوض عندما حتاول الدول األطراف أن متلي مىت وأين ميكن للجنة
االختياري ،وهذه املنظومة َّ
الفرعي ااة أن ُت ااري زايراهتا ااا .وجي ااب أن يكا ااون مفهوما ااً أن ال اادول األط ا اراف ،بتص ااديقها علا ااى
الربوتوكول االختياري ،التزمت التزاماً قانونياً دولياً ابلسماا للجنة الفرعية بتحديد مواعيد زايراهتا
وأماكنها .ومن احملتم أن تنظر اللجنة الفرعية بعني الريبة يف دوافع أي دولة تسعى إىل االلتفاف
على االلتزام الذي قطعته على نفسها حبرية ابلتعاون مع اللجنة الفرعية على منع التعذيب وسوء
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املعاملة ،بتعطيل برانمن عملها .وال تستطيع اللجنة الفرعية أن تقبل مشروعية التدخل يف أداء
عملها الوقائي الذي صدر به تكليف مبوجب الربوتوكول االختياري ولن تقبل بذلك.
 - 38ويف ضاوء ذلااك قااررت اللجناة الفرعيااة ،خااالل الفاارتة املشامولة ابلتقرياار ،إهناااء إحاادى
زايراهتاا  -إىل رواناادا  -بساابب عاادم متكان اللجنااة الفرعيااة ماان االضاطالع هبااا ،كمااا جاااء يف
الفقارة  11أعاااله .ويف مناسابتني سااابقتني ،اضاطُرت اللجنااة الفرعياة إىل وقااف زايرة مان أجاال
السماا للدول املعنية مبعاجلة بع املشاكل اليت حتول دون إجراء زايرهتا كما جيب .ويف كلتا
احلالتني السابقتنيُ ،حلت تلك املشاكل ،وأعيد تفعيل الزايرات وأجنزت بنجاا .أماا يف احلالاة
حمل النظر ،فلم يكن ذلك ممكناً .وتعرب اللجنة الفرعية عن أسفها الشديد هلذا ،لكنها أتمل أن
تتمكن من زايرة رواندا يف املستقبل القريب زايرةً فعال ًة ممتثل ًة للربوتوكول.
 - 2ارفرقة العامرة التابعة لرعنة الارجية
 - 39من أكرب التحدايت اليت تواجه األفرقة العاملة املوازية اليت أنشأ هتا اللجنة الفرعية لتسريع
وترية عملها ولتحقيق أقصى قدر مان الفعالياة والكفااءة خاالل عاام  2018عادم تاوافر مرافاق
الرتمجاة الشاافوية الكافيااة لتمكينهاا ماان العماال بصاورة شاااملة .وللتأكااد مان أن مجيااع األعضاااء
يسااتطيعون اإلس ااهام يف عملهااا ،ك ااان م اان الضااروري اللج ااوء إىل األفرق ااة العاملااة اجلامع ااة ال اايت
أتخر اللجنة
اجتمعت يف جلسة عامة .وابلنظر إىل ضيق وقت اجللسات العامة ،ساهم ذلك يف ّ
الفرعيااة يف معاجلااة املواضاايع األساسااية .وال ميكاان أن يسااتمر هااذا األماار ،ال ساايما أن اللجنااة
الفرعية مل تتمكن من االستفادة من وقت اجللسات العامة اإلضافية اليت أتيحت هلا بسبب عدم
توفري اجلمعية العامة وظائف إضافية ملفوضية حقوق اإلنسان .وتواصل اللجنة الفرعية البحث
عن حلول هلذه املشكلة ،لكنها مشكلة ميكن حلها بسهولة من خالل ختصيص دعم مناسب
من قبل اجلمعية العامة ومكتب األمم املتحدة يف جنيف ومفوضية حقوق اإلنسان.
 - 40ورغاام هااذه الصااعوابت ،ق اادم الفريااق العاماال املعا ا ابملسااائل اإلجرائيااة واالجته ااادات
القضائية مسامهات لتلبية طلبات املشورة واملساعدة من اآلليات الوقائية الوطنية ،وحدد املسائل
املتصالة ابإلجاراءات والعمليااات ،قبال ال ازايرات وأثناءهاا وبعاادها .وعلاى وجااه اخلصاوص ،قاادم
الفريق العامل إىل اجللساة العاماة النظاام الاداخلي املانقض للجناة الفرعياة ،الاذي اع تمدتاه اللجناة
الفرعية يف دورهتا السادسة والثالثني يف تشرين الثاين/نوفمرب  ،2018وهي أول عملياة شااملة
إلعادة صياغة النظام الداخلي منذ اعتماده .وأيضاً واصل الفريق العامل املع ابجلوانب الصحية
ملنع التعذيب عمله مفضل قدر ممكن ،رغم هذه الصعوابت.
 - 3ارفرقة اإلقريمية
 - 41واصلت األفرقة اإلقليمية واملقررون القطريون التابعون لكل منها التحاور الواسع النطاق
مع اآلليات الوقائية الوطنية ،ومشل على سبيل املثال ال احلصر التعلياق علاى التقاارير السانوية،
واإلجابة عن استفسارات اآلليات الوقائية الوطنية وتزويدها مبعلومات فنية وعمل ية يف السياقات
القطرية اخلاصة.
 - 42وساعياً إىل حتقيااق االتسااق بااني املنااطق ،اجتمااع رؤسااء األفرقااة اإلقليمياة أيض ااً دورايً
للتأكد من أن التوصيات الواردة من األفرقة اإلقليمية متسقة وموضوعية.
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ابء  -املسائل اهلامة
 - 43وافقت اجلمعية العامة على طلب لتوفري أسبوع إضايف من وقت االجتماع للجنة الفرعية،
إدراكاً منها أن ذلك ضروري يف ضوء زايدة املشاركة يف منظومة الربوتوكول االختياري واحلاجة إىل
تكثيف برانمن الزايرات الذي تضطلع به ،وحواراهتا بعد الزايرات ،وعملها مع اآلليات الوقائية
الوطنية .وسبق أن لوحظ أن اللجنة الفرعية قررت لألسف ،نظراً لعدم توفري مزيد من املوظفني ،أنه
ليس لديها بديل عملي آخر سوى التخلاي يف الوقات الاراهن عان األسابوع اإلضاايف مان وقات
االجتماع ،ريثما توفر املوارد البشرية الالزمة اليت مت ّكن من عقده بطريقة هادفة ومثمرة.

 - 44ومل تتخ ااذ اللجن ااة الفرعي ااة ه ااذا القا ارار ابس ااتخفاف ،إذ إن الوق اات اإلض ااايف مطلا ااوب
ابلتأكيد ملناقشة املسائل املعروضة عليها والبت فيها بصورة بناءة .واحلال أن جممل عبء عمل
اللجنة الفرعية زاد مكثر من الضعف على مدى فرتة ظل فيها مستوى التوظيف املتاا للجناة
الفرعية مستقراً يف أحسن األحوال .وترى اللجنة الفرعياة أن الوقات اإلضاايف املمناوا ال يعادو
كونه جمرد اعرتاف رمزي بوجود حاجة ،أكثر منها وسيلة لتلبية تلك احلاجة ،وال يساعد اللجنة
الفرعية بشيء على االضطالع بعملها بفعالية.
 - 45وتلتزم اللجنة الفرعية التزاماً كامالً بعملية تعزيز هيئات معاهدات حقوق اإلنسان على
النحاو املباني يف قارار اجلمعياة العاماة  .268/68غاري أناه ،مثلماا مل يوفَّاق ذلاك القارار يف تلبيااة
احتياجا ااات اللجن ا ااة الفرعيا ااة بفاعلي ا ااة ،يبا اادو م ا اارة أخا اارى أن املناقش ا ااات املتعلقا ااة ابس ا ااتعراض
عام  2020ال تراعي احتياجاهتا كما ينبغاي .وستواصال اللجناة الفرعياة الضاغط مان أجال أن
تكاون لاديها القادرة علاى إجاراء ماا باني  10و 12زايرة كال سانة ،وأن تكاون قاادرة علاى دعام
الدول األطراف يف إنشاء آليات وقائية وطنية ،إضافة إىل دعم اآلليات يف أنشطتها التنفيذية،
وفقاً ملا ينص عليه الربوتوكول االختياري.
 - 46وتود اللجنة الفرعية ،إضافة إىل واليتها املتعلقة ابلزايرات ،أن تشدد على ا ألمهية اليت
توليها لتقدمي املشورة واملساعدة بشأن الربوتوكول االختياري ومنع التعذيب إىل الدول األطراف
واآللياات الوقائياة الوطنياة ،وكاذلك إىل الادول املوقعاة وغريهاا ،مباا فيهاا وكااالت وآلياات األمام
بناء على طلبها.
املتحدة األخرى ،وفقاً ملا ينص عليه الربوتوكول االختياري ،وذلك ً
 - 47ومن األمور اإلجيابية ترحيب اللجنة الفرعية بقرار أوكرانيا املوافقة واإلذن الدائمني لنشر
تقاارير زايرات اللجنااة الفرعياة .وهااذه خطاوة جريئااة حتظاى ابلرتحيااب؛ وتشاجع اللجنااة الفرعيااة
الدول األطراف األخرى على أن حتذو حذو أوكرانيا يف هذا املضمار.
 - 48وإضاااف ة إىل ذلااك ،اتفقاات اللجنااة الفرعيااة واللجنااة األوروبيااة ملنااع التعااذيب واملعاملااة
أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة خالل عام  2018على مجلة من التدابري التعاونية تدعو إليها
املاادة  31مان الربوتوكااول االختيااري .وجااء يف بيااان مشارتك أدلات بااه ر ساتا اللجناة الفرعيااة
واللجناة األوروبيااة يف متوز/يولياه  2018أن الغاارض مان ذلااك ترسايخ تكاملهمااا بطريقاة حتاارتم
وُتسد مواطن القوة والقيمة املضافة لكل منهماا .وتساعى اللجناة أيضااً إىل توثياق التعااون ماع
اآلليات الوقائية الوطنية والدول األطراف على اهلدف املشرتك املتمثل يف االرتقاء مبستوى التنفيذ
على ال صعيد القطري للتوصيات الصادرة عن اهليئات الوقائية على املستوى الاوط واإلقليماي
والعاملي .وستعمل اللجنة الفرعية مع اللجنة األوروبية من أجل تنفيذ هذا املساعى الاذي يتايض
للجنة الفرعية واللجنة األوروبية مواصلة االرتقاء بعملهما وتعزيزه يف جمال منع التعذيب.
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خامسا -آفاق املستقبل
 - 49ش ااهد ع ااام  ،2018لألس ااف وكم ااا ك ااان متوقعا ااً ،اخنفاضا ااً يف ع اادد زايرات اللجن ااة
الفرعية .وال يعود هذا االخنفاض يف اإلنتاجية إىل عدم التفاين ،بل إىل نقص املوارد البشرية اليت
توفرها األمم املتحدة إىل اللجنة الفرعية لتمكينها من االضطالع بعملها على الن حو املنصوص
عليه يف الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب.
 - 50ومع أن اللجنة الفرعية ساعت إىل ختطّاي العقباات الايت واجهتهاا يف السانوات األخارية
وُت ِّ
بطريقاة خالقاة ،فاإن لاذلك حادوداً  -ويف عااام  ،2018بُلِّغات هاذه احلادود ُ
اووزت .ومنع ااً
للشك ،تدرك اللجنة الفرعية متا ماً أن الضحااي احلقيقيني هلذه األوضاع هم احملتجزون يف مجيع
أحناء العامل ،الذين يعاين الكثريون منهم أشد األوضاع ال إنسانية.
 - 51وستواصل اللجنة الفرعية  -كما فعلت دائماً  -السعي إىل إجياد سبل ألداء واليتهاا
قادر طاقتهاا .غاري أناه ال ميكنهاا أن تتاوايف يف مواجهاة احملااوالت املساتمرة مان الادول األطاراف
رف الوفاء ابلتزاماهتا مبوجب الربوتوكول االختياري ،وتقاعس اجملتمع الدويل عن طريق األمام
املتحدة عن إيالء أولوية مناسبة على الصعيدين الوط والدويل ملنع التعذيب.
 - 52وترى اللجنة الفرعية أنه يبدو أن هناك يف أصقاع كثارية مان العاامل تراجعااً فيماا خياص
االلتزامات املتعلقة مبنع التعذيب وسوء املعاملة .وال ينعكس ذلك يف تقارير تتلف املنظمات
واجملموعات فحسب ،بل يف واقع اللجنة الفرعية احلي أيضاً :إذ يبدو أن عدداً كبريًا للغاية من
محاسه والتزامه مبنع التعذيب ،ابالعرتاض على والية اللجنة الفرعياة وعادم
الدول األطراف فرت ُ
إنشاء آليات وقائية وطنية ودعمها كما يتوخى الربوتوكول االختياري ذلك.
 - 53وتستمع اللجنة الفرعية يف عملها إىل الكثري من الشعارات الراننة اليت ال تعكس الواقع.
وهي تدرك ذلك ،وملاذا احلال كذلك يف الغالب .وهي ملتزمة ابلعمل مع الدول األ طراف على
وسد تلك "الفجوة يف الواقع" بثقة وعلى بصرية وبدقة .ويف الوقت نفسه ،جيب أن
تغيري احلال ّ
يكون ضحااي التعذيب وسوء املعاملة األولوية املطلقة للجنة الفرعية .فلم تُنشأ اللجنة الفرعية
أو يُعتماد الربوتوكااول االختيااري إلجياااد "ماأزق ح اواري" تُنساى فيااه مصاا أضااعف احملتجاازين
وأكثرهم عرضة للخطر.
 - 54وأتمال اللجنااة الفرعياة أن يواصاال اجملتمااع الادويل فهمااه وتقااديره ألمهياة منااع التعااذيب
ابلنسبة حلقوق اإلنسان وكرامته ،وأن ُتد الدول فيه دعماً ملموساً ملناصرة القضية.

سادسا -خطة العمل
 - 55أعلناات اللجنااة الفرعيااة عزمهااا عل ااى زايرة البل ادان التاليااة يف األشااهر املقبلااة :بلغ اااراي،
والسانغال ،وسويسارا ،وغااان ،وكاابو فااريدي ،وكوساتاريكا ،واململكاة املتحادة لربيطانياا العظمااى
وأيرلندا الشمالية .ووفقاً للممارسة املتبعة ،ستصدر إعالانت أخرى عقب دوراهتا املقبلة.
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