األمل املر دّ

اتعاقية مناهضة التعرذيب و ر مر
ضرروب املعاميررة أو العقوبررة القاسررية
أو الالإنسانية أو املهينة

CAT/C/69/3
Distr.: General
16 March 2020
Arabic
Original: English

جلنة مناهضة التعذيب

الدورة التاسعة والستون
 20نيسان/أبريل  15 -أاير/مايو 2020
البند  2من جدول األعمال املؤقت
املسائل التنظيمية ومسائل أخرى

التقريررر السررنوا العالررل نةررر ليةنررة العرنيررة ملن ر التعررذيب و ر م ر
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موجز
يف ه ذ ا الريريذذرف الذذن اللفنذذة العرعيذذة ملنذذري الر ذ ي و ذ مذذن ذذرو امل املذذة أو ال يوبذذة
الياسية أو الالإنسانية أو املهينة ما ا طل ت به من أعمال يف عام .2019
فب ذذد ميدمذذة مذذوجزّف ايذ ةدم اللفنذذة العرعيذذة م لومذذات د ةد ذذة عذذن املسذذرفدات املر ليذذة لن ذذام
املنبث ذذن ع ذذن اللواوخ ذذول اتفري ذذارا تاعاقي ذذة مناه ذذة الر ذ ي و ذ م ذذن ذذرو امل امل ذذة أو ال يوب ذذة
الياس ذذية أو الالإنس ذذانية أو املهين ذذةف يف ذذا يف زل ذ الذ ذزايرات وال ذزاياّ يف ع ذذدا ال ذذدول األ ذ ذراف واآللي ذذات
الوقائية الو نية اليت ُعيِّةنتف واعاصيل عن عمل اللندوق اخلاص املنشأ يفوج اللواوخول اتفريارا.
ويف العرع "اثلثاً" من ه ا الريريرف اُيذ ةدم اللفنذة العرعيذة م لومذات جوهريذة عذن الرطذورات الذيت
رأت على ممارسات عملها وا لييذات علذى أا عيبذات واجهرهذا لذد ا ذطالعها ب ملهذا إ ة ن السذنة
املشمولة تسر راض.
ويف العذذرعن” راب ذاً“ وفامس ذاً“ف خترذذرل اللفنذذة العرعيذذة الريريذذر لن ذذر يف الر ذذدايت امليبلذذة
وب رض فطة عملها.
ويرا يف مرفن الريرير بيا ٌن اعرمداه اللفنة العرعية يف  22شباط/فلاير  2019يف اورهتا الساب ة
والثال ن بشأن اسر راض عام .2020
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أولا -مقدمة
عمالً لعيرّ  3من املااّ  16من اللواوخذول اتفريذارا تاعاقيذة مناه ذة الر ذ ي و ذ مذن
-1
رو امل املة أو ال يوبة الياسية أو الالإنسانية أو املهينةف ووفياً للمااّ  33من الن ام الدافلي للفنة
العرعيذذةف اُ ِّ ذ ةد اللفنذذة العرعيذذة ايري ذراً سذذنوايً علني ذاً عذذن أنشذذطرها .وعم ذالً هب ذ األحكذذامف ارنذذاول اللفنذذة
العرعيذذةف يف ه ذ ا الريريذذرف األنشذذطة الذذيت ا ذذطل ت هبذذا مذذن  1خذذانون الثاين/ين ذاير إىل  31خذذانون األول/
ايسمل  .2019ون رت اللفنة العرعية يف الريرير واعرمداه يف اورهتذا األرب ذنف الذيت ُعيذدت يف شذباط/
فلاير .2020

اثنيا -السنة املستعرضة
ألف -املةاركة يف النظام املنبعق ن الربوتوكول الختيارا
حىت  31خانون األول/ايسمل 2019ف بلغ عدا الدول األ راف يف اللواوخذول اتفريذارا
-2
اولذذة وعذذدا الذذدول املوق ذذة عليذذه  13اولذذة .ويف عذذام 2019ف صذذدق علذذى اللواوخذذول اتفريذذارا خذذل مذذن
آيسلندا (يف  20شباط/فلاير  )2019وجنو أفريييا (يف  20حزيران/يونيه .)2019
90

وخان شكل املشارخة اإلقليمية على الن و الرايل:
الدول األفرييية

23

اول آسيا واحمليط اهلاائ

12

اول أورو الشرقية

19

اول أمريكا الالاينية ومنطية الب ر الكارييب

15

اول أورو الغربية واول أفر

21

وخان الروزيري اإلقليمي للدول ال  13املوق ة على اللواوخول اتفريارا خما يلي:
الدول األفرييية

8

اول آسيا واحمليط اهلاائ

1

اول أورو الشرقية

1

اول أمريكا الالاينية ومنطية الب ر الكارييب

1

اول أورو الغربية واول أفر

2

ابء -املسائل التنظيمية ومسائل العضوية
عيذدت اللفنذة العرعيذذة أ نذاء العذرتّ املشذذمولة لريريذر ذالج اورات يف جنيذذنف مذدّ خذل منهذذا
-3
أسذذبوع :الذذدورّ السذذاب ة والثال ذذون ( 22-18شذذباط/فلاير)ف والذذدورّ الثامنذذة والثال ذذون ( 21-17حزي ذران/
يونيه)ف والدورّ الراس ة والثال ون ( 22-18اشرين الثاين/نوفمل).
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واغذ ت ع ذوية اللفنذذة العرعيذة يف عذام  .)1(2018ووفيذاً للمذااّ  9مذن الن ذذام الذدافلي للفنذذة
-4
العرعيذذةف اسذذرلل أع ذذاء اللفنذذة العرعيذذة الثمانيذذة املنروبذذون حذذديثاً مهذذامهل بلذذعرهل أع ذذاء ب ذذد أن ةأاوا
اليمن رمسياً يف الذدورّ السذاب ة والثال ذنف وهذل :اريسذيا أراياف وخذارمن خومذاا  -مذا مذ اف وهاميذت
س ذلةوم اايخااي ذذهف وس ذذوزان جب ذذور()2ف ونيك ذذا خعارااس ذذكيلياف وم ذذاراي ل ذذويزا روم ذ وف وف ذوان بل ذذو فيغ ذذااف
وصوفيا فيدايل.
ويف الذذدورّ السذذاب ة والثال ذذن أي ذاًف انروبذذت اللفنذذة العرعيذذة مذذن جديذذد السذ مذذالكوم إيعذذانز
-5
رئيساًف وانروبت األع اء الرالية أمساؤهل نوا ً للرئيس وأع اءً يف املكر  :سوزان جبذور (ئئبذةً للذرئيس
م نية ل القات اخلارجية)؛ وعبد هللا أون (ع واً م نياً تجرهاا اليانوين وميرراً للفنة العرعية)؛ ونورا
سعياا (ئئبةً للرئيس م نية لزايرات)؛ وفيكرور زهذراي (ئئبذاً للذرئيس م نيذاً آلليذات الوقائيذة الو نيذة).
وعينت اللفنة العرعية ساايابوشون وبت اوما ميرراً م نياً ألعمال اتنريامية ملدّ سنرن.
ويف  7اشذرين األول/أخرذذوبرف اسذريال حيمذذوا رم ذان مذذن اللفنذذة العرعيذة إ ذذر ا يينذه وزيذراً لل ذذدل يف
-6
موريرانيا .ورش ت الدولة الطذرف شذيت اذوراا عبذد املالذ لي ذل دذل السذيد رم ذان فذالل العذرتّ املربييذة مذن
مدّ ع ويرهف وزل وفياً لإلجراء ال ا انص عليذه املذااّ  8مذن اللواوخذول اتفريذارا .ون ذراً ل ذدم وروا أا
اعذرتاض مذن الذدول األ ذراف علذى ارشذذيا السذيد عبذد املالذ ب ذد أن أبلغهذا بذذه األمذن ال ذامف بذدأ السذيد عبذذد
املال مدّ ع ويره يف  30اشرين الثاين/نوفملف وسيؤاا اليمن يف الدورّ األرب ن.
ويف الذ ذذدورّ الراس ذ ذ ة والثال ذ ذذنف اسذ ذذريالت مار اريذ ذذت أوشذ ذذرتفِّلد مذ ذذن اللفنذ ذذة العرعيذ ذذة ألسذ ذذبا
-7
شولية .ورش ت الدولة الطرف مارينا تنغعيلدت لر ل دل السيدّ أوشرتفِّلد فذالل العذرتّ املربييذة مذن

مدّ ع ويرهاف وزل وفياً لإلجراء ال ا انص عليه املااّ  8مذن اللواوخذول اتفريذارا .ون ذراً ل ذدم وروا
أا اعذرتاض مذذن الذذدول األ ذراف علذذى ارشذذيا السذذيدّ تنغعيلذذدت ب ذذد أن أبلغهذذا بذذه األمذذن ال ذذامف بذذدأت
السيدّ تنغعيلدت مدّ ع ويرها يف  8خانون الثاين/يناير 2020ف وسرؤاا اليمن يف الدورّ األرب ن.
ويف ذذوء ازايذذد عذذدا الذذدول األ ذراف يف اللواوخذذول اتفريذذاراف قذذررت اللفنذذة العرعيذذة إعذذااّ
-8
هيكلة ال وية يف أفرقرها اإلقليمية وإعااّ هيكلة اشكيلة األفرقة ال املة الراب ة هلا وإعااّ ان يمها.
وان ر األفرقة اإلقليمية يف انعي اللواوخول اتفريارا يف منطية خل منهاف واي ةدم اياريرها إىل
-9
اللفنذذة العرعيذذة يف اتلسذذات ال امذذةف إل ذذافة إىل ايذذدا اوصذذيات حس ذ اتقر ذذاء .ورؤسذذاء األفرقذذة
اإلقليميةف حىت  31خانون األول/ايسمل 2019ف هل :أفرييياف نذاميب ذار خواجذو (حمذل دذل عبذد هللا
أون ذ ب ذذد الذذدورّ السذذاب ة والثال ذذن)؛ وآسذذيا واحملذذيط اهلذذاائف جذذوون خاريذذداا ذذااوان لذذوبيز؛ وأورو ف
اانييذذل فينذ ؛ وأمريكذذا الالاينيذذةف مذذاراي اولذذوريس ذذوميز (يذذل دذذل روبراذذو فيذ ب يذذز ب ذذد الذذدورّ الثامنذذة
والثال ن) .وميكن ات الع على اشكيلة األفرقة اإلقليمية على املوقري الشبكي للفنة العرعية(.)3
 -10وقد اجرم ت األفرقة ال املة الدائمة واملوللذة الراب ذة للفنذة العرعيذة حسذ ال ذرورّ وقذدر
اإلمكان فالل عام  .2019وقررت اللفنةف يف اورهتا الثامنة والثال نف أن انشذ فذريين عذاملن :ي ذ
أح ذذدما تجره ذذاا الي ذذانوين واملمارس ذذةف واآلف ذذر توانذ ذ اللذ ذ ية ملن ذذري الر ذ ذ ي (ان ذذر أي ذ ذاً الع ذذرع
”راب اً“ أائ ) .وار اللفنة العرعية أن اتجرماع يف إ ار أفرقة فرعية وأفرقة عاملة يُيسر مناقشة عدا
خب من الي ااي بطريية ف الة ومرخزّ وقائمة على املشارخة.

__________

4

()1

ميكن ات الع على قائمة أع اء اللفنة العرعية على الرابط الرايل:

()2
()3

ان ر .www.ohchr.org/EN/HRBodies/OPCAT/Pages/ContactRegionalTeams.aspx

.www.ohchr.org/EN/HRBodies/OPCAT/Pages/Membership.aspx
ع و يف اللفنة العرعية من عام  2008إىل عام .2016
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 -11وألول مذذرّف اجرم ذذت اللفنذذة العرعيذذة يف ذذرفرن فذذالل الذذدورّ الثامنذذة والثال ذذنف فوللذذت
يوماً تجرماعات األفرقة اإلقليميةف ويوماً تجرماعات األفرقذة ال املذة .ويسذر زلذ خثذ اً أعمذال اللفنذة
العرعيةف ألنه َّ
مكن أع اء خال العريين ال املن من اتسرعااّ من فدمات الرتمجة الشعوية مذن لغذات
ال مل الثالج للفنة العرعية وإليها .وقد اس ااباع ه ا الرتاي أي اً يف الدورّ الراس ة والثال ن.
 -12ويف الذذدورّ السذذاب ة والثال ذذنف عي ذذدت اللفنذذة العرعيذذة اجرماع ذاً م ذذري ممثلذذي جملذذس أورو بش ذذأن
مش ذذروع اللواوخ ذذول اإل ذذايف لالاعاقي ذذة اخلاص ذذة وماي ذذة حي ذذوق اإلنس ذذان والكرام ذذة اإلنس ذذانية فيم ذذا ير ل ذذن
لرطبييات البيولوجية والطبية .وعيد املكر ورؤساء األفرقة اإلقليمية اجرماعاً مري رابطة منري الر ي .
 -13وعيدت اللفنة العرعيةف يف اورهتذا الثامنذة والثال ذنف اجرماعذاً مذري ممثلذي اللفنذة األوروبيذة ملنذري
الر ي وامل املة أو ال يوبة الياسية أو الالإنسانية أو املهينة للن ر يف انعي إجراء اباال امل خرات بن
اللفنة العرعية واللفنة األوروبية يف إ ار املااّ  31من اللواوخول اتفريارا تاعاقية مناه ة الر ي .
وعيد املكر ورؤساء األفرقة اإلقليمية اجرماعاً مري رابطة منري الر ي .
 -14ويف الدورّ الراس ة والثال نف عيد املكر ورؤساء األفرقذة اإلقليميذة اجرماعذاً مذري ممثلذي رابطذة
منري الر ي .
 -15وعيذذدت اللفنذذة العرعيذذةف يف اورهتذذا الراس ذ ة والثال ذذنف اجرماع ذاً مذذري تنذذة مناه ذذة الر ذ ي
ملناقشة املسائل الي ااي اليت هتل اللفنرن

جيم -الزايرات اليت أُجريت إابن العرتة املةمولة ابلتقرير
 -16فططذ ذذت اللفنذ ذذة العرعيذ ذذةف وفي ذ ذاً للوتيذ ذذة املسذ ذذندّ إليهذ ذذا يفوج ذ ذ امل ذ ذواا مذ ذذن  11إىل  13مذ ذذن
اللواوخذذول اتفريذذاراف إلجذراء  10زايرات رمسيذذة يف عذذام 2019ف ذ أ ذذا م اذذرمكن إت مذذن إجذراء سذذبري
زايرات إىل البل ذذدان الرالي ذذة :سويس ذ ذرا ( 27خ ذذانون الثاين/ين ذذاير  7 -ش ذذباط/فلاير)ف وخوس ذذراريكا (14-3
آزار/مارا)ف وسرا تنكا ( 12-2نيسان/أبريل)ف والسنغال ( 16-5أاير/مايو)ف و ذائ ( 26أاير/مذايو 1 -
حزيران/يونيه)ف واململكة املر دّ لليطانيا ال مى وأيرلندا الشمالية ( 19-8أيلول/سبرمل) وخابو ف اا
( 29أيلول/سذذبرمل  10 -اش ذرين األول/أخرذذوبر) .ون ذذراً للل ذ و ت املاليذذة الذذيت اذذر هبذذا األمذذل املر ذذدّف
ا طرت اللفنة العرعية إىل إرجاء زايرايها امليرران إىل بلغاراي ( 24-13اشرين األول/أخروبر) و را واا
حذذىت عذذام  .2020وا ذ ر إج ذراء ال ذزايرّ امليذذررّ إىل اولذذة فلس ذطن ( 12-5نيسذذان/أبريل) ألسذذبا إااريذذة
ت عالقة هلا لدولة الطرف وت للفنة العرعيذةف وأرجئذت إىل أجذل ذ مسذمى .ويُ ذز ادعذاض عذدا
الزايرات اليت أجرهتا اللفنة يف عام  2019إىل عدم اكنها من إجراء ه الزايرات الثالج.
 -17ويف عذام 2019ف أجذرت اللفنذة العرعيذة فذالل زايراهتذذا الرمسيذة مذا يزيذد علذى  950ميابلذة فرايذذة
أو مجاعيذة مذري أخثذر مذن  1 500شذوصف م مهذل مذن احملرفذزينف خمذا أجذرت ميذابالت مذري املسذؤولن
وموظعي إنعاز اليانون واملوظعن الطبين .وزارت اللفنةف مما زاراهف  45سفناًف منها سفون نساءف و57
قسذذماً مذذن أقسذذام الشذذر ةف و 4مراخذذز مذذن مراخ ذز احرفذذاز األحذذداجف و 8مل ذ ات ومؤسسذذات رعايذذة
ص يةف و 10مراخز عبور مغلية للمهاجرين اليانونينف و 10أماخن أفر من أماخن سل احلريةف
مثل مراخز إعااّ الرأهيل املغلية وزنزائت احملاخل وخميمات اللالّ واملدارا اليرآنية املغلية.
 -18وسرراح م لومات وقائ ية أوىف عن الزايرات امل خورّ أعذال يف النشذرات اللذ عية الذيت الذدر
عي خل زايرّ وخل اورّ من اورات اللفنة العرعية(.)4
__________
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دال -احلوار الناتج نر الرزايراتمب را يف لرر نةرر الردول اوارراا والليرات الوقائيرة
الوانية ليتقارير الصادرة ن اليةنة العرنية
 -19ياط اتوان املو وعية لل وار النااج عن الزايرات لسرية .وت اُنشر الريارير إت يفوافيذة اتهذة
املرلييذذة .وولذذول ايذذة عذذام 2019ف خانذذت اللفنذذة العرعيذذة قذذد أحالذذت إىل الذذدول مذذا جمموعذذه  87ايريذراً عذذن
ال ذزايرات اليطريذذةف منهذذاف فذذالل العذذرتّ املشذذمولة لريريذذرف ايذذارير إىل الذذدول الراليذذة :بليذذزف وبورخينذذا فاسذذوف
وخوسراريكا (يفا يف زل إىل اآللية الوقائية الو نية)ف وق يزسران (يفا يف زل إىل اآللية الوقائية الو نية)ف
وليلايف واملغر ف وبولندا (يفا يف زل إىل اآللية الوقائية الو نية).
 -20ونُشر ما جمموعذه  51ايريذراً مذن ايذارير الذزايرات بنذاء علذى لبذات مذن اول أ ذراف أو آليذات
وقائية و نية يفوج العيرّ  2من املااّ  16من اللواوخول اتفرياراف منها  7ايارير يف عام 2019ف أا
ِّ
وجهذذت إىل الذذدول األ ذراف يف أعيذذا زايرهتذذا مذذن جانذ اللفنذذة العرعيذذةف وال ذ الذذدول
الريذذارير الذذيت ة
ِّ
وجه ذذت إىل اآللي ذذات الوقائي ذذة الو ني ذذة يف خوس ذذراريكا
ه ذذي :اللاغ ذذالف وإس ذذبانياف وارخي ذذاف والري ذذارير ال ذذيت ة
وق يزسذ ذذران واللاغذ ذذال .ومذ ذذري اتح ذ ذرتام الرذ ذذام ملبذ ذذدأ الس ذ ذرية واحلذ ذذن يف مراعاهتذ ذذاف املنلذ ذذوص عليهمذ ذذا يف
اللواوخول اتفرياراف ارح اللفنذة العرعيذة برزايذد عذدا مذا يُنشذر مذن ايذارير الذزايراتف واذر أن زلذ
جيسد روح الشعافية اليت ارسل هبا الزايرات الرامية إىل منري الر ي وييسر انعي ما يرا يف ال الريارير
من اوصيات انعي اً أف ل .واشفري اللفنة العرعية اتهات املرليية للريارير على نشرها.
 -21ووفياً للممارسة املرب ةف يُطل إىل اتهات املرليية للريارير أن ايدم راوااً مكروبذة يف ذون
سذذرة أشذذهر مذذن ري ذت إحالرهذذا إليهذذاف ابذ ةذن فيهذذا لرعلذذيل مذذا اخت ذ ومذذا سذذيرو مذذن إج ذراءات لرنعي ذ
الروصيات الواراّ يف الريارير .وإ ن العرتّ املشمولة لريريرف ال ةيت اللفنة العرعية راوااً من ه ا اليبيل
من خل من اللاغال وارخيا وأورو واا.
 -22وإ ن العرتّ املشمولة لريريرف عيدت اللفنة العرعية اجرماعات ي ية مسبية مري خل اولة
مذذن الذذدول األ ذراف امليذذرر زايرهتذذاف واعذذتف وفي ذاً للممارسذذة املرب ذذةف خذذل اولذذة ذذرف زارهتذذا إىل عيذذد
اجرماع مري اللفنة العرعية يف اورهتا الرالية ملناقشة أف ل السبل للم ي قدماً يف احلوار الالحن للزايرّ.

هاء -التطورات نيى صعيد الليات الوقائية الوانية
 -23واصذذلت اللفنذذة العرعيذذةف أ نذذاء اوراهتذذاف الر ذذاور مذذري الذذدول األ ذراف يف اللواوخذذول اتفريذذارا
والدول املوق ة عليه بشأن ا ين آلياهتا الوقائية الو نية أو س عملها .وعيدت اللفنة العرعيذةف يف اوراهتذا
الساب ة والثال ذن والثامنذة والثال ذن والراسذ ة والثال ذنف اجرماعذات مباشذرّ أو عذن ريذن الرذداول لعيذديو
م ذذري ممثل ذذي األرجنر ذذنف وأس ذ ذرتالياف وبلي ذذزف وب ذذننف واول ذذة بوليعي ذذا املر ذذداّ اليومي ذذاتف والبوس ذذنة واهلرس ذ ذ ف
واللازيذذلف وبورونذذداف وشذذيليف وخولومبي ذذا ( عربارهذذا اولذذة موقِّة ذذة)ف وق ذذلص (اآلليذذة الوقائيذذة الو ني ذذة)ف
ومجهوريذذة الكونغذذو الدمييرا يذذةف والذذدالرق (اآلليذذة الوقائيذذة الو نيذذة)ف وإخ ذوااورف والسذذلعااورف و ذذابونف
و واايمذ ذذات (اآلليذ ذذة الوقائيذ ذذة الو نيذ ذذة)ف وهنذ ذذدوراا (اآلليذ ذذة الوقائيذ ذذة الو نيذ ذذة)ف ومد شذ ذذيرف وملذ ذذدينف
واملكسذذي ف ومنغوليذذاف واملغذذر ف ونيوزيلن ذذدا (اآلليذذة الوقائيذذة الو ني ذة)ف ونيكذذارا واف والنيفذذرف ونيف ذ ايف
وبنمذذا (اآلليذذة الوقائيذذة الو نيذذة)ف وبذ و (اآلليذذة الوقائيذذة الو نيذذة)ف وبولنذذداف واللاغذذالف وجنذذو السذذواانف
واململكة املر دّ لليطانيا ال مى وأيرلندا الشمالية (اآللية الوقائية الو نية)ف وأورو واا (اآللية الوقائيذة
الو نية)ف ومجهورية فنزويال البوليعاريةف واولة فلسطن.
 -24وأقامذذت اللفنذذة العرعيذذة االذذاتً مباش ذراً مذذري اآلليذذات الوقائيذذة الو نيذذة وظلةذذت عليذذهف وفي ذاً للوتيذذة
املسذذندّ إليهذذا يفير ذذى العيذذرّ ‘ ) (‘2مذذن املذذااّ  11مذذن اللواوخذذول اتفريذذارا .وعيذذدت اللفنذذة العرعيذذةف
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فذذالل اوراهتذذا امل يذذواّ يف عذذام 2019ف اجرماعذذات مباشذذرّ أو عذذن ريذذن الرذذداول لعيذذديو مذذري اآلليذذات
الوقائي ذذة الو ني ذذة لي ذذلصف وال ذذدالرقف و واايم ذذاتف وهن ذذدورااف ونيوزيلن ذذداف وبنم ذذاف وبذ ذ وف وأورو ذ ذوااف
واململكة املر دّ لليطانيا ال مى وأيرلندا الشمالية.
 -25وما فرئت اللفنة العرعية وأع ذاؤها يرليذون اعذوات حل ذور ال ديذد مذن اتجرماعذات الو نيذة
واإلقليميذذة والدوليذذة املر ليذذة بر يذذن اآلليذذات الوقائيذذة الو نيذذة وإنشذذائها واطويرهذذا فلوص ذاً و للواوخذذول
اتفريذذارا عموم ذاً .وا ذذر اللفنذذة العرعيذذة عذذن امرنا ذذا ملن مذذي ال ذ اتجرماعذذات ومجيذذري املناسذذبات
األفذذر الذذيت ُاعيذذت إليهذذا .و سذن ألن مشذذارخرها اروقذذن علذذى احللذذول علذذى اعذذل مذذايل مذذن جهذذات
أفذذر ف وزل ذ ل ذذدم وجذذوا خمللذذات مرصذذواّ هلذذا يف امليزانيذذة ارذذيا هلذذا اويذذل ح ذذور أع ذذائها ال ذ
ِّ
وجهذذت مجيذري الذذدعوات حل ذور املناقشذذات واملناسذذبات
اتجرماعذات .وسذذركون اللفنذة العرعيذذة ممرنذة لذذو ة
الرمسية عن رين أمانة اللفنة العرعية يفعو ية األمل املر دّ السامية حليوق اإلنسان.

واو -قدر كب م ندم المتعال وحكام املادة

17

ذدول األ ذراف الذذيت فذذر إنشذذاء
 -26قذذررت اللفنذذة العرعيذذة يف اورهتذذا السذذاب ة وال ش ذرين أن يذذدا الذ ن
آلياهتا الوقائية الو نية فراًخثذ اً وأن اسذفل أمساءهذا يف قائمذة( .)5واذنيَّا اليائمذة يف خذل اورّ مذن اورات
اللفنذذة العرعيذذةف وسذذرُ ف الذذدول األ ذراف مذذن اليائمذذة حاملذذا اسذذرويف شذذرط هذ ا احلذ فف أا أن ارليذذى
اللفنة العرعية ما يلي( :أ) إفطاراً بر ين اآللية الوقائيذة الو نيذة رمسيذاً؛ ( ) نُسذواً مذن الواثئذن الذيت اذنص
علذذى إنشذذاء اآلليذذة الوقائيذذة وشذذروعها يف عملهذذا ف لي ذاً .وحذذىت  31خذذانون األول/ايسذذمل 2019ف بلذذغ عذذدا
الذذدول األ ذراف املدرجذذة يف ال ذ اليائم ذة  13اولذذة رف ذاًف هذذي :بذذننف والبوسذذنة واهلرس ذ ف وبورخينذذا فاسذذوف
وبورونذ ذذداف وشذ ذذيليف ومجهوريذ ذذة الكونغذ ذذو الدمييرا يذ ذذةف و ذ ذذابونف وليذ ذذلايف ومنغوليذ ذذاف وئوروف والنيفذ ذذرف
ونيف ايف والعلبن.
 -27وما زالت اللفنة اش ر بيلن لغ إزاء فر إنشاء اآلليات الوقائية الو نيةف ت سيما أن ب ض
ه الدول األ راف م يرز على ما يبدو أا ايدم يُ خر يف الوفاء لرزاماهتا حىت اآلن.

زاا -الصندوق اخلاص املنةأ وجب الربوتوكول الختيارا
يوجذذه الذذدعل امليذذدم مذذن فذذالل اللذذندوق اخلذذاص املنشذذأ يفوج ذ العيذذرّ  1مذذن املذذااّ  26مذذن
-28
َّ
اللواوخ ذذول اتفري ذذارا إىل اوي ذذل املش ذذاريري الرامي ذذة إىل إنش ذذاء آلي ذذات وقائي ذذة و ني ذذة أو ا ذذدعيل اآللي ذذات
اليائمةف ويسهل بذ ل يف انعيذ الروصذيات زات اللذلة الذيت ايذدمها اللفنذة العرعيذة عيذ زايرّ الدولذة
ذنا بييمذذة  276 494اوتراً مذذن فذذالل اللذذندوق لذذدعل 12
الطذذرف امل نيذذة .ويف عذذام 2019ف قُذذدمت مذ ٌ
مش ذذروعاً م ذذن مش ذذاريري من ذذري الر ذ ذ ي يف  10اول م ذذن ال ذذدول األ ذ ذراف أ ن ذذاء انعيذ ذ ها يف ع ذذام .2020
وساعدت اللفنة العرعية على ايييل ميرتحات مشاريري واوصيات ار لن يفِّنا.
 -29اي ذذدر اللفن ذذة العرعي ذذة أمي ذذا اي ذذدير الرلع ذذات ال ذذيت قُذذدمت إىل الل ذذندوق اخل ذذاص ف ذذالل الع ذذرتّ
املشذذمولة لريريذذر مذذن اشذذيكيا ( 8 703اوترات)ف وفرنسذذا ( 55 741اوتراً)ف وأملانيذذا ( 85 227اوتراً)ف
والنذذرويج ( 108 318اوتراً)ف وإسذذبانيا ( 32 822اوتراً) .ومذذري زل ذ ف ا ذذل اللفنذذة العرعيذذة مدرخ ذةً أنذذه
سيلزم ايدا املزيذد مذن الرلعذات لذدعل املشذاريري فذالل اورّ املذنا  2021-2020ومذا ب ذدها .واللذندوق
اخلذذاص أااّ أساسذذية لذذدعل واكملذذة انعي ذ اوصذذيات اللفنذذة العرعيذذة الراميذذة إىل منذذري الر ذ ي وإسذذاءّ
امل املةف ول ل ف يث اللفنة العرعية الدول على مواصلة م ةد اللندوق اخلاص يفا يلزمه من اعل مايل.

__________

()5

GE.20-03979

ان ر .www.ohchr.org/EN/HRBodies/OPCAT/Pages/Article17.aspx
7

CAT/C/69/3

اثلعا -التعاون م هيئات أخرى يف جمال من التعذيب
ألف -التعاون الدويل
-1

التعاون م هيئات اومم املتحدة اوخرى
 -30ئقذذر رئذذيس اللفنذذة العرعيذذة الريريذذر السذذنوا الثذذاين عشذذر للفنذذة العرعيذذة ( )CAT/C/66/2مذذري
تنة مناه ة الر ي يف جلسة عامة ُعيدت أ ناء الدورّ السااسة والسرن للفنة مناه ة الر ي .

 -31وفي ذاً لي ذرار اتم يذذة ال امذذة 146/70ف عذذرض رئذذيس اللفنذذة العرعيذذةف مذذري رئذذيس تنذذة مناه ذذة
الر ي وامليرر اخلاص امل ين يفسألة الر ي ف الريرير السنوا الثاين عشر للفنذة العرعيذة علذى اتم يذة
ال امة يف اورهتا الساب ة والسب ن.
 -32وش ذذارق رئ ذذيس اللفن ذذة العرعي ذذةف بل ذذعره ع ذ ذواً يف اجرم ذذاع رؤس ذذاء هيئ ذذات م اه ذذدات حي ذذوق
اإلنسانف يف اتجرماع احلااا والثال ن لرؤساء هيئات امل اهدات ال ا عيد يف نيويورق يف العرتّ من 24
إىل  28حزيران/يونيه .2019
 -33ويف  26حزيران/يونيذذهف يفناسذذبة يذذوم األمذذل املر ذذدّ الذذدويل ملسذذاندّ ذ ااي الر ذ ي ف أصذذدرت
اللفنة العرعية ملنري الر ي وتنذة مناه ذة الر ذ ي وصذندوق األمذل املر ذدّ للرلعذات ل ذ ااي الر ذ ي
وامليرر اخلاص امل ين يفسألة الر ي و من رو امل املة أو ال يوبة الياسية أو الالإنسذانية أو املهينذة
بيائً مشرتخاً( )6سلطوا ال وء فيه على رورّ إعمال ال دالة وإعااّ هيل ااي الر ي ف وخباصذة علذى
أمي ذذة الي ذذل الريل ذذي والرو ي ذذن الع ذذالن بش ذذأن الر ذ ذ ي و ذ ذ م ذذن ذذرو امل امل ذذة أو ال يوب ذذة الياس ذذية
أو الالإنسانية أو املهينة (برواوخول اسطنبول).
 -34وواصذذلت اللفنذذة العرعيذذة ا او ذذا نر ذذام مذذري آليذذات أفذر ف بطذذرق منهذذا إحالذذة اقرتاحذذات إىل
تنة مناه ة الر ي لكي ان ر فيهذا بشذأن الذدول األ ذراف يف اللواوخذول اتفريذارا الذيت سذيُن ر يف
اياريرها يف الذدورات امليبلذة للفنذةف واملسذائل الذيت ير ذن عليهذا الن ذر فيهذا مذري الذدول األ ذراف يف إ ذار
اإلجذ ذراء املبس ذذط لري ذذدا الري ذذارير .وئقش ذذت اللفن ذذة العرعي ذذة وتن ذذة مناه ذذة الر ذ ذ ي ف يف اجرماعهم ذذا
املشذرتق امل يذذوا يف اشذرين الثذذاين/نوفمل 2019ف يف إ ذذار الذذدورّ الثامنذذة والثال ذذن للفنذذة العرعيذذة والذذدورّ
الثامنذ ذذة والسذ ذذرن للفنذ ذذة مناه ذ ذذة الر ذ ذ ي ف مسذ ذذألة انعي ذ ذ اتلرزامذ ذذات املر هذ ذذد هبذ ذذا يفوج ذ ذ اتاعاقيذ ذذة
وبرواوخوهلا اتفريارا يف جمموعة من الدول زات اتهرمام املشرتق يف الوقت الراهن.
-35

وواصلت اللفنة العرعية ا او ا مري برئمج بناء اليدرات هليئات امل اهدات.

 -36وواص ذذلت اللفن ذذة العرعي ذذة أي ذ ذاً ا او ذذا م ذذري املكااذ ذ اإلقليمي ذذة للمعو ذذية الس ذذامية حلي ذذوق
اإلنسذانف وأفرقذذة األمذذل املر ذذدّ اليطريذذةف ومعو ذذية األمذذل املر ذذدّ السذذامية لشذذؤون الالجئذذنف فاصذةً يف
سياق زايراهتا امليدانية.
-2

التعاون م املنظمات الدولية اوخرى املعنية
-37

امليدانية.

واصلت اللفنة العرعية ا او ا مري اللفنة الدولية لللذلي األرذرف ت سذيما يف سذياق زايراهتذا

__________
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ابء -التعاون اإلقييمي
 -38واصلت اللفنة العرعية ا او ا مري املن مات اإلقليميةف يفا فيها اللفنة األوروبية ملنذري الر ذ ي
وامل املة أو ال يوبذة الياسذية أو الالإنسذانية أو املهينذةف اسذرناااً إىل ابذاال املذ خرات إلنعذاز املذااّ  31مذن
اللواوخذول اتفريذذارا ا زيذزاً ملبذدأا الركامذذل والرب يذذة .واجرم ذت اللفنذذة العرعيذذة أي ذاً مذذري ممثلذذي جملذذس
أورو وأمانذذة ااعاقيذذة رايذذة حيذذوق اإلنسذذان وخرامرذذه فيمذذا ير لذذن لرطبييذذات البيولوجيذذة والطبيذذة لربذذاال
وجهات الن ر بشأن امليرتحات املر لية إبحلاق برواوخول تاعاقيذة .وأعربذت اللفنذة العرعيذة عذن قليهذا
إزاء ب ض جوان ال امليرتحات .وادرق اللفنة العرعية أنه يرجا ايدا ميرتحات جديدّ يف أعيا
مذذا أُعذذر عنذذه مذذن قلذذن واسذذري النطذذاق .وارح ذ اللفنذذة العرعيذذة بعرصذذة املسذذامة يف املناقشذذات امليبلذذةف
اسرناااً إىل فلاهتا وجتارهبا فيما ير لن ملسائل امليرر اناوهلا.

جيم -اجملتم املدين
 -39واصلت اللفنة العرعية اتسرعااّ من الدعل امليدم من اجملرمري املدينف يفا يف زل من رابطة منري
الر ذ ي وعذذدا مذذن املؤسسذذات األخاامييذذةف مثذذل مرخذذز إعمذذال حيذذوق اإلنسذذان الرذذابري تام ذذة بريسذذرول.
وقد اسرعاات اللفنة العرعية أي اً من اواصذلها مذري من مذات اجملرمذري املذدينف وهذي اشذكر هذ املن مذات
على عملها يف جمذال الذرتويج لللواوخذول اتفريذارا واعمذه .وا ذر اللفنذة العرعيذة عذن امرنا ذا علذى وجذه
اخللوص ملرخز جنين حلوخمة اليطاع األمين لريس اتجرماعات اليت عيدت مري ٍ
وفد من اولذة فلسذطن
يف اورهتا الثامنة والثال ن بشأن إنشاء اآللية الوقائية الو نية من جان الدولة الطرف.
 -40وارح ذ اللفنذذة العرعيذذة أي ذاً برنيذذيا اليذذل الريلذذي والرو يذذن الع ذذالن للر ذ ي و ذ مذذن
ذذرو امل املذذة أو ال يوبذذة الياسذذية أو الالإنسذذانية أو املهينذذة (برواوخذذول اسذذطنبول)ف ال ذ ا ا ذذر عذذن
سرورها ملسامرها فيه.

رابعا -التطورات اليت ارأت نيى ممارسات العمل
ألف -الزايرات
 -41خانذ ذذت اللفنذ ذذة ا رذ ذذزم اسذ ذذرئناف بذ ذذرئمج يرذ ذذألن مذ ذذن  10زايرات يف عذ ذذام 2019ف ن ذ ذراً أل ذ ذذا
م ارمكن إت من إجراء ست زايرات يف عام  .2018أ ذا م اذرمكن إت مذن زايرّ سذبري اول أ ذراف
(خذذابو ف ذ ااف وخوسذذراريكاف و ذذائف والسذذنغالف وسذذرا تنكذذاف وسويس ذراف واململكذذة املر ذذدّ لليطانيذذا
ال مى وأيرلندا الشذمالية) .أمذا الذزايرّ امليذررّ إىل اولذة فلسذطنف فأرجئذت إىل أجذل ذ مسذمى (ان ذر
العيرّ  16أعال ) .وخانت اللفنة العرعيذة قذد أعلنذت أي ذاً عذن نيرهذا إجذراء زايراذن أفذرينف إىل بلغذاراي
و را وااف ولكن م يرسن هلا إجراءما خما خان ميرراً بسب الييذوا املعرو ذة علذى امليزانيذة .وقذد ا ذطرت
ه األسبا اللفنة العرعيةف ألول مرّ يف رخيهاف إىل إرجاء زايراهتا امليررّ وامل لنة.
 -42واكذذرر اللفنذذة العرعيذذة جمذذدااً مذذا زخراذذه يف ايريرهذذا السذذنوا احلذذااا عشذذر عذذن األعمذذال الذذيت
ا ذذطل ت هبذذا يف عذذام  (CAT/C/63/4) 2017مذذن أن عفزهذذا عذذن إج ذراء  10زايرات سذذنوايً علذذى أقذذل
ايدير ي ن األ ر الوقذائي لللواوخذول اتفريذارا وييذوض الطذابري اتسذرباقي لن ذام املنذري الذ ا ينشذئه.
وت بد من ختليص املوارا الالزمة للفنة العرعية لرمكينها من انعي برئمج زايراهتا خامالً.
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ابء -اوفرقة العامية
 -43اسرعاات اللفنذة العرعيذة يف حزيران/يونيذه واشذرين الثذاين/نوفمل  2019مذن اذوافر مرافذن ارمجذة
شعوية إ افية فالل اوراهتا .وقد أ ح زل تميري أع اء اللفنة العرعية فرصذة املسذامة بع اليذة أخذل
يف عمل األفرقة ال املة واألفرقة اإلقليمية الراب ة للفنة العرعيةف األمر ال ا ساعدها يف الر فيل لن ر
يف عدا من املسائل اهلامة .وارح اللفنة العرعية هب ا الرطور اإلجيذا،ف ذ أ ذا ت اذزال اذر أن عيذد
أمر ت عنه
جلسة عامة إ افية مري ما ييابلها من زاياّ يف املوارا البشرية واملالية املوللة لألمانة ٌ
لرمكينها من ات طالع بع الية ملهام املسندّ إليها.

جيم -اوفرقة اإلقييمية
 -44واصذلت األفرقذذة اإلقليميذذة وامليذذررون اليطريذذون الرذذاب ون لكذذل منهذذا الر ذذاور الواسذذري النطذذاق مذذري
اآلليات الوقائية الو نيةف ومشل زل على سبيل املثال ت احللر الر لين على الريارير السنويةف واإلجابة
عن اسرعسارات اآلليات الوقائية الو نية وازويدها يف لومات فنية وعملية يف السياقات اليطرية اخلاصة.
واسرودمت األفرقة اإلقليمية الرداول لعيديو اسروداماً واسري النطاق فذالل اجرماعاهتذاف األمذر الذ ا
مكنها من الرواصل مري عدا خب من الدول األ راف واآلليات الوقائية الو نية يف خذل اورّ مذن اورات
اللفنة العرعية .ومن شأن يسن فدمات الرداول لعيديو أن حمسن نوعية ه الرعاعالت.

دال -آراء بةأن تةغيل آلية وقائية وانية
 -45يف عام 2019ف رحت أسئلة عذن الرغيذ ات اهليكليذة امليذرتح إافاهلذا علذى اآلليذة الوقائيذة الو نيذة
يف اللازيذذل .وأصذدرت اللفنذذة العرعيذذةف اسذذرفابةً للطلبذذات الذذيت اعرهذا إىل إبذذداء رأيهذذا بشذذأن هذ املسذذألةف
و ييةً م نونة ”آراء اللفنة العرعية ملنري الر ذ ي بشذأن مذد اوافذن املرسذوم الرقسذي رقذل  9.831/2019مذري
اللواوخول اتفريارا تاعاقيذة مناه ذة الر ذ ي “ .وارحذ اللفنذة العرعيذة للذد اإلجيذا ،الذ ا تقذا
إصدار ه اآلراءف وهي ارطلري إىل مواصلة احلوار مري اآللية ومري الدولة الطرف بشأن ما ُذرح مذن أسذئلة.
وقد صدرت الو يية عربارها و يية عامة من واثئن اللفنذة العرعيذة ونُشذرت علذى موق هذا الشذبكيف وزلذ
ألن اللفنة العرعية ابدا فيها آراءً هتل مجيري الدول األ راف واآلليات الوقائية الو نية(.)7

خامسا -آفاق املستقبل
 -46أ رت الييوا املعرو ة على املوارا اً لغاً على أعمذال اللفنذة يف عذام 2019ف ف ذىت الذدورّ
الراس ة والثال ن للفنة العرعية خان حمرمذل أن اُلغذى يف واقذري األمذر .وحمذرل زلذ إرجذاء الذزايرات امليذررّ
إىل عام  2020ف األمر ال ا حمد من قدرّ اللفنة العرعية على زايرّ الدول األ راف األفر اليت خانذت
مل يف زايرهتا .وادرق اللفنة العرعية ااماً أن األزمة املالية اليت اؤ ر على ن ام اهليئات املنشأّ يفوج
م اهدات م انره ب ذدف وأنذه ت ميكذن ذمان فطذة عملهذا ل ذام  .2020وجيذدر الرشذديد مذرّ أفذر علذى
أن ال ذ ااي الع ليذذن هل ذ احلالذذة هذذل األشذذواص امل ر ذذون خلطذذر الر ذ ي واحملرفذذزون يف مجيذذري أ ذذاء
ال امف ال ين ي اين الكث ون منهل يف ظل أبشري ال روف الالإنسانية.
 -47وادرق اللفنة العرعية أي اً أن مثة حاجة إىل اعل إنشاء آليات وقائية و نية يف عدا مرزايذد مذن
الدول األ رافف يفا أن الدول األ راف م ان مجي ها لرزاماهتا املرمثلذة يف إنشذاء آليذات مذن هذ ا اليبيذل.

__________
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ففمي ذذري ال ذذدول مطالب ذذة إبنش ذذاء آلياهت ذذا الوقائي ذذة الو ني ذذة يف ذ ذون س ذذنة واح ذذدّ م ذذن ال ذذدييها عل ذذى
اللواوخول اتفرياراف مذا م اؤجذل الوفذاء لرزامهذا هذ ا عذن ريذن إصذدار إعذالن يفوجذ املذااّ  26مذن
اللواوخ ذذول اتفري ذذارا .ويبل ذذغ ع ذذدا ال ذذدول ال ذذيت ت ارث ذذل هلذ ذ ا اتلرذ ذزام حاليذ ذاً  22اول ذذة .وهن ذذاق أي ذ ذاً
افرالفذذات إقليميذذة خبذ ّ بذذن هذ الذذدول :فهنذذاق  13اولذذة منهذذا يف أفريييذذا (أا  55يف املائذذة مذذن مجيذذري
الذذدول األ ذراف يف املنطيذذة)ف وأربذذري اول يف منطيذذة آسذذيا واحملذذيط اهلذذاائ (أا  33يف املائذذة مذذن مجيذذري
الدول األ راف يف املنطية)ف وأربري اول يف أمريكا الالاينية ومنطية الب ر الكارييب (أا  25يف املائة من
مجيري الدول األ راف يف املنطية)ف واولة واحذدّ يف أورو الشذرقية (أا  5يف املائذة مذن الذدول األ ذراف
يف املنطية) .أما الدول األ راف من جمموعة اول أورو الغربية واول أفر ف فيذد امرثلذت مجي هذا هلذ ا
اتلر ذزام .وهل ذ ا السذذب ف ت ي ذزال هنذذاق الكث ذ مذذن ال مذذل ال ذ ا ير ذذن الييذذام بذذه لكعال ذة إرسذذاء يافذذة
اتمرثال على الل يد ال املي .واللفنة العرعية ملرزمة هب املهمةف وهي اس ى إىل مساعدّ مجيري الدول
أبا وسيلة خانت لدعل إنشاء واشغيل آليات وقائية و نية ممرثلذة لللواوخذول اتفريذارا .ويرطلذ هذ ا
األمر يلي الدول األ راف إلرااّ الالزمة للييام بهف أن اللفنة العرعية اش يف يلي عدا مرزايد
من الدول األ راف هب اإلرااّ.
 -48ويف السذذنوات األفذ ّف أعذذدت اللفنذذة العرعيذذة قائمذةً لذذدول الذذيت فذذر إنشذذاء آلياهتذذا الوقائيذذة
الو نية أخثر من الج سنوات (ان ر العيرّ  26أعال ) .وقد أُمهلت ه الذدول أربذري سذنوات إلنشذاء
آليات من ه ا اليبيل اعرباراً من ريت الذدييها علذى اللواوخذول اتفريذارا .ومذن الوا ذا أن اليائمذة
ويلة للغايةف ولكن املؤسن أ ا يرجا أن البا أ ول بكث يف ال ام امليبل.
 -49واذذوا اللفنذذة العرعيذذة أي ذاً أن اشذ إىل أن علذذى الذذر ل مذذن فذذر إنشذذاء آليذذة وقائيذذة و نيذذة يف
مجيذري الذذدول املدرجذة يف قائمذذة املذذااّ  17فذراً خثذ اًف فذذن هذ ا الرذذأفر بلذغ حذذداً معر ذاً يف ب ذذض الذذدول
األ ذرافف ف لذذى سذذبيل املثذذالف يف حالذذة خذذل مذذن بذذنن والبوسذذنة واهلرسذ وشذذيلي وليذذلاي ونيفذ ايف فذذر
إنشاء آلية من ه ا اليبيل أخثر من  10سذنوات .ويبذدو أن هذ الذدول ا وزهذا اإلرااّ الالزمذة لالمرثذال
هل ا اتلرزامف وت ي د زل انرهاخاً لنص اللواوخول اتفريارا ف س بل لروحه أي اً .ور ل جواز أن
يكون اللواوخول اتفريارا افريارايً لع لف فذذن اتلرذزام إبنشذاء آليذة وقائيذة و نيذة لذيس خذ ل لكونذه
عنلراً أساسياً يف اللواوخول اتفريارا .وخل الدول األ راف اُ َّزوا ملشورّ واملساعدّ الرينيذة الالزمرذن
لرمكينهذا مذن الييذام بذ ل  .وقذد ارسذت اللفنذة العرعيذذة احلالذة يف ال ديذد مذن هذ الذدول فذالل الذزايرات
اليطرية اليت أجرهتاف وفللتف لألسنف إىل أن الش ور يفد إحلاح إنشاء آلية مذن هذ ا اليبيذلف ومذن ف
منري الر ي وسوء امل املةف يكاا يكون م دوماً علذى مذا يبذدو .وم يذرز هذ الذدول أا ايذدم ب ذدف ر ذل
أن اللفنذذة العرعيذذة زارت ب ذذها مذران ولذذيس مذذرّ واحذذدّ .وقذذد االذذلت اللفنذذة العرعيذذة هبذ الذذدول مذراراًف
أ ا م ارا إت فيما ندر .وينبغذي تميذري الذدول األ ذراف أن ار مذل املسذؤولية الناشذئة عمذا ا هذدت بذه
من الرزامات وأن اعي لرزاماهتا املرمثلة يف إنشاء آلية وقائية و نية خما وعدت.
 -50واذذدرق اللفنذذة العرعيذذة أي ذاً أن اتم يذذة ال امذذة مذذن امليذذرر أن جتذذرا اسر را ذاً لذذدعمها لن ذذام
هيئذذات امل اهذذدات يف عذذام 2020ف وفي ذاً للشذذروط الذذيت حذذداهتا يف قرارهذذا  .268/68وقذذد ب ذذت اللفنذذة
العرعية املناقشات السابية هل ا اتسر راضف وسامت على وجه اخللذوص يف املناقشذات الذيت او ذت
عن ييد رؤساء اهليئات املنشأّ يفوج م اهدات رؤيةً ملسريبل ن ام هيئات امل اهدات فالل اجرماع
الرؤساء ال ا ُعيدت يف حزيران/يونيه  .2019وا ر اللفنة العرعية عن اعمها لرل الرؤيةف واالحظ
أن ب ض امليرتحات اليت قُدمت اسرُ ِّلهمت من ممارسة اللفنة العرعية وفلهتا عربارها هيئة من هيئات
امل اهدات ار اون مري البلدان األ راف على الل يدين اليطرا واإلقليمي.
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أن اللفنة العرعية اش ر بيلن لغ ألن عملية اسر راض عام  2020قد ت اليب احرياجات
-51
اللفنذة العرعيذة خاملذةً لن ذر إىل الوتيذة الذيت ارعذرا هبذا مذن بذن هيئذات امل اهذدات .والواقذري أن مذا يعذذاقل
قليهذذا ه ذ ا حيييذذة أن احللذذول املاليذذة الذذيت ُوِّجذذدت ألزمذذة اويذذل هيئذذات امل اهذذدات يف عذذام  2019خانذذت
خافية حلماية أعمال مجيري هيئات امل اهداتف سرثناء اللفنة العرعيذةف الذيت م اذُلنذ احرياجاهتذا املر ليذة
إبجراء الزايرات.
 -52وقذد اعرمذدت اللفنذة العرعيذةف يف اورهتذا السذاب ة والثال ذنف بيذائً بشذأن اسذر راض عذام
(ان ذذر املرفذذن) .واش ذذدا اللفنذذة العرعي ذذة علذذى أمي ذذة أن يُذذلز اس ذذر راض عذذام  2020أعماهل ذذا علذذى الن ذذو
الواج ف واوجه اتنربا إىل البيان ال ا أصدراه بشأن احرياجاهتا.
2020

سادسا -خطة العمل
 -53أعلنت اللفنة العرعية لع ل عذن زايرات فذالل األشذهر امليبلذة إىل األرجنرذنف وأسذرتالياف وبلغذارايف
ومجهورية أفريييا الوسطىف وخروااياف ولبنانف ومد شذيرف وئوروف و را ذوااف واولذة فلسذطن .ووفيذاً للممارسذة
املرب ةف قد الدر اللفنة إعالئت أفر بشأن الزايرات املسريبلية يف أعيا اوراهتا امليبلة.
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املرفق
اليةنة العرنية ملن التعذيب واستعراض نام

2020

اُيبِّذذل اللفنذذة العرعيذذة علذذى اسذذر راض عذذام  2020بذذروح إجيابيذذة سذ ياً منهذذا إىل خعالذذة أن حمسذذن
-1
اتسر راض قدرّ هيئات امل اهداتف فُراا ومجاعذاتف علذى و ذري أصذ ا احليذوق يف صذميل أعماهلذا
من فالل زاياّ ف الية ن ام هيئات امل اهدات إىل أقلى حد.
وقذ ذذرر رؤسذ ذذاء هيئذ ذذات امل اهذ ذذداتف فذ ذذالل اجرمذ ذذاعهل الثال ذ ذذن امل يذ ذذوا يف نيويذ ذذورق يف أاير/
-2
مذذايو 2018ف مسذذرلهمن ملبذذاائ والذذنهج الذذيت أُعلنذذت يف املذذؤار امل ذذين بر زيذذز ن ذذام هيئذذات امل اهذذداتف
امل يوا يف ويلرون رق يف آزار/مارا 2018ف أن يسرطل وا آراء مجيري هيئات امل اهدات بشأن جمموعذة
من الي ذااي املرلذلة يفمارسذات عملهذا وعذدا مذن اتقرتاحذات الداعيذة إىل الرغيذ  .وار لذن هذ الي ذااي
على وجه اخللوص بطول اورّ اإلبالغف ومذا إزا خذان ينبغذي ارخيذز الن ذر يف ايذارير الذدول األ ذراف يف
اورّ واحدّ جترمري فيها هيئات امل اهذدات بدولذة م ينذةف بذدتً مذن أن ا ذطر الذدول إىل ح ذور اورات
هيئذات امل اهذدات خمذا هذو احلذال حاليذاًف ومذا إزا خذان ميكذن الن ذر يف ايذارير الذدول األ ذراف يف املوقذذري
وليس يف جنين.
ويف الوقت ال ا جيرا فيه اآلن إعداا مدفالت تسر راض عام 2020ف اذر اللفنذة العرعيذة
-3
أن من األمية يفكان اإلشارّ إىل املسائل الرالية:
ما فرئت اللفنذة العرعيذة اؤخذد أ ذا جيذ أن ارمرذري ليذدرّ علذى الرواصذل مذري الذدول
(أ)
مذذن فذذالل وتيذذة إج ذراء ال ذزايرات املسذذندّ إليهذذا بر ذواار شذذبيه بر ذواار اورّ اإلبذذالغ يف هذذا مذذن هيئذذات
م اهذذدات حيذذوق اإلنسذذان .وهذذي اسذذرند يف زلذ إىل فلهتذذا الذذيت أ برذذت أن األنسذ هذذو اذواار زايراهتذذا
واياريرهذذا علذذى ف ذرتات مذذدهتا أربذذري سذذنوات ايريب ذاً .وت ا ريذذد اللفنذذة أن ا ذواار زايراهتذذا أو اياريرهذذا علذذى
فرتات ازيد بكث على أربري سنوات سيكون مناسباً؛
( ) اذذر اللفنذذة العرعيذذةف مذذن واقذذري فلهتذذا يف ال مذذل يف امليذذدانف أن الرواصذذل يف املوقذذري
يذذوفر مذزااي عديذذدّ ميارنذذة إلجذراءات الذذيت ارخذذز فيذذط علذذى جنيذذن .واؤيذذد اللفنذذة العرعيذذة بيذذوّ مشذذارخة
هيئات امل اهدات مشارخة مرَّخزّ يف املوقري ويف جنين على حد سواءف واشفري املشارخن يف اتسر راض
على ابين ه املشارخة وايس ها لريريذ أعمذاهلل مذن أصذ ا احليذوق واتهذات املسذؤولة واملسذرعيدين
من اخلدمات وميدميها واجملرمري املدين بوجه أعل.
-4
و إل ذذافة إىل زلذ ف اذذدرق اللفنذذة العرعيذذة أن عملهذذا الواقذذري يف صذذميل وتيرهذذا م يذذول اعربذذاراً
خافياً يف إ ار ال ملية اليت أف ت إىل اعرماا قرار اتم ية ال امذة  .268/68ويسذاورها قلذن لذغ مذن أن
خيعذذن اسذذر راض عذذام  2020يف ال ذ يا ه ذ ا اخلطذذأ .ل ذ اف اذذر اللفنذذة العرعيذذة أن مذذن األميذذة يفكذذان
الرشذذديدف وفي ذاً للوتيذذة املسذذندّ إليهذذا يفوج ذ املذذااّ  11مذذن اللواوخذذول اتفريذذاراف علذذى ذذرورّ خعالذذة
ما يلي للفنة العرعيةف خ د أاىن:

ازويدها ليدرات الالزمة إلجراء عدا يرتاوح بن  10زايرات رمسية و 12زايرّ رمسيذة
(أ)
سنوايًف وفياً للعيرّ (أ) من املااّ  11من اللواوخول اتفريارا؛
( ) ختلذ ذذيص م ذ ذوارا دذ ذذداّ هلذ ذذا اعم ذ ذاً لوتيرهذ ذذا املرمثلذ ذذة يف إسذ ذذداء املشذ ذذورّ إىل الذ ذذدول
ومسذاعدهتا يف إنشذاء آليذات وقائيذذة و نيذةف وإسذداء املشذورّ إىل الذ اآلليذات بشذأن عملهذا وممارسذذاهتاف
وفياً للعيرّ ( ) من املااّ  11من اللواوخول اتفريارا (م يكن األمر خ ل فيما م ى)؛
GE.20-03979

13

CAT/C/69/3

(ج) اذذوف امل ذوارا الالزمذذة هلذذا لرمكينهذذا مذذن الر ذذاون بع اليذذة مذذري اهليئذذات الدوليذذة األفذذر
ال املة يف جمال منري الر ي ف وفياً للعيرّ (ج) من املااّ  11من اللواوخول اتفريارا؛
ازويذذدها ليذذدرات واملذوارا الالزمذذة لرمكينهذذا مذذن الرواصذذل مذذري الذذدول أبشذذكال شذذىت
(ا)
بشأن انعي اوصياهتا.
وي ذذين زل ذ أي ذاًف مذذن الناحيذذة ال مليذذةف أن اللفنذذة سذذر راج إىل أسذذبوع إ ذذايف مذذن الوقذذت
-5
املولذذص سذذنوايً للفلسذذات ال امذذة لكذذي اذذرمكن مذذن جتهيذذز عملهذذاف إل ذذافة إىل اليذذدرّ علذذى ال مذذل
يف هيئذذة أقسذذام ( ُرف/أفرقذذة عاملذذة) مذذري ازويذذدها يفرافذذن الرتمجذذة الالزمذذة ملذذا ت ييذذل عذذن نلذذن خذذل اورّ
من اوراهتا.
دسذذنة
-6
وت ذ أي ذاً عذذن اكذذن ذذرف اللفنذذة العرعيذذة وأفرقرهذذا ال املذذة مذذن اسذذرودام مرافذذن َّ
للرداول لعيديو لكذي ابيذى اللفنذة العرعيذة علذى االذال منذر ل يف اوراهتذا مذري اآلليذات الوقائيذة الو نيذة
واملسؤولن ال ين ا مل م هل ملساعدهتل يف انعي اتلرزامات الناشئة عن اللواوخول اتفريارا.
ذوظعن ا نذن
-7
وأف اًف ت بد من أن ييرتن زل بزاياّ خب ّ يف حفل األمانة (يفا ت ييذل عذن م ث
من العئة املهنية وموظن واحد من فئة اخلدمات ال امة) لل مل يف اللفنة العرعية بشكل اائل .وانطوا
بي ة عمل اللفنة العرعية على إقامة عالقات ويلة األجلف األمر ال ا يرطل وجوا قاعدّ مسريرّ
ومكرسة من املوظعن.
وت يرمثذذل الغذذرض مذذن هذ الورقذذة يف يديذذد مذذد هذ اتحرياجذذاتف وإلذذا يف ذذمان م رفذذة
-8
ما لد اللفنة العرعية من احرياجات دداّ من املوارا وأفذ ها يف اتعربذار علذى الن ذو الواجذ علذى
رار احرياجات هيئات امل اهدات األفر فالل اسر راض عام .2020
واؤيد اللفنة العرعية ييداً ماً أمية قيام اهليئات املروللة املنشأّ يفوج م اهدات برصد
-9
الرزامذذات الذذدول يف جمذذال حيذذوق اإلنسذذان رصذذداً منر م ذاً ومناس ذ الروقيذذت .ذ أنذذه ت ينبغذذي نسذذيان
األشواص امل ر ن خلطر الر ي ف ولذ اف فمذن األميذة يفكذان الرذ خ ب مذل هذ اآلليذةف الذيت أنشذأهتا
األمل املر دّ ل مان راية هؤتء األشواصف واحرتامه وجتسيد على الن و الواج فالل اسر راض
عام .2020
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