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موجز

يس تتض رل الضرري تتر الس تتنول الة تتامن ل ملن تتل اليرعي تتل ملن تتب الض ت ي و ت ت م تتن تترو
امل ام ل أو ال روبل الراسيل أو الالإنسانيل أو املهينل أعمال ال ملنل اليرعيل خالل عام .2014
فب تتد مردمتتل متتوجزّم يرتتدم اليتتر انيتتا متتن الضرريتتر اتتديةا لوقتتادب املستتضملدا املض رتتل
بنظتتام التوكولتتول ااخضيتتارل اكياقيتتل مناذيتتل الض ت ي م يتتا يف علتتا الزيتتا ّ يف عتتد التتدول
األطراف واآلليتا الوقاديتل الوطنيتل امل ينتلم فيتال عتن كيا تيل كض ت ب متل الدتندوخل ا تا
املنشأ يوج التوكولول ااخضيارل.
ويس ط الير الةتا اليتوع ع تا تتاا الض تاون فيمتا بتة ال ملنتل اليرعيتل واوييتا الدوليتل
واإلق يميل األخرى واجملضمب املدينم وي خص األعمال اليت ا ط ت هبا ذ الكيانا م ا.
ويردم الير راب ا م وما مو وعيل عن الضطورا اليت طرأ ع ا ممارستا عمتل
ال ملنل اليرعيلم وي رل ب ض األفكار األوليل بشأن طاديل من الريايا املو وعيل.
وي رل الير خامسا آراع ال ملنتل اليرعيتل بشتأن كتدب اازضملتاا الستاب ل محالمتل
ومنب الض ي و من رو سوع امل ام ل.
ويبحث الير سا ستا بمم تان برنتامم عمتل ال ملنتل اليرعيتل ل تام  2015والضحتديا
ال م يل اليت ي زم الضددل وا إن أرا ال ملنل اليرعيل موا ل كطوير أعماوا.
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أولا -مقدمة
 -1كنص اليررّ  3من املا ّ  16من التوكولول ااخضيارل اكياقيل مناذيل الض ي و
من رو امل ام ل أو ال روبل الراسيل أو الالإنسانيل أو املهينل ع ا أن كرتدم ال ملنتل اليرعيتل ملنتب
الض ي و من رو امل ام ل أو ال روبل الراسيل أو الالإنسانيل أو املهينل كرريترا ستنويا ع نتتيا
عن أنشطضها إىل جلنل مناذيل الض ي  .وعمال ب لا احلكمم نظر ال ملنتل اليرعيتلم يف ورهتتا
الراب تتل وال ش ترينم يف مستتو ّ الضرريتتر الستتنول الةتتامن ال ت ل يغطتتي أنشتتطضها عتتن اليتترتّ املمضتتدّ
من  1لانون الةاين/يناير إىل  31لانون األول /يسمت  2014واعضمدكه يف ك ا الدورّ.

ثانيا -السنة المشمولة بالستعراض
ألف -المشاركة في نظام البروتوكول الختيار
 -2ز ت ت  31لت تتانون األول /يست تتمت 2014م ب ت تتد عت تتد الت تتدول األط ت تراف يف التوكولت تتول
ااخضيتتارل  76ولتتل( )1فيتتي عتتام 2014م تتدقت ستتت ول ع تتا التوكولتتول ااخضيتتارل أو
انيمت إليهم وذي ليضوانيا ( 20لانون الةاين/يناير)م واليونان ( 11شباد/فتاير)م مواامبي (1
متوا/يوليه)م وفن ندا ( 8كشرين األول/ألضوبر)م والنيملر ( 7كشترين الةتاين/نوفمت)م واملغتر (24
كشرين الةاين/نوفمت).
-3

ولان شكل املشارلل اإلق يميل ع ا النحو الضايل
أفريريا
آسيا واحمليط اوا ئ
أوروبا الشرقيل
تموعل ول أمريكا الالكينيل ومنطرل البحر الكارييب
تموعل ول أوروبا الغربيل و ول أخرى

-4

ولان الضوايب اإلق يمي ل دول ال شرين املوق ل ع ا التوكولول ااخضيارل لما ي ي
11
أفريريا
2
آسيا واحمليط اوا ئ
ير
أوروبا الشرقيل
1
تموعل ول أمريكا الالكينيل ومنطرل البحر الكارييب
6
تموعل ول أوروبا الغربيل و ول أخرى

16
8
19
14
19

__________
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باء -المسائل التنظيمية والمتعلقة بالعضوية
 -5خالل اليرتّ املشمولل بالضررير ( 1لانون الةاين/يناير  31 -لتانون األول /يستمت )2014م
عرتتد ال ملنتتل اليرعيتتل تتاليف ورا يف مكضت األمتتم املضحتتدّ ننيتتف متتدّ لتتل منهتتا أستتبو وازتتدم
ع ا النحو الضايل التدورّ الةانيتل وال شترون ( 28-24شتباد/فتاير)م والتدورّ الةالةتل وال شترون (6-2
ززيران/يونيه)م والدورّ الراب ل وال شرون ( 21-17كشرين الةاين/نوفمت).
 -6وقتتد ط ترأ كغ ت ا ع تتا عيتتويل ال ملنتتل اليرعيتتل ختتالل عتتام  .)2(2014فيتتي التتدورّ
الةانيتتل وال شترينم شتتغ ت الستتيدكان مار اريتتت أوستتضافيد ولتتاكرين بوليتته املندتتبة ال ت ين شتتغرا باستتضرالل
السيدين لريسضيان بروس وأولييييه أوبريشت يف ال ام الستاب  .ويف  23كشترين األول/ألضتوبر 2014م
يف ااجضمتا ا تامل ل تدول األطتراف يف التوكولتتول ااخضيتارلم انضخت  13عيتوا لشتغل املنا ت
الشا رّ لألعياع املنضهيل مدّ عيويضهم يف  31لانون األول /يستمت  .2014وستضبدأ متدّ عيتويل
مجيتتب األعيتتاع املنضخبتتة زتتديةا يف  1لتتانون الةاين/ينتتاير  2015ومتضتتد ألرب تتل أع توام وكنضهتتي يف 31
لانون األول /يسمت .2018
 -7ومل كطرأ ع ا مكض ال ملنل اليرعيتل أل كغت ا م إع كستضمر وايضته زت التدورّ ا امستل
وال شترين (شتتباد/فتاير  .)2015وردتتيل ال ملنتتل اليرعيتتل ذتتو الستتيد متتالكوم إييتتانز .وفيمتتا ي تتي
أطتتاع ن توا ال ترديل الستتيدّ ستتواان جبتتورم اآلليتتا الوقاديتتل الوطنيتتلو والستتيدّ عادشتتل شتتملون
حممدم اليره الرانوين ومرررّ ال ملنل اليرعيلو والسيد في در كاي ر سوكوم الزيارا و والسيد فوركونيه
اييضان اونغوم ال القا ا ارجيل.
 -8لمتتا مل يضغت ر ستتاع اليتترخل اإلق يميتتلم وذتتم أفريريتتام الستتيد بتتول ام شتتاند لتتةو وآستتيا
واحمليط اوا ئم السيدّ لويل و ار و وأوروبام السيدّ مارل آموس .ويف الدورّ الةالةل وال شترينم
تف الستتيد إنريكيتته فونتتت الستتيدّ جو يتتت ستتالغا و ألباريتتث ل ترديل ليري ت أمريكتتا الالكينيتتل
خت ل
اإلق يمي .وكشكل اليرخل اإلق يميل لبنل رديسيل يف عمل ال ملنلم زيث كتضيحص كنييت التوكولتول
ااخضيتتارل يف التتدول األط تراف بتتمق يم لتتل م تتن ذ ت اليتترخل .وكر تتدم اليتترخل اإلق يميتتل كر تتارير إىل
اجل سل ال امتل ل ملنتل اليرعيتلم وكرترتص كو تيا مت لتان علتا أمترا مسضدتوبا .لمتا كرتدم اليترخل
اإلق يميل كو يا إىل اجل سل ال امل بشأن برنامم الزيارا ل ام املربلم يا ييمن و تب برنتامم
الزيارا ال املي ع ا حنو مدروس وكشارلي وفرا مل اي عمل اسرتاكيمليل كطب بنزاذل.
 -9وقد اجضم ت األفرقل ال ام ل الدادمل واملخددل الضاب ل ل ملنل اليرعيل يف مجيب التدورا
الت تتيت عر ت تتد خت تتالل ع ت تتام  .2014وكت تتر يف الي ت تتر الرابت تتب أ ن ت تتا م ومت تتا أخ ت تترى عت تتن ذ ت ت
ااجضماعا .
__________
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ميكن ااطال ع ا قادمل بأطاع األعياع ع ا ال نوان الضايل
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 -10وك كتتل أستتالي ال متتل ذ ت كييتتيل ال ملنتتل اليرعيتتل ااجضمتتا يف شتتكل أفرقتتل فرعيتتل
وأفرقل عملم وذو ما ييسر مناقشل طاديل أوسب متن الريتايا ع تا حنتو ألةتر عمرتا وكرليتزا ومشتوا
مما ميكن اريره خبالف علا.

المضطلع بها خالل الفترة المشمولة بالتقرير
جيم -الزيارات ُ
 -11أجر ال ملنل اليرعيل سبب ايارا رطيل يف عام .2014
 -12فر تتد أج تتر ال ملن تتل اليرعي تتل تتاليف اي تتارا م وفر تتا لوايضه تتا يوجت ت امل تتا ّ (11أ) م تتن
التكولتتول ااخضيتتارلم إىل نيكتتارا وا ( 16-7أيار/متتايو)م وأعربيملتتان ( 14-8أي ول/ستتبضمت)م
وكو و ( 10-1لانون األول /يسمت).
 -13لمتتا أجتتر ال ملنتتل اليرعيتتل ايتتاركةم وفرتتا لوايضهتتا يوجت املتتا كة  ) (11و 12متتن
التوكول ت ت ت ت تتول ااخضيت ت ت ت ت تتارلم إىل إل ت ت ت ت ت توا ور ( 4-1أي ول/ست ت ت ت ت تتبضمت) ومالط ت ت ت ت ت تل ( 9-6كش ت ت ت ت ت ترين
األول/ألضوبر).
 -14وأج تتر ال ملنت تتل اليرعيت تتل ايت تتارّم وفرت تتا لوايضه تتا يوج ت ت اليرت تترّ  4مت تتن املت تتا ّ  13مت تتن
التوكولول ااخضيارلم إىل م ديف ( 11-8لانون األول /يسمت).
 -15وأجتر ال ملنتتل اليرعيتل ألول متترّ ايتارّ متتن نتو جديتتدم وذتي يايتتارّ اسضشتاريل يف إطتتار
التوكولتتول ااخضيتتارليم هتتتدف إىل كيس ت كنيي ت التوكولتتول ااخضيتتارل كنيي ت ا كامتتا (انظتتر اليتتر
الرابب  -جيم أ نا ) .وأجريت ذ الزيارّ إىل نيمل يا ( 3-1نيسان/أبريل .)2014
 -16ويضاص ااطتال ع تا م ومتا متوجزّ إ تافيل عتن الزيتارا املت لورّ أعتال يف النشترا
الدحييل الدا رّ عر لل ايارّ.
 -17وكوجه ال ملنل اليرعيل اانضبتا إىل ا تطرارذا املؤستف إىل ك يت ايارهتتا إىل أعربيملتان إ تر
عدم قدرهتا ع ا الضمضب بممكانيل الو ول ون قيو إىل مجيب أمالن س احلريل يف علا الب تد.
وكضوقتتب ال ملنتتل اليرعيتتل استتضيناف ايارهتتتا امل رتتل مت رأ إمكانيتتل استتضكمال الزيتتارّ وفرتتا لوايضهتتا
يوجت ااكياقيتتل .وقتتد أ تتدر ال ملنتتل اليرعيتتل بيانتتا لضو تتل موقيهتتا بشتتأن مةتتل ذت الضملتتار
(.)CAT/OP/24/1

دال -الحوار الناتج ن الزيارات ،بما في ذلك نشر الدول األطراف واآلليات الوقائية
الوطنية للتقارير الصادرة ن اللجنة الفر ية
 -18اك تتم قاع تتدّ الست تريل اجلوانت ت املو تتوعيل ل حت توار الن تتاجم ع تتن الزي تتارا  .إع ا كنش تتر
الضرارير إا يوافرل الدولل الطرف أو اآلليل الوقاديتل الوطنيتل امل نيتل .ويف ةايتل عتام 2014م لانتت
ال ملنتتل اليرعيتتل قتتد أزالتتت إىل التتدول األطتراف واآلليتتا الوقاديتتل الوطنيتتل متتا تموعتته  33كرريتتر
ايارّ ع ا النحو الضايل  20كرريتر ايتارّ أجريتت يوجت املتا ّ (11أ) متن التكولتول ااخضيتارلم
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متن بينهتا ال تل كرتارير عتتن بت و و تابون ونيكتارا وا ختالل اليتترتّ املشتمولل بتالضرريرو وكرريتران عتتن
اياريت مضاب ل أجريضا يف إطار اليررّ  4من املا ّ  13من التوكولول ااخضيارلم منهمتا كرريتر عتن
لمبو يا خالل اليرتّ املشمولل بالضرريرو وعشرّ كرارير جاع نضاج ايارا اسضشاريل إىل اآلليا
الوقاديتتل الوطنيتتل أجريتتت يف إطتتار املتتا كة  )3() (11و 12متتن التوكولتتول ااخضيتتارلو وكرريتتر
ايتتارّ اسضشتتاريل بشتتأن التوكولتتول ااخضيتتارل عتتن نيمل يتتام ختتالل اليتترتّ املشتتمولل بتتالضررير .وقتتد
نشر متا تموعته  19كرري لتر ايتارّ تا را عتن ال ملنتل اليرعيتل ب تد أن ك رتت ال ملنتل ط بتا بت لا
متن التدول األطتراف يوجت اليرترّ  2متتن املتا ّ  16متن التوكولتول ااخضيتارلم أو متن اآلليتتا
الوقاديل الوطنيل .ونشر يف عام  2014كررير جتاع نضتاج ايتارّ اسضشتاريل إىل اآلليتل الوقاديتل الوطنيتل
جلمهوريتل مولتتدوفا ختتالل اليتترتّ املشتمولل بتتالضرريرم ب تتد أن ك رتتت ال ملنتل اليرعيتتل ط ت نشتتر متتن
ذ الدولل الطرف.
 -19ووفرا ملا جر ع يته ال تا ّم يط ت إىل اجلهتا التيت كض رتي كرتارير ايتارا أن كرتدم ر ا
ع يهتتا يف يتتون ستتضل أشتتهر متتن كتتاريي إزالضهتتام يتتث يضيتتمن التتر ستتر ا لتتامال ملتتا اذ ت متتن
إجراعا لضنييت الضو تيا التوار ّ يف الضرتارير .ويف ةايتل عتام 2014م لانتت ال ملنتل اليرعيتل قتد
ك رتتت  12ر ا متتن التتدول األطتراف ع تتا كرتتارير الزيتتارا التتيت أجريتتت يوجت املتتا ّ (11أ) متتن
التكولتتول ااخضيتتارلم متتن بينهتتا كرريتتر ايتتارّ عتتن نيواي نتتدا ختتالل اليتترتّ املشتتمولل بتتالضررير .وقتتد
نشت تتر الت تتر و ال ت توار ّ مت تتن األرجنضت تتة وبت تتارا وال والتاايت تتل وبت تتنن والست تتويد واملكست تتيام ( ان)
ونيواي نت تتدام بينمت تتا كظت تتل الت تتر و ال ت توار ّ مت تتن أولرانيت تتا و ولت تتل بوليييت تتا املض ت تتد ّ الروميت تتا ولبنت تتان
وموريشتتيوس ستريل .وك ضتتت ال ملنتتل اليرعيتتل أن التتر و الواجت ك ريهتتا متتن التتدول األطتراف الةمتتاين
الضاليتتل قتتد كتتأخر ب ت و و تتابون وق يزستتضان ولمبو يتتا (عتتن ايتتارّ عتتام  )2009وليتيتتا ومتتايل
وم ديف (عن ايارّ عام  )2007وذندوراس.
 -20وكدتدر ال ملنتتل اليرعيتل إجابتتل خطيتل ستريل لكتتل متن تموعتتا التر و التوار ّ .وا كتزال
ذ ت اإلجابتتا س تريل ز ت اآلنم فيمتتا عتتدا اإلجابتتل التتيت أرس ت ضها ال ملنتتل اليرعيتتل إىل التاايتتل.
وينبغتتي اإلشتتارّ إىل أن ال ملنتتل اليرعيتتل قتتد ك رتتت ختتالل اليتترتّ املشتتمولل بتتالضرريرم وألول متترّم ر ا
من ولل وازدّم أا وذي التاايلم ع ا اإلجابتل التيت لانتت قتد أ تدرهتا ال ملنتل .وي تد ذت ا التر
و يرل ع نيل أييا.
 -21وأجت تتر ال ملن ت تتل اليرعي ت تتل ايت تتاركة يف إط ت تتار الير ت تترّ  4مت تتن امل ت تتا ّ  13م ت تتن التوكول ت تتول
ااخضيارلم إىل بارا وال ولمبو يا .وا يزال كررير الزيارّ املض بكمبو يا سريا .وقد نشر بط
من بتارا وال لتل متن الضرريتر والتر ع يته املرتكبتة ع تا الزيتارّ التيت أجريتت وت الدولتل الطترف يف
إطار اليررّ  4من املا ّ  13من التوكولول ااخضيارل.
__________

()3
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 -22وقتد أزالتت ال ملنتل اليرعيتتل إىل اآلليتا الوقاديتل الوطنيتل والتتدول األطتراف امل نيتل كرتتارير
يف أعرا الزيارا ااسضشاريل اليت أجرهتا ال ملنل اليرعيل لآلليا الوقاديل الوطنيل ألرمينيا وأملانيا
ومجهوري ت تتل مول ت تتدوفا والس ت تتنغال وذن ت تتدوراسم يف إط ت تتار امل ت تتا كة  ) (11و 12م ت تتن التوكول ت تتول
ااخضيتتارل .وا ك تزال مجيتتب الضرتتارير احملالتتل إىل ذ ت التتدول األط تراف س تريلم فيمتتا عتتدا الضرري ترين
املض رة بأملانيا ومجهوريتل مولتدوفام ال ت ين نشترا ختالل اليترتّ املشتمولل بتالضررير .ونشتر الضرتارير
احملالتتل إىل اآلليتتا الوقاديتتل الوطنيتتل ألملانيتتا ومجهوريتتل مولتتدوفا والستتنغال وذنتتدوراسم بينمتتا ا يتزال
الضرريتر احملتال إىل اآلليتل الوقاديتل الوطنيتل ألرمينيتا ستريا .وور ر ان متن ولضتة طترفة ختالل اليتترتّ
املشتتمولل بتتالضرريرم رتتا أرمينيتتا (نشتر) وأملانيتتا (نشتتر) .لمتتا ور ختتالل اليتترتّ املشتتمولل بتتالضررير
ال ل ر و من اآلليا الوقاديل الوطنيل ألرمينيا (سرل) وأملانيا (نشر) والسنغال (نشر) .وأرس ت
ال ملنتتل اليرعيتتل ختتالل اليتترتّ املشتتمولل بتتالضررير إجتتابضة إىل اآلليضتتة الوقتتاديضة التتوطنيضة ألملانيتتا
والسنغال .وك ضت ال ملنل اليرعيل أن الر و الواج ك ريها من الدول األطتراف الضاليتل قتد كتأخر
اآلن مجهوريل مولدوفا والسنغال وذندوراس .لما ي ضت اآلن الر ان الواج ك ريهمتا متن اآلليضتة
الوقاديضة الوطنيضة جلمهوريل مولدوفا وذندوراس مضأخرين.

هاء -المستجدات المتعلقة بإنشاء اآلليات الوقائية الوطنية
 -23ك رت ال ملنل اليرعيل إخطارا رطيل من  54ولتل طرفتا يف التوكولتول ااخضيتارلم متن
أ ل  76ولل طرفام بض ية اآلليا الوقاديل الوطنيل وت التدولم وكتر امل ومتا املض رتل بت لا
يف موقب ال ملنل اليرعيل الشبكي.
 -24وأزيل إىل ال ملنل اليرعيل يف عام  2014سب ل إخطارا رطيل بض ية اآلليتا الوقاديتل
الوطنيلم من إيطاليا وكرليا وفن ندا وليضوانيا وموريضانيا والنرويم واليونان.
 -25وز ةايل عام 2014م مل ككن مه ل ال ام الوازد احملد ّ لض ية اآلليل الوقاديل الوطنيل
يوج ت أزكتتام املتتا ّ  17متتن التوكولتتول ااخضيتتارل قتتد انريتتت ب تتد بالنستتبل إىل تتاليف ول
أطرافم ذي املغر ومواامبي والنيملتر .عتالوّ ع تا علتام فبموجت اإلعالنتا الدتا رّ وفرتا
ل متتا ّ  24متتن التوكولتتول ااخضيتتارلم مل ككتتن امله تتل التتيت ات خالوتتا ع تتا البوستتنل واورستتا
ك ية آليل وقاديل وطنيل قد انريت ب د.
 -26لت ت ام فحت ت  31ل تتانون األول /يس تتمت 2014م مل كك تتن  19ول تتل طرف تتا ق تتد امضة تتت
الضزاماهت تتا يوج ت امل تتا ّ  17م تتن التوكول تتول ااخضي تتارل .وم تتب أن ذ ت املس تتألل ك ك تتل اس تتنا
طيييتتا يف املوقتتف الك تتي مرارنتتل ب تتام 2013م إا أةتتا كظتتل مدتتدر ق ت بتتالدم وا ستتيما نظ ترا
ليآلل الضردم ال ل ارا زاليتا ب تض التدول األطترافم ع تا متا يبتدوم يف الوفتاع بالضزاماهتتا .ويف
لتتل متتن ورا ال ملنتتل اليرعيتتلم كستتض رل اليتترخل الرطريتتل متتدى الضرتتدم ال ت ل أزراكتته لتتل متتن
الدول األطراف حنو الوفاع بالضزاماهتام وكردم كو يا مالدمل إىل اجل سل ال امل عن الكيييتل التيت
ميكتتن هبتتا ل ملنتتل اليرعيتتل أن كرتتدم املشتتورّ واملستتاعدّ ل تتدول األط تراف امل نيتتل ع تتا أزستتن وجتته
ممكنم وفرا لوايل ال ملنل اليرعيل يوج املا ّ  ‘1‘) (11من التوكولول ااخضيارل.
GE.15-06479
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 -27ووا ت ت ال ملنتتل اليرعيتتل اكبتتا ممارستتضها املضمة تتل يف التتدخول يف ز توارا ختتالل وراهتتتا
متب التتدول األطتراف بشتأن ك يتتة أو عمتتل اآلليتا الوقاديتتل الوطنيتتل وت التتدول .ف رتتد ال ملنتتل
اليرعيل يف ورهتا الةانيل وال شرين اجضماعتا هبت ا الشتأن متب الب ةتا الدادمتل إليطاليتا ومجهوريتل
الكونغتتو الدميرراطيتتل ومجهوريتتل مولتتدوفا وشتتي ي .ويف وركيهتتا الةالةتتل وال شترين والراب تتل وال شترينم
عرتتد اجضماعتتا مشتتاهبل متتب الب ةتتل الدادمتتل لبنمتتا .وعرتتد ال ملنتتل اليرعيتتل اجضماعتتا ت
عام تتل م تتب الب ةض تتة ال تتدادمضة إللت توا ور ومالطت تل يف إط تتار الضحيت ت لزياركيه تتا ااسضش تتاريضة إىل
اآلليضة الوقتاديضة وتاكة التدولضة .لمتا أن أعيتاع ال ملنتل اليرعيتل ع تا اكدتال بالتدول األطتراف
األختترى التتيت ذتتي بدتتد إنشتتاع آلياهتتتا الوطنيتتل الوقاديتتل .ووا ت ت ال ملنتتل اليرعيتتل عمهتتا لضطتتوير
اآلليتتا الوقاديتتل الوطنيتتل املنشتتأّ زتتديةا .وعرتتد ردتتيل ال ملنتتل اليرعيتتل م تؤمترا بالييتتديو متتب اآلليتتل
تتازبل املدت حلم
الوقاديتتل الوطنيتتل املنشتتأّ زتتديةا برتليتتام و تتم املتؤمتر تموعتل لبت ّ متتن اجلهتتا
لميو تتيل األمتتم املضحتتدّ الستتاميل حلرتتوخل اإلنستتانم وبرنتتامم األمتتم املضحتتدّ اإل تتادي يف كرليتتام
وال ديتتد متتن الب ةتتا الدادمتتل .ويف إطتتار املشتترو املشتترتم بتتة ميو تتيل األمتتم املضحتتدّ الستتاميل
حلرتتوخل اإلنس تتان وال ملن تتل اليرعي تتل واملنظمتتل الدولي تتل ل يرنكوفوني تتلم نظم تت كظ تتاذرّ يف  23و24
ززيران/يوني تته  2014يف ب تتاريل هب تتدف اس تتضطال الري تتايا املطروز تتل بش تتأن اآللي تتا الوقادي تتل
الوطنيتتل يف الب تتدان األفريريتتل الناطرتتل باليرنستتيل والضحتتديا التتيت كواجههتتا ذ ت اآلليتتا وآرادهتتا
(انظ تتر الي تتر الةال تتث  -أل تتف  2-أ ن تتا ) .ويف عل تتا الس تتياخلم قت تدمت ال ملن تتل اليرعي تتل الضوجي تته
النظت تترل وال م ت تتي ل ت تتدول األط ت تراف يف املنطرت تتل فيمت تتا يض ت ت بي اليت تتل كنيي ت ت أزكت تتام التوكولت تتول
ااخضيتتارل املضدت ل باآلليتتا الوقاديتتل الوطنيتتل .وأكازتت ك تتا الضظتتاذرّ أييتتا ل ملنتتل اليرعيتتل فر تتل
لبناع شرالا مب املنظمل الدوليل ل يرنكوفونيتل ومتب عتد متن التدول األطتراف يف منطرتل أفريريتام
بروص الض اون املضوخاّ يف التوكولول ااخضيارل.
 -28وأقامتتت ال ملنتتل اليرعيتتل اكدتتاا متتب اآلليتتا الوقاديتتل الوطنيتتل نيستتها وزافظتتت ع تتا
ذ ااكدتاا م وفتاع بوايضهتا يوجت املتا ّ  ‘2‘) (11متن التوكولتول ااخضيتارل .وعرتد
ال ملنل اليرعيل يف ورهتا الةالةل وال شرينم ألول مرّم مؤمترين بالييديو عت برنامم يستكاي ي متب
اآلليضتتة الوقتتاديضة لب غاريتتا وقتتت م ويف احلالتتل األخ ت ّم زيتتر امل تؤمتر ممة تتون متتن الب ةتتل الدادمتتل
وواارّ ا ارجيل الرت يل .باإل افل إىل علام الضرا اليري اإلق يمتي امل تا اآلليتل الوقاديتل الوطنيتل
ل ن تترويم .وق تتد وا ت ت ت ال ملن تتل اليرعي تتل كر تتدي ا تتيال ومالزظ تتا ك ريبي تتل لآللي تتا الوقادي تتل
الوطنيل بشأن الضرارير السنويل املردمل من ذ اآلليا  .ويف ذ ا الدتد م أعربتت ال ملنتل اليرعيتل
عتتن ستترورذا بض رتتي الضرتتارير الستتنويل ل ت شرين آليتتل وقاديتتل وطنيتتل ختتالل عتتام  .2014وقتتد نشتتر
ذ الضرارير ع ا موقب ال ملنل اليرعيل الشبكي.
 -29ووا ت ت ت ال ملنت تتل اليرعيت تتل لمت تتا وا ت تتل أعيت تتا ذا ك رت تتي ع ت توا حليت تتور ال ديت تتد مت تتن
ااجضماعا الوطنيل واإلق يميل والدوليل بشأن ك ية اآلليتا الوقاديتل الوطنيتل وإنشتادها وكطويرذتا
بديل خا لم وبشأن التوكولول ااخضيارل بديل عامل .ونشر م وما عن ك ا الضظتاذرا
ع ا موقب ال ملنل اليرعيل الشبكي.
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 -30وكتتو ال ملنتتل اليرعيتتل أن كغضتتنم ذ ت الير تتل لضضوجتته بالشتتكر إىل اجلهتتا املنظمتتل لض تتا
الضظاذرا ومجيب الضظاذرا األخرى اليت عيتت ال ملنتل اليرعيتل إىل املشتارلل فيهتا .وكأستف ألن
مشتتارلضها ا ت أن كظتتل مشتتروطل بضتتوفر التتدعم املتتايل متتن جهتتا أختترىم لتتون ال ملنتتل اليرعيتتل
ا م ا موار ذا ا ا ل لضمول هبا زيور أعيادها ك ا الضظاذرا .

واو -الصندوق الخاص المنشأ بموجب المادة  26من البروتوكول الختيار
 -29يضمةت تتل الغت تترل مت تتن الدت تتندوخل ا ت تتا املنشت تتأ يوج ت ت اليرت تترّ  1مت تتن املت تتا ّ  26مت تتن
التوكولول ااخضيارل يف املساعدّ يف متويل كنيي الضو يا اليت كردمها ال ملنل اليرعيتل ع تا إ تر
م تتا هري تته م تتن اي تتارا إىل ال تتدول األط ترافم ول ت لا يف متوي تتل كنيي ت ال تتامم الضةرييي تتل لآللي تتا
الوقاديل الوطنيل .وكو ال ملنل اليرعيل أن ك ر عن امضناةا ل ملها املضتعل ملا قدمضه من كتعا
سخيل( .)4أةا ك ي أن من الالام كردي مزيد من الضتعا ع ا وجه عاجل اريرا اسضدامل
الدندوخل ا ا وعم ه وكوطيدا وما.
 -32وك ضرتتد ال ملنتتل اليرعيتتل اعضرتتا ا راستتخا أن األس ت و الض تتاوين ال ت ل يتتدار بتته الدتتندوخل
ا تتا زاليتتا ي كتتل طموزتتا وا ت ي التوكولتتول ااخضيتتارل .وبوجتته ختتا م ك ضرتتد ال ملنتتل
اليرعيتتل أن الضوجيتته احملتتد الرتليتتز واملدت بمم زست لتتل ب تتد الت ل ميكنهتتا كردميتته بشتتأن كو تتياهتا
مستتأللأ أساستتيل لضحر ت املتتنل املردمتتل ألتتت أ تتر وقتتادي ممكتتن .وكأمتتل ال ملنتتل اليرعيتتل أن يوا تتل
الدندوخل عم املشاريب الالامتل ملنتب الض ت ي وستوع امل ام تل ع تا حنتو ف تالم وكط ت إىل التدول
موا ل عم الدندوخل ماليا .وك ضرد ال ملنل اليرعيل أن عمل الدتندوخل ا تا وو توص عم ياكته
ستتي زاان إعا متتا روجتتب أساستته اإل ارل وأنشتتء ت تتل أمنتتاع منيدتتل ملراقبتتل كشتتغي ه .ويف يتتون
علام كظل ال ملنتل اليرعيتل مستض دّ ل مستاعدّ يف كشتغيل الدتندوخل بتأل ليييتل ميكتن أن كستهم
ع ا حنو س يم ومييد يف عم ه بي اليل.

ثالاا -العمل مع الهيئات األخرى في مجال منع التعذيب
ألف -التعاون الدولي
 -1التعاون مع الهيئات األخرى التابعة لألمم المتحدة
 -33ع تترل رد تتيل ال ملن تتل اليرعي تتل يف  9أيار/م تتايو  2014كرري تتر ال ملن تتل اليرعي تتل الس تتنول
السابب ( )CAT/C/52/2ع تا اجل ستل ال امتل ل ملنتل مناذيتل الض ت ي  .واجضم تت ال ملنتل اليرعيتل
وجلن تتل مناذي تتل الض ت ت ي م تتا يف كشت ترين الة تتاين/نوفمت  2014يف جني تتف ملناقش تتل طادي تتل م تتن
الريايام املو وعيل واإلجراديل ع ا زد سواعم عا ااذضمام املشرتم.

__________
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 -34ووفرتتا لر ترار اجلم يتتل ال امتتل 156/68م وبااش ترتام متتب ردتتيل جلنتتل مناذيتتل الض ت ي
واملررر ا ا امل ا يسألل الض ي و من رو امل ام ل أو ال روبتل الراستيل أو الالإنستانيل
أو املهينلم وقد عرل لل منهما كررير م عرل رديل ال ملنل اليرعيل كررير ال ملنل اليرعيل السنول
السابب ع ا اجلم يل ال امل يف ورهتا الضاس ل والسضةم يف  21كشرين األول/ألضوبر .2014
 -35ووا ت ت ت ال ملنت تتل اليرعيت تتل مشت تتارلضها النشت تتطل يف ااجضمت تتا الست تتنول لر ست تتاع ذييت تتا
م اذدا زروخل اإلنسان .وانضخ رديل ال ملنل اليرعيل رديسا ل مل سل السا سل وال شرين اليت
عر ت تتد يف الي ت تترتّ م ت تتن  23إىل  27ززيران/يوني ت تته  2014يف جني ت تتف .ويف ت تتر عل ت تتا ال ت تتامم
اعضمتد ال ملنتل اليرعيتتل أييتا بيانتتا بشتأن عم يتتل ك زيتز ذييتتا امل اذتدا م ميكتتن ااطتال ع يتته
ع ا موقب ال ملنل اليرعيل الشبكيم لمتا ناقشتت كنييت قترار اجلم يتل ال امتل  .268/68وكوا تل
ال ملن تتل اليرعي تتل ر تتد أنش تتطضها تتمانا اكي تتاخل ذت ت األنش تتطل م تتب املب تتا ئ الضوجيهي تتل املض رت تتل
باستتضرالل وزيتتدّ أعيتتاع ذييتتا م اذتتدا زرتتوخل اإلنستتان .وشتتارلت ال ملنتتل اليرعيتتل أييتتا يف
ال ديد من األنشطل األخرى اليت كيط ب هبا امليو يل الساميل حلروخل اإلنسان.
 -36واش تترتلت ال ملن تتل اليرعي تتلم م تتب ل تتل م تتن املر تترر ا تتا امل تتا يس تتألل الض ت ت ي وجلن تتل
مناذيتتل الض ت ي وت تتل أمنتتاع تتندوخل األمتتم املضحتتدّ ل ضتعتتا ليتتحايا الض ت ي م يف إ تتدار
بيان يناستبل اليتوم التدويل ملستاندّ تحايا الض ت ي ( 26ززيران/يونيته  .)2014لمتا اجضم تت
ال ملنل اليرعيل يف ورهتا الراب ل وال شرين باملررر ا ا وجلنل مناذيل الض ي يف ج سل ع نيل.
وينبغتتي اإلشتتارّ إىل أن ال ملنتتل اليرعيتتل اآلن ايتتل ع تتا حنتتو منهملتتي إىل جلنتتل مناذيتتل الض ت ي
كو تتياهتا بشتتأن التتدول األط تراف يف التوكولتتول ااخضيتتارل التتيت متتن املرتترر النظتتر يف كراريرذتتا يف
الدورا املرب ل ل ملنل مناذيل الض ي .
 -37ويف  4نيسان/أبريل 2014م زير ال ملنتل اليرعيتل ج ستل عامتل ل ملنتل امل نيتل رتوخل
األش تتخا عول اإلعاق تتل لضط تتب األخت ت ّ ع تتا ختهت تتا يف ال م تتل م تتب اآللي تتا الوقادي تتل الوطني تتل
وكن ت تتاقت ت ت تتاا الض ت تتاون م ت تتب ال ملن ت تتل .وكبا ل ت تتت ال ملن ت تتل اليرعي ت تتل أيي ت تتا م ت تتب اليريت ت ت ال ام ت تتل
امل ا باازضملاا الض سيي م وما هتم لال منهما خالل املشاورّ التيت أجريتت يف اليترتّ متن 1
إىل  3أي ول/سبضمت .2014
 -38ووا ت ت ال ملنتتل اليرعيتتل ك اوةتتا متتب ميو تتيل األمتتم املضحتتدّ الستتاميل لشتتؤون الالجيتتةم
ومشل علا عرد اجضما م ها خالل الدورّ الةالةل وال شرين ل ملنل اليرعيتلم لمتا وا ت ت ال ملنتل
اليرعيتتل ك اوةتتا متتب منظمتتل الدتتحل ال امليتتلم ومكض ت األمتتم املضحتتدّ امل تتا باملختتدرا واجلرميتتلم
يش تتارلل عي تتو م تتن ال ملن تتل اليرعي تتل يف ااجضم تتا الةال تتث ليري ت ا ت تتاع احلك تتومي ال تتدويل امل تتا
بالرواعد النموعجيل الدنيا مل ام ل السملناعم ال ل عرد يف آعار/مارس  2014يف فيينا.
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 -2التعاون مع المنظمات الدولية المعنية األخرى
 -39ك ر ال ملنل اليرعيتل عتن سترورذا ألن ك اوةتا متب املنظمتل الدوليتل ل يرنكوفونيتل قتد كتتوج
ب ر ت تتد اجضمت ت تتا رفي ت تتب املست ت تتضوى يف  23و 24ززيران/يوني ت تته  2014يف مرت ت تتر املنظم ت تتل الدوليت ت تتل
ل يرنكوفوني تتل يف ب تتاريل ب تتة املنظم تتل الدولي تتل ل يرنكوفوني تتل وامليو تتيل الس تتاميل حلر تتوخل اإلنس تتان
وال ملن تتل اليرعي تتلم بش تتأن الضح تتديا ال تتيت كواجهه تتا اآللي تتا الوقادي تتل الوطني تتل يف ال تتدول األفريري تتل
الناطرتتل باليرنستتيل وآراع ذ ت اآلليتتا م ولتتان متتن أذتتداف ااجضمتتا مستتاعدّ التتدول األط تراف
األفريري تتل اليرنكوفوني تتل يف الوف تتاع بالضزاماهت تتا يوجت ت التوكول تتول ااخضي تتارلم وا س تتيما يف ك ي تتة
اآلليتتا الوقاديتتل الوطنيتتل وإنشتتادهام وإستتداع املشتتورّ وكرتتدي املستتاعدّ إىل اآلليتتا الوقاديتتل التتيت
أنش تتيت .وش تتارم يف ذ ت الضظ تتاذرّ ألة تتر م تتن  60مش تتارلام م تتن املنظم تتل الدولي تتل ل يرنكوفوني تتلم
وامليو ت تتيل الس ت تتاميل حلر ت تتوخل اإلنس ت تتانم وال ملن ت تتل اليرعي ت تتلم وال ملن ت تتل األفريري ت تتل حلر ت تتوخل اإلنس ت تتان
والش ت و م وال ملن تتل األفريري تتل ملن تتب الض ت ي م وال تتدول األطت ترافم والتمل تتانيةم واآللي تتا الوقادي تتل
الوطنيلم وممة ي اجملضمب املدينم وذو ما مكن من اسة فهم النضادم احملربرل والضحتديا املطروزتل
فيم تتا يض ت ت باآللي تتا الوقادي تتل الوطني تتل يف ال تتدول األفريري تتل الناطر تتل باليرنس تتيل .وقط تتت ال ملن تتل
اليرعي تتل ع تتا نيس تتها الضزام تتام ع تتن طريت ت فريره تتا اإلق يم تتي ألفريري تتام بال م تتل بالض تتاون والضنس تتي
التتو يرة متتب التتدول األط تراف واآلليتتا الوقاديتتل الوطنيتتلم بستتبل كشتتمل إج تراع مشتتاورا ختتالل
الدورا وإييا ب ةا اسضشاريلم كنظبم بدورّ مشترتللم متةالم متب املنظمتل الدوليتل ل يرنكوفونيتلم
وال ملن تتل األفريري تتل حلر تتوخل اإلنس تتان والش ت ت و م وم تتب منظم تتا ت ت زكومي تتلم وكش تتمل أيي تتا
ااكدتتاا الدادمتتل األختترى متتب املرتتررين الرط ترية ل ملنتتل اليرعيتتل .ومتن املضوقتتب أن كشتتارم مجيتتب
اجلها الياع ل امل نيل ِ
املناذيل ل ض ي مشارلل نشطل يف لل من مؤمتر الرمتل ل منظمتل الدوليتل
ل يرنكوفونيتتل املزمتتب عرتتد يف كش ترين الةتتاين/نوفمت  2014يف التتارم ويعتتام  2016األفريرتتي
حلر تتوخل اإلنس تتاني يف س تتياخل ورا ال ملن تتل األفريري تتل حلر تتوخل اإلنس تتان والش ت و  .وك تتو ال ملن تتل
اليرعيتتل أن كضوجتته بشتتكر ختتا إىل املنظمتتل الدوليتتل اليرنكوفونيتتل ملشتتارلضها النشتتطل يف مبتتا را
منب الض ي ك ا.
 -40واستتضمر ال ملنتتل اليرعيتتل يف الض تتاون متتب ال ملنتتل الدوليتتل ل دت ي األ تترم وا ستتيما يف
سياخل الزيارا امليدانيل اليت هريها ال ملنل اليرعيل ويف سياخل ورهتا الةانيل وال شرين.

باء -التعاون اإلقليمي
 -41وا ت ال ملنل اليرعيلم عن طري ر ساع أفرقضها اإلق يميلم ك اوةا مب الشترلاع اآلخترين
يف تتتال منتتب الض ت ي م يتتا يف علتتا ال ملنتتل األفريريتتل حلرتتوخل اإلنستتان والش ت و م وجلنتتل الب تتدان
األمريكيتتل حلرتتوخل اإلنستتانم وت تتل أوروبتتام وال ملنتتل األوروبيتتل ملنتتب الض ت ي وامل ام تتل أو ال روبتتل
الالإنسانيل أو املهينلم وامليو يل األوروبيل.
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جيم -المجتمع المدني
 -42وا ت ت ال ملنتتل اليرعيتتل ااستتضيا ّ متتن التتدعم ال ت ل كردمتته اجلهتتا الياع تتل يف اجملضمتتب
امل ت تتدينم وا س ت تتيما رابط ت تتل من ت تتب الض ت ت ت ي م وش ت تتبكل ااكد ت تتال امل ني ت تتل ب ت تتالتوكولول ااخضي ت تتارلم
واملؤسستتا األلا مييتتل يتتا فيهتتا مرلتتز إعمتتال زرتتوخل اإلنستتان يف جام تتل بريستتضول .واستتضيا
ال ملنتتل اليرعيتتل أييتتا بشتتكل ذادتتل متتن كوا ت ها متتب منظمتتا اجملضمتتب املتتدين أ نتتاع كنييت برنتتامم
اياراهتا .وكو ال ملنل اليرعيل أن كغضنم ذ الير ل لض ر عتن شتكرذا جلميتب ذت اجلهتا ع تا
متتا قامتتت بتته متتن أجتتل التترتويم ل توكولتتول ااخضيتتارلم ويف عتتم ال ملنتتل اليرعيتتل يف اا تتطال
بأنشتطضها .وكتتو أييتتا أن ك تر عتتن شتتكرذا ا تا لكتتل متتن شتبكل مؤسستتا اجملضمتتب امليضتتوص
ومرلتتز إعمتتال زرتتوخل اإلنستتان يف جام تتل بريستتضول ع تتا كيس ت را تتيا ل ال ملنتتل اليرعيتتل لورقتتل
بشتتأن اازضملتتاا الستتاب ل محالمتتل ومنتتب الض ت ي و ت متتن تترو ستتوع امل ام تتل بالضشتتاور
م همتتا .وا بتتد متتن كرتتدي شتتكر ختتا لرابطتتل منتتب الض ت ي ملتتا كردمتته متتن عتتم ا يرتتدر بتتةمن
لضنيي التوكولول ااخضيارل ول ملنل اليرعيل.

رابعا -القضايا الجديرة بالذكر الناشئة نن أ منال اللجننة الفر ينة خنالل الفتنرة
موضوع الستعراض
ألف -التغييرات الطارئة لى العضوية
 -43خ تتالل ااجضم تتا ا تتامل ل تتدول األط تراف يف التوكول تتول ااخضي تتارلم امل ر تتو يف 23
كشرين األول/ألضوبر  2014يف جنيفم أجريت انضخابا هبدف انضخا  13عيوا لضك ييهم
بواي تتا متض تتد م تتن  1ل تتانون الةاين/ين تتاير  2015إىل  31ل تتانون األول /يس تتمت  .2018وك تتو
ال ملنل اليرعيل أن كنو مب بالد اامضنان بمسهام أعيادها السضل املغا رين يف أعماوا .وبالنظر إىل
أن التوكولتتول ااخضيتتارل يردتتر متتدّ عيتتويل األعيتتاع املنضخبتتة ع تتا متتدكة مضضتتاليضةم يشتتمل
األعيتتاع املغتتا رون أعيتتاع ال ملنتتل اليرعيتتل املؤسستتة األ ت ية الةال تتل املضبرتتة .إع كستتملل ذ ت
اانضخابتتا انضهتتاع التتدورّ الكام تتل األوىل ل يتتويل ال ملنتتل اليرعيتتلم وذنتتام كتتو ال ملنتتل اليرعيتتل أن
كش تتيد باإلس تتهاما اليري تتدّ ال تتيت ق تتدمها أولي تتا األعي تتاع املؤسس تتون يف كط تتوير ال ملن تتل اليرعي تتل
بو يها إزدى ذييا امل اذدا .
 -44إا أن ال ملنتتل اليرعيتتل ك ضرتتد أييتتا أن اانضخابتتا كضتتيل فر تتا لضملديتتد عيتتويضها وطتترص
أفكار وآراع جديدّ لضطوير وايضها اليت يضمةتل أساستها األول يف احلتوار البنتاع الرامتي إىل إزتدايف
كغي ييمن به منب الض ي و من رو سوع امل ام ل .ل ام فتالضغي والضملديتد متن تميم
عمل ال ملنل اليرعيل .وبض ا الروصم كرز ال ملنل اليرعيل كرزابا زارا بأعيادها املنضخبة زتديةا
وهتنء أعياعذا ال ام ة ال ين انضخبوا تد ا ملدّ انيل.
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 -45ولدى ال ملنل اليرعيل الكة لضنملتز م وذتي وا رتل متن أن الضتزام أعيتادها واستضرالوم ميتزّأ
ا كردر بةمن يف سياخل امليي حنو اري أذدافها.

باء -تعليق الزيارة إلى أذربيجان
 -46ع ر تتت ال ملن تتل اليرعي تتل ايارهت تتا إىل أعربيمل تتان مل تتا لريلض تته م تتن ت ت وبا يف اا تتطال
بوايضهتتا ذنتتامم ممتا أستتير عتتن عتتدم متكنهتتا متتن ايتتارّ عتتدّ أمتتالن ازضملتتاا وعتتن من هتتا متتن إمتتتام
عم هتتا يف أمتتالن ازضملتتاا أختترىم ر تتم حماواهتتتا املضكتتررّ ايتتارّ ذت األمتتالن وإمتتتام عم هتتا فيهتتا
ور تتم م تتا أبدك تته الس ت طا األعربيملاني تتل م تتن كألي تتدا بش تتأن إمكاني تتل الو تتول ري تتل إىل ذ ت
األمالن .ونظرا طورّ خروقا التوكولول ااخضيارل ذت ت ت م انضه ت تتا الوف ت تتد إىل أن ت تته ق ت تتد أخ ت تتل
زد زضبم ك يرها.
بسالمل الزيارّم املرررّ مدهتا من  8إىل  17أي ول/سبضمتم إىل ٍّ

جيم -تطوير ممارسات العمل
 -1الزيارات الستشارية بشأن البروتوكول الختيار
 -47لرد أجر ال ملنل اليرعيتل لبيت ل أعتوام ايتارا اسضشتاريل إىل اآلليتا الوقاديتل الوطنيتلم
تاون ف يتتا متتب الكيتتان امل ت بتةم ويف ذتتاكة
بتتل إىل زيتتث ا كوجتتد آليتتا وقاديتتل وطنيتتل أو ا يض ت ل
احلالضة ي زم إعا ّ كشكيل ذ الزيارا لضكون ف الل .وإ رالا و الغايلم قرر ال ملنل اليرعيتل
ترل ايارهتتتا ااسضشتتاريل األوىل بشتتأن التوكولتتول ااخضيتتارلم إىل نيمل يتتا.
يف عتتام  2014أن هت ل
و تتممت ذ ت الزيتتارّ لستتد ي غتترّ االض تزام بأزكتتام التوكولتتول ااخضيتتارليم بتتأن أعم تتت ال ملنتتل
اليرعي تتلم يف س تتياخل اي تتارّ بش تتأن اآللي تتا الوقادي تتل الوطني تتلم امل تتا ّ  ‘1‘) (11م تتن التوكول تتول
ااخضيتارل الرا تيل بمستداع املشتورّ وكرتدي املستتاعدّ ل تدول األطترافم عنتد ااقضيتاعم يف إنشتتاع
آليل وقاديل وطنيل ف الل متضةل ألزكام التوكولتول ااخضيتارل .وهتتدف الزيتارا ااسضشتاريل بشتأن
التوكولول ااخضيارل إىل متكة ال ملنل اليرعيل من فهم طبي ل الو ب بدقتل يف الب تد الت ل كتزور م
يا ميكنها من االضزام بواياهتا يوج املا ّ  ‘4‘-‘1‘) (11والوفاع هبت الوايتا م لت ام فتمن
ذ الزيارا م اليت ينبغي أن ككون قد ّم عم يلأ جدا و ا الغرل.

 -2األفرقة العاملة

 -48أةي تتت واي تتل اليريت ت ال ام تتل امل تتا باألعم تتال اانضرامي تتل ب تتد أن تتا سياس تتل بش تتأن
األعمتتال اانضراميتتل كستتضخدمها ال ملنتتل اليرعيتتل لتتأ اّ عمتتل مؤقضتتلم علتتا أنتته قتتد أةتتا أعمالتته.
وأةيتتتم باملةتتلم وايتتل اليريت ال امتتل امل تتا بالرواعتتد النموعجيتتل التتدنيا مل ام تتل الستتملناعم ب تتد أن
أعد ورقل كو ل موقف ال ملنل اليرعيل بشأن ذ املسألل.
 -49ويوا تتل اليري ت ال امتتل امل تتا باملستتادل الطبيتتل ال متتل متتب اوييتتا وا تتاع امل نيتتة ع تتا
إعدا ورقتل بشتأن ةتم ال ملنتل اليرعيتل يف قتون زرتوخل األشتخا الت ين يولعتون يف مؤسستا
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الرعايتتل ويض رت قتون ال تتالج الطتتيب ون م توافرضهم املستتضن ّ .لمتتا أن اليري ت زاليتتا بدتتد تتو ةتتم
سياسايت ل ملنل اليرعيل فيمتا يض ت بممكانيتل ااطتال ع تا امل ومتا الطبيتل عا الدت ل ختالل
ما هريه من ايارا  .وينظر اليري ال امتل أييتام يف الوقتت التراذنم يف مستألل إنشتاع فريت ختتاع
طتتيب اسضشتتارل ملستتاعدّ اآلليتتا الوقاديتتل الوطنيتتل ينكت ع تتا كردتتي إمكانيتتل عرتتد ز رتتل عمتتل
بشأن أسالي إجراع املرابال الشخديل.
 -50ونرتتل اليري ت ال امتتل امل تتا باملستتادل اإلجرادي تل املبتتا ئ الضوجيهيتتل ل ملنتتل اليرعيتتل بشتتأن
الزيارا م واعضمد ال ملنل اليرعيلم يف ورهتا الراب ل وال شرينم املبتا ئ الضوجيهيتل امل نونتل زتديةا
يباملبا ئ الضوجيهيل ل ملنل اليرعيل ملنب الض ت ي و ت متن ترو امل ام تل أو ال روبتل الراستيل أو
الالإنست تتانيل أو املهينت تتل فيمت تتا يض ت ت بالزيت تتارا إىل الت تتدول األط ت تراف يوج ت ت املت تتا ّ (11أ) مت تتن
التوكولول ااخضيارليم لض كل خمض ف أنوا الزيتارا امليتط ب هبتا زاليتا والضطتورا األخترى يف
ممارس تتا ال م تتل .ويه تتدف اليريت ت ال امت تل إىل إ تتدار لي تتل إجراد تتي سيش تتمل مه تتام األعي تتاع
ومستتؤولياهتمم متتب مراعتتاّ املبتتا ئ الضوجيهيتتل املض رتتل باستتضرالل وزيتتدّ أعيتتاع ذييتتا م اذتتدا
زروخل اإلنسان.
 -51وأنشتتأ ال ملنتتل اليرعيتتل فريرتتا عتتامال بشتتأن ااجضهتتا ا الرانونيتتل والريتتايا املوا تتي يلم
ستتي ب بدتتو س ست ل متتن الورقتتا املوا تتي يل بشتتأن الريتتايا الشتتام لم بنتتاع ع تتا أعمتتال ال ملنتتل
اليرعيتتل .ويرلتتز ذ ت ا اليري ت م يف الوقتتت ال تراذنم ع تتا تتو ورقتتا مواقتتف بشتتأن ال القتتل بتتة
الض ت ي وبتتة نرتتل الستتملناع وكتترزي همم وال القتتل بتتة الضمييتتز ومنتتب الض ت ي م متتب الرتليتتز ع تتا
املت ترأّ واملة ي تتا واملة ي تتة ومز وج تتي املي تتل اجلنس تتي ومغ تتايرل اووي تتل اجلنس تتانيل وز تتام ي تتيا
اجلنسة.
 -52وينكت ت اليريت ت املخد تتص ال ام تتل ب تتة ال تتدورا امل تتا ب تتأ اّ الضري تتيم الت ت ايت لآللي تتا
الوقادي تتل الوطني تتل ع تتا إع تتا ّ النظ تتر يف أ اّ الضري تتيم الت ت ايت ومد تتيوفل اآللي تتا الوقادي تتل الوطني تتل
جل هما أو ل وأيسر اسضخداما وألةر اكساقا مب نتهم ال ملنل اليرعيل.
 -3األفرقة اإلقليمية
 -53لمتتا لتتان مضوق تتام بضتتت جتتدوى متتم أعمتتال مرالتتز الضنستتي اإلق يمتتي واألفرقتتل امل نيتتل
باآللي تتا الوقادي تتل الوطني تتل لضش تتكيل األفرق تتل اإلق يمي تتلم مم تتا أ ى إىل اي تتا ّ احلت توار والضوا تتل م تتب
اآلليا الوقاديل الوطنيل .وقد شتهد عتام  2014اركياعتا م حوظتا يف عتد ااكدتاا ولةافضهتام
يف إطار ال مل بشأن طاديل مضنوعتل متن الريتايا يبتا رّ متن ال ملنتل اليرعيتل وال ديتد متن اآلليتا
الوقاديتتل الوطنيتتل ع تتا زتتد س تواعم يتتا يستتر كبتتا ل امل ومتتا واملشتتورّ .ومتتن لدم فرتتد أ تتبحت
األفرقتتل اإلق يميتتل قتتوى مميتتزّ و يناميكيتتل يف ستتياخل املستتاعدّ ع تتا ب تتو اوتتدف اجلتتامب املضمةتتل يف
منب الض ي يف إطار التوكولول ااخضيارل.
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 -54ونظترا لزيتتا ّ عت ع ال متتل ع تتا األفرقتتل اإلق يميتتلم فرتتد خددتتت ال ملنتتل اليرعيتتل مزيتتدا
متتن الوقتتت لالجضمتتا هبتتا لتتي يضستتب مضاب تتل أعماوتتا اجلاريتتل بتتة التتدورا والضخطتتيط إلجراعاهتتتا
املستضرب يل واملوافرتل ع يهتتا .وقتد أعيتد كوايتتب املرتررين الرطترية باألفرقتتل اإلق يميتلم وميكتن ااطتتال
ع ا ك ا الضغي ا عت موقب ال ملنل اليرعيل الشبكي.
 -4إ داد ورقات مواقف اللجنة الفر ية وتعليقاتها بشأن القضايا الموضو ية
 -55كرتتدم اليتترو الةانويتتل الضاليتتل م خدتتا لألعمتتال امليتتط ب هبتتا يف قيتتايا م ينتتل عاجلهتتا
اليري ال امل امل ا بااجضها ا الرياديل والريايا املوا ي يل .وستض ا لج ذت الريتايا يزيتد متن
الضيديلم وكرز ال ملنل اليرعيلم لما يف األعوام املا يلم بض ري ك يرا وإستهاما كستاعدذا
يف ذ امل اجلل.
(أ) العالقة بين التعذيب وبين نقل السجناء وترحيلهم
 -56ازظتتت ال ملنتتل اليرعيتتل أن س ت طا التتدول كنرتتل الستتملناعم احملبوستتة مؤقضتتا واملتتدانة
ع تتا زتتد س تواعم إىل انتتااين أو عنتتابر خمض يتتل يف الستتملن عاكتتهم أو كتترز هم إىل ستتملون أختترىم
تترورّ ذ ت ا اإلج تراع لأل ترال الضالي تتلم تتمن
إمتتا بش تتكل مج تتاعي أو ف تتر ل .وكؤلتتد الس ت طا
أ ترال أخ تترى كنيي ت الض تتداب الضأ يبي تتلم و تتمان س تتالمل الس تتملة و تتمان ايض تته م تتن الن تتزاع
اآلخرينم وكردي برامم عالجيل آلزا السملناع خا ل بكل سملةم وكدنيف الستملناع ست
تتحييضهم وس توابرهم اجلناديتتل .وقتتد يكتتون ذ ت ا اإلج تراع تتروريا أييتتا بستتب نرتتص امل توار أو
الضظاظ مراف اازضملاا.
 -57وإعا لتتان نرتتل الستتملناع أو إعتتا ّ إيتتداعهم ا ي تتد يف زتتد عاكتته ف تتال ت مشتترو متتن
جان إ ارّ السملن إن مورس يف إطار احلكتم الرشتيدم فتمن ذت الرترارا إن اذت ك ستيا أو
ع تتا حنتتو ت مضناس ت م أو ألستتبا سياستتيلم فرتتد ك تتد شتتكال ت قتتانوين وخارجتتا عتتن نطتتاخل
الريتتاع متتن أشتتكال ال روبتتل اإل اريتتل .باإل تتافل إىل علتتام قتتد كدتتل عم يتتا النرتتل أو إعتتا ّ
اإليدا ذ إىل زد سوع امل ام ل أو قد كؤ ل إىل علتام لضرتكت ع تا علتا تموعتل واست ل متن
اآل ار ع ا النزاعم وأفرا أسرذمم واجملضمب أزيانا .ل ام فمن الالام أن يضخ قرار النرل أو إعتا ّ
اإليتدا بشتتيافيلم يتث ميكتتن الط تتن فيتهم أو متتن جانت ست طل مستتضر ل خمضدتل أو اتتت الرقابتتل
الرياديل.
 -58وكست ا ال ملنتتل اليرعيتتل إىل ا يتتل هارهبتتا يف خمض تتف الب تتدان بغيتتل استتضطال املمارستتا
الساددّ املض رل بنرل احملضملتزين وكترزي همم وإىل كريتيم الريتو واليتمانا املوجتو ّ زاليتام وك تا
اليت ينبغي وجو ذام لي ضت قرار نرل احملضملزين أو كرزي هم أمرا عا ا وم روا ومشروعا.
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(ب) العالقنة بنين التميينز ومننع التعنذيب ،منع التركيننز لنى المنرأة واألشنخاص المنتمنين إلنى فئننة
الماليننات والماليننين ومزدوجنني الميننل الجنسنني ومغنناير الهويننة الجنسننانية وحنناملي ننفات
الجنسين
 -59ألق ليتتت ال ملنتتل اليرعيتتل ختتالل اياراهتتتا زتتاا خا تتل كض ت بأشتتخا مس ت و احلريتتل
ينضمون إىل فيا سكانيل وتضم ا حم يل ومجاعا مورس الضمييز دذا كارخييتا .وكتؤمن ال ملنتل
اليرعيل بأن الضريد يبدأ املساواّ وعدم الضمييز ا يةمر فحس زظر اخضالف امل ام ل م لانت
ك سييل وسببت لشخص أو تموعتل متن األشتخا امل انتاّ متن أوجته زرمتان يتا يريتد زرتوقهم
اإلنسانيل أو ينكرذا ع يهمم بل ينطول ذ ا الضريد أييتا ع تا االضتزام بو تب كتداب مضمتايزّ ع تا
أن ككون م رولل و روريل ومضناسبلم اديدا من أجل ليالل زروخل اإلنسان.
 -60وال ملنتتل اليرعيتتل ع تتا اقضنتتا بتتأن ك زيتتز ايتتل األشتتخا ال ت ين س ت بوا ز تريضهم وك زيتتز
ازترتام زرتتوقهم اإلنستتانيل ازرتامتتا كامتتا يضدتتالن اكدتتاا وطيتتدا بضحديتتد أشتتكال الضمييتتز فالضتتداب
الضشري ل واإل اريل والرياديل املرتكبل ع ا علا.
 -61وسضيتتب ال ملنتتل اليرعيتتل يف اعضبارذتتا ذت ا اجلانت متتن جوانت عم هتتا يف إطتتار أنشتتطضها
اجلاريلو فيتي ذت ا ال تامم ستيوىل اذضمتام ختا لظتاذريت ك ت ي النستاع واألشتخا املنضمتة إىل
فيل املة يا واملة ية ومز وجي امليل اجلنسي ومغايرل اوويل اجلنستانيل وزتام ي تيا اجلنستةم
وسوع م ام ضهم.
(ج) النساء المسلوبات الحرية ومنع التعذيب
 -62لرد الضسبت ال ملنل اليرعيل ختتّ كرالميتل طتوال اتاين ستنوا با تطالعها بزيتارا إىل
أمتالن اازضملتتاا يف التتدول األطتراف يف شت منتاط ال تتامل .وكضمل تتا الريمتتل امليتتافلم بالضأليتتدم
يف قدرّ إزدى ذييتا م اذتدا زرتوخل اإلنستان ع تا مجتب م ومتا متن مدتا ر مباشترّ عتن
زالتل األشتخا مست و احلريتل وا ي هتام بوستادل مباشترّ متن قبيتل املالزظتلم وإجتراع مرتتابال
شخدت تتيل فر يت تتل ومجاعيت تتل مت تتب األشت تتخا رذت تتن اازضملت تتاام ومت تتب الس ت ت طا واملنظمت تتا ت ت
احلكوميلم د شرو ذ اوييلم اسضنا ا إىل ذ املدا رم يف و كررير يشمل كو تيا عم يتل
وحمد ّ السياخل من أجل منب الض ي وسوع امل ام ل.
 -63وكشتتمل ب تتض احلتتاا املر رتتل التتيت الضشتتيضها ال ملنتتل اليرعيتتل لنستتاع مس ت وبا احلريتتل
متتا ي تتي استتضخدام ال نتتف اجلنستتي لأزتتد أستتالي الض ت ي م يتتا يف علتتا ال نتتف اجلنستتي تتد
األشخا مغايرل اوويل اجلنسانيلو عدم ااذضمام الكايف النساع مس وبا احلريل يف الرعايل
الدحيلم يا يف علا احلروخل يف الدحل اجلنسيل واإلجنابيلو كر ل زالل النساع احلوامل وأطيتاون
املريمتتة م هتتنو عتتدم اامضةتتال لراعتتدّ اليدتتل بتتة الرجتتال والنستتاع يف مرافت اازضملتتااو نرتتص
موظي تتا احلراس تتلو ممارس تتل عم ي تتا الضيض تتيت الشخد تتي اانضهالي تتلم ي تتا يف عل تتا الضيض تتيت يف
أمالن زساسل يف اجلسد واسضخدام أس و الض ريتل يف ال تنو الضمييتز يف إمكانيتل احلدتول ع تا
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فر ال مل والض يم واألنشطل الرتفيهيلو كرييد ااكدال باألقار لأزد أشتكال ال رويتلم يتا يف
علتتا كرييتتد ايتتارا املرتتربة وااكدتتال بأبنتتادهنم الضمييتتز تتد املة يتتا باعضبتتار متتي هن اجلنستتي
خماليتتلم وزظتتر اكدتتاون املتتا ل بش تريكاهتنم وزرمتتاةن متتن زرهتتن يف استتضربال ايتتارا املر تربة
إليهنم وعزون عن األنشطل الدينيل والض يميل.
 -64وع تتا التتر م متتن أن الض ت ي أ نتتاع اازضملتتاا لتتان متتن الش توا ل الكتتتىم مل ينتتاقلت
املنظتتور احملتتد جنستتانيا مناقشتتل لافيتتلم ومل ك ت ل قيتتيل ك تترل امل ترأّ رذتتن اازضملتتاا طتترل ستتوع
امل ام ل والض ي اديدا إا اذضماما حمدو ا.
 -65ويف ذ ت ا الستتياخلم ك متتل ال ملنتتل اليرعيتتل زاليتتا ع تتا ا يتتل الكيييتتل التتيت كناولتتت هبتتا يف
برنتامم اياراهتتتا خدو تيل خطتترل الض ت ي وستتوع امل ام تتل ال ت ين يض تترل ومتا النستتاع مست وبا
احلريتتلم والكيييتتل التتيت ميكنهتتا هبتتا كطبي ت منظتتور جنستتاين ع تتا اياراهتتتا إىل أمتتالن اازضملتتاا يف
التتدول األط ترافم ومتتن لدم استتة قتتدرهتا ع تتا منتتب ك ت ي النستتاع رذتتن اازضملتتاا ومنتتب ستتوع
م ام ضهن.
(د) األشخاص المنتمون إلى فئة الماليات والماليين ومزدوجي المينل الجنسني ومغناير الهوينة
الجنسانية وحاملي فات الجنسين ومنع التعذيب
 -66ازتتا املرتترر ا تتا امل تتا يستتألل الض ت ي أن أفترا األق يتتا اجلنستتيل يض ر تتون ع تتا
حنتتو ت مضناست ل ض ت ي و ت متتن تترو ستتوع امل ام تتل ملختتاليضهم الضوق تتا اجلنستتانيل التتيت
يبنيهتتا اجملضم تتب .وبالي تتلم في تتي الغال ت ق تتد يس تتهم الضميي تتز ع تتا أس تتاس املي تتل اجلنس تتي أو اووي تتل
اجلنستتانيل يف نتتز الدتتيل اإلنستتانيل عتتن اليتتحيلم وذتتو البتتا متتا يشتتكل شتترطا اامتتا لوقتتو ف تتي
الض ي وسوع امل ام ل (A/HRC/22/53م اليررّ .)79
 -67وازظتتت ال ملنتتل اليرعيتتلم شتتأةا شتتأن املرتترر ا تتا م أن يرافت اازضملتتاا عتتا ّ ذرميتتل
تتارملم وأن م تتن ذ تتم يف أ ك او تترمم لاألش تتخا املة ي تتة واملة ي تتا ومز وج تتي املي تتل اجلنس تتي
ومغتتايرل اوويتتل اجلنستتانيلم يراستتون عتتا ّ متييتزا مز وجتتا أو ال يتتا (A/HRC/19/41م اليرتترّ .)34
فر تتد ك ر تتت ال ملن تتل اليرعي تتل بال تتا بأف تتال م تتن بينه تتا أعم تتال الي تتر م وااعض تتداع اجلنس تتيم
واحلتبلم وأشتتكال ال نتف املوجتتهم يتا يف علتتا متا يتتدعا باا ضدتا الضتتأ ييب ل مة يتا م وك متتد
تتر األشتتخا مغتتايرل اوويتتل اجلنستتانيل ممتتن ي ضتتتون أنيستتهم يف عتتدا النستتاع ع تتا الةتتدية
وعظميت الوجنضة إلكالف احلشوا املزروعل وإطالخل ما هبا متن طتوم يف أجستامهن .وميضتد ستوع
امل ام ل ليشمل الضمييز ع ا أساس مياذيم أو مياذيم مسبرل .فهي احلال يف املمارسل املضمة ل يف
إخيا الرجال املشضبه يف س ولهم املة ي جنسيا ليحو شرجيل ون موافرضهم هبدف يإ بتا ي
مة يضهم اجلنستيل .فرتد ك رتت ال ملنتل اليرعيتل بال تا بتمجراع مةتل ذت اليحتو عدميتل اجلتدوى
طبيتتا التتيت أ اةتتا أييتتا لتتل متتن جلنتتل مناذيتتل الض ت ي م واملرتترر ا تتا امل تتا يستتألل الض ت ي م
واليري ال امل امل ا باازضملاا الض سيي .وقد رأى اليري ال امل أن ذ املمارسل كشكل خرقا
حلظر الض ي وسوع امل ام ل.
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 -68وع ا وجه ا دو م كالزا ال ملنل اليرعيل بر زالل الضخ تي الضتام عتن األشتخا
رذتتن اازضملتتاا مغتتايرل اوويتتل اجلنستتانيل ممتتن ي ضتتتون أنيستتهم يف عتتدا النستتاع أو الرجتتال .فيتتي
ب ض احلاا م يؤ ل اافضرار إىل وسادل مالدمل لضحديد اوويل والضسمليل واازضملاا إىل و ب
مغايرل اوويل اجلنسانيل ممن ي دون أنيسهم نساع يف سملون الرجال فرطم زيث يتز ا ك ر تهن
طتتر اا ضدتتا م بض تواطء ال تتام ة يف الستتملن يف الغال ت  .وقتتد عِمتتت ال ملنتتل اليرعيتتل ختتالل
اياراهتا أن األشخا مغايرل اوويل اجلنسانيل مس و احلريل البا ما يكرذون ع ا متةيل مشاذد
كباشتتر برعايتتل زتراس الستتملن الت ين يير تتون
جنستتيل أمتتام امالدهتتم النتتزاعم وأن ذت املمارستتا
ل
انا ملشاذدّ ال رل .لما عِمت ال ملنل اليرعيل اا وفاّ ألشخا رذن اازضملاا مغتايرل
اوويل اجلنسانيل ال ين ي دون أنيسهم نساعم من بينها زاا وفاّ ب د إيالج ذتراوا يف فضحتل
الشرج.
 -69وع ا حنو ما علتر املرترر ا تا امل تا ت لتل إنستان يف الضمضتب بتأع ا مستضوى ممكتن
م تتن الد تتحل البدني تتل وال ر ي تتلم يي تتزا ال ر تتا الت ت ل كر تتر ال تتدول الضحيت تزا الرادم تتلم ويي تتيي
املشروعيل ع ا ال نف اجملضم ي ووزشيل الشرطل تد األفترا املضتأ ريني (A/HRC/14/20م اليرترّ .)20
وقتتد شتتد املك يتتون بوايتتا يف إطتتار اإلجتراعا ا ا تتل ع تتا ال القتتل بتتة الضملتتري وجترادم لتتر
املة يتتةم واعضتتداعا الشتترطلم والض ت ي م وال نتتف األستترل واجملضم تتيم ول ت لا ع تتا الريتتو التتيت
يير تتها الضملتتري ع تتا عمتتل املتتداف ة عتتن زرتتوخل اإلنستتان اوتتا ف إىل ايتتل زرتتوخل األشتتخا
املة يا واملة ية ومز وجي امليل اجلنسي ومغايرل اوويل اجلنسانيل وزام ي يا اجلنسة.
 -70وكرى ال ملنتل اليرعيتل أن إلغتاع الرتوانة التيت هترم ال القتل اجلنستيل بتة البتالغة متن نيتل
نو اجلنل بالرتا ي والرتوانة األخترى املستضخدمل مل اقبتل األفترا ع تا أستاس متي هم اجلنستي أو
تد األشتخا متن املة يتا واملة يتة ومز وجتي
ذويضهم اجلنستانيل مرضيتا إلزامتي ملنتب الض ت ي
امليل اجلنسي ومغايرل اوويل اجلنسانيل وزام ي يا اجلنسة.
تارس يف أوستاد
ميارس سوع امل ام ل أييا ع ا أيدل ال ام ة يف قطا الدحلم لما مي ل
 -71و ل
الرعايتتل الدتتحيلم وكشتتمل أشتتكاله اامضنتتا عتتن كرتتدي ال تتالج الطتتيب املالدتتم جنستتانيام وااعضتتداع
ال يظ ت تتي واإلعال ال ت تتام وإجت ت تراع كرييم ت تتا طبي ت تتل نيس ت تتيلم واإلخي ت تتا ل ض ر ت تتيمم واإلخي ت تتا
ل الجا اورمونيل واجلرازا الضطبي يل لألعيتاع الضناست يل اتت شت ار متا يتدعا ب ت ياجلرازتا
الرتميميتتلي .وقتتد أعربتتت ال ملنتتل امل نيتتل بالريتتاع ع تتا الضمييتتز تتد امل ترأّ عتتن ق رهتتا بشتتأن وقتتو
النس تتاع املة ي تتا ومز وج تتا املي تتل اجلنس تتي واألش تتخا مغ تتايرل اووي تتل اجلنس تتانيل مم تتن ي تتدون
يا اجلنسة حايا اعضداعا وأف تال ستوع م ام تل يرككبهتا
أنيسهم نساع والنساع زامال
مرتتدمو ا تتدما الدتتحيلم وقتتد أعتتر املرتترر ا تتا امل تتا يستتألل الض ت ي عتتن واعتتي ق ت
مما ل.
 -72وكشملب ال ملنل اليرعيل الدول األطراف ع ا اسضحدايف وكنييت سياستا الدتحل عامتل
هتدف إىل كردي الرعايل املالدمل جنسانيام وذو الضزام ميضد ليشتملم خدو تام ك بيتل اازضياجتا
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بالغل ا دو يل لألشخا
يا اجلنسة.

مغايرل اوويل اجلنسانيل ممن ي دون أنيستهم نستاع أو رجتاا زتام ي

خامسا -القضايا الموضو ية :الحتجاز السنابق للمحاكمنة ومننع التعنذيب وغينره
من ضروب سوء المعاملة
ألف -التعاريف
 -73كس ت ت م ال ملنت تتل اليرعيت تتل بوجت تتو تموعت تتل مت تتن الضدت تتنييا والض ت تتاريف الرانوني ت تل مليهت تتوم
ياازضملاا الساب ل محالملي يف الندو الدسضوريل والضشري يل ل دول األطراف .وكشمل شت
الض اريف الرانونيل تموعل من املرازل املخض يتل ل م يتل ست زريتل احملضملتزين ت احملكتوم ع تيهم
يف إط تتار ال تتنظم الري تتاديل اجلنادي تتل .ع تتالوّ ع تتا عل تتام ك تتدرم ال ملن تتل اليرعي تتل أن زري تتل ب تتض
األشخا كس يف إطار النظام الريادي اجلنتادي ون أن ككتون لتدى الست طا املخضدتل نيتل
ف ي تتل لضر تتدميهم ل محالم تتل بالي تتل .إع كس تتضغل ب تتض الس ت طا م تواطن الغم تتول يف ند تتو
الر تتانون ال تتوطا أو كض م تتد إس تتاعّ اس تتضخدام املد تتط حا ل تتي كي تترل م تتد ا لالزضمل تتاا الس تتاب
ل محالمل ومتد ذام لض ترل بت لا احملضملتزين طتر الض ت ي أو ت متن ترو ستوع امل ام تل.
وع يهم كرى ال ملنل اليرعيل أن اسضحدايف ك رييها ا ا و ا امليهوم وكطبيره مسألل مالدمتل
أو مييدّو ف و ا عن علتام ويف توع مبا دهتا الضوجيهيتل بشتأن ميهتوم منتب الض ت ي و ت متن
تترو ستتوع امل ام تتل (انظتتر )CAT/OP/12/6م ذيتتب ال ملن تتل اليرعيتتل التتنهم ا تتا بكتتل ب تتد
لوايضهتتا وكنظتتر يف اإلطتتار الرتتانوين التتوطا وليييتتل كطبيرتته يف لتتل متتن التتدول األطتراف .وأل ترال
النظتتر يف ذ ت املستتأللم سضستتضخدم ال ملنتتل اليرعيتتل مدتتط حي ياازضملتتاا الستتاب ل محالمتتلي
وياحملضملتزين قبتتل احملالمتتلي لمدتتط حة عتتامة يشتتمالن الضدتتنييا الرانونيتتل ال ديتتدّ واملضنوعتتل
ل محضملزين احملكوم ع يهم يف إطار النظم الرياديل اجلناديلم احملضمل وجو ذا فيما بة الدول
األطراف.
 -74وا هتدف ال ملنل اليرعيتل إىل و تب م تاي كض ت بضتدب اازضملتاا الستاب ل محالمتلم
إ ا هتدف إىل كو يل النهم الوقتادي الت ل كنضهملته لض زيتز اوتدف ال تام متن امل تاي الرادمتل عا
الد ل لضي ي ها وج ها قاب ل ل ضنيي يف الدول األطراف.

باء -نوع العالقة بين اإلفراط في استخدام تندبير الحتجناز السنابق للمحاكمنة وسنوء
استخدامه وبين منع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة
 -75لرد ازظت ال ملنل اليرعيل أن ازضمتال وقتو زتاا ك ت ي و ت متن ترو ستوع
امل ام ل يف مرازل خمض يل من عم يل س احلريتل يف ستياخل الريتاع اجلنتادي قتد ي تزى إىل تموعتل
من ال وامل واألو تا احمل يتل .فيتي املرازتل األوىل متن الضحريرتا اجلناديتلم ميكتن حلتافز احلدتول
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ع ا ياعرتافا ي وانضزا م وما أن ي رل األفرا طر الض ي ع ا وجه ا دتو  .وعرت
يب احملضملتزون قبتل احملالمتل ألو تا ازضملتاا مرت يتل قتد كدتل إىل
انضهاع مدّ الضحريرا م قد خي ل
زتتد امل ام تتل أو ال روبتتل الراس تتيل أو الالإنستتانيل أو املهين تتلم واحلتتبل ااني ترا لم واإلي ت اع الب تتدين
والنيستتي ع تتا أيتتدل متتوظيي مراف ت اازضملتتاام والض تترل ل نتتف ال ت ل ميارستته ب تتض الستتملناع
ع تتا التتب ض اآلختترم و ت علتتا متتن انضهال تا زرتتوخل اإلنستتان .ويستتاور ال ملنتتل اليرعيتتل ق ت
بشتتأن ازضملتتاا األشتتخا أزيانتتا يف أمتتالن ازضملتتاا ت رطيتتل أو ستريل زيتتث يض ر تتون بوجتته
خا تتل خطتتر الض ت ي و ت متتن تترو ستتوع امل ام تتل .وكؤلتتد ال ملنتتل اليرعيتتل تتتد ا أنتته ا ت
ازضمل تتاا مجي تتب األش تتخا ال ت ين س ت بوا ز تريضهم يف أم تتالن ازضمل تتاا رطي تتل وأن اازضمل تتاا ت
الرطي والسرل يشكل انضهالا ل رانون الدويل حلروخل اإلنسان.
 -76ومتتن قواعتتد الرتتانون التتدويل املستبم هبتتا وجتتو استتضخدام اازضملتتاا الستتاب ل محالمتتل
لض تتدب أخ ت م ألقد تتر م تتدّ ممكن تتلم يف أخط تتر اجل ترادم فحس ت  .وم ت اس تتضخدمم ا ت كنيي ت
يا حيترتم ستالمل اليتر البدنيتل والنيستيل وطبرتا ل م تاي الدوليتل األخترى حلرتوخل اإلنستان .ت أن
التتدول متتا االتتت كغيتتل يقرينتتل عتتدم لتتزوم اازضملتتاايم وميةتتل احملضملتتزون قبتتل احملالمتتل عتتد ا ذتتادالم
األ بيتتل أزيانتتام متتن األشتتخا الت ين ست بوا زتريضهم يف ستتياخل الريتتاع اجلنتتادي يف التتدول .وقتتد
ازظتتت ال ملنتتل اليرعيتتل أن أو تتا اازضملتتاا يف أمتتالن اازضملتتاا الستتاب ل محالمتتل أستوأ يف
الغالت منهتتا يف أمتتالن اازضملتتاا األختترىم وأن احملضملتزين قبتتل احملالمتتل حيرمتتون مترارا متتن ب تتض
احلرتتوخل واليتتمانا التتيت ينبغتتي منحهتتا إيتتاذم يوجت ميهتتوم قرينتتل التتاعّ الرتتانوين الت ل يراعتتي
و هم ا ا لمحضملزين مدانة .باإل افل إىل علام كطب ب ض الدول ميهوم يامل ام تل
الضدرايليم يث لارم ب ض احملضملزين من إمكانيتل احلدتول الكامتل ع تا ا تدما التيت كرتدمها
املؤسستتل ي تتا خيتتالف الر تتانون التتدويل .فوفر تتا ل رتتانون ال تتدويلم ا ت أن يضمض تتب مجيتتب األش تتخا
مس ت و احلريتتل بكامتتل احلرتتوخل واليتتر املستتضحرل وتتم يوج ت الرتتانون التتدويل حلرتتوخل اإلنستتان
وينبغي أا مييبز دذم.
 -77ومن امل روفم ع ا وجه ا دو م أن اإلفراد يف ال ملتوع إىل كتدب اازضملتاا الستاب
ل محالمتتل ويف طتتول مدكتته متتن األستتبا الرديستتيل الضظتتاظ أمتتالن اازضملتتاام وذتتو الشتتادب يف
ال ديد من الدول األطراف .فالضظتاظ أمتالن اازضملتاا ييترل عبيتا تخما ع تا مجيتب جوانت
عم ها وإ ارهتا ويشكل سببا رديسيا لرت ل أو ا اازضملاا .لما يؤ ر كتأ ا ذتادال ع تا ظتروف
عمل املوظية ال ام ة يف أمالن اازضملاا .والضظتاظ أمتالن اازضملتاا عامتل مهتم يف احلرمتان
من احلروخل املض رل بالدحل وانضشار األمرال الساريل فيما بة فيتل احملضملتزين متن الستكانم وذتو
متتا يشتتكل خط ترا ا ع تتا احملضمل تزين فحس ت م بتتل ع تتا اجملضمتتب لك تل عتتن طريت الزيتتارا وزتتة
اإلفراج عن احملضملزين.
 -78ومتتن املس تبم بتته أييتتا وجتتو عالقتتل بتتة اليرتتر والضمييتتز واازضملتتاا الستتاب ل محالمتتل.
فمن امل روف أن أفرر األفترا أو الييتا وألةترذم هتميشتا يف اجملضمتب ذتم ع تا األرجتل متن ينشتأ
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بيت تتنهم وب ت تتة النظت تتام الري ت تتادي اجلنت تتادي اكد ت تتال ويو ل ت ت ونم بالض ت تتايلم رذت تتن اازضمل ت تتاا الس ت تتاب
ل محالمتتل( .)5ومتتن املمكتتن أن ي ر تتهم النظتتام الريتتادي اجلنتتادي ل حرمتتان والضمييتتز ب تتد متتن
الطتترخلم إعا لتتانوام ع تتا ستتبيل املةتتالم ت قتتا رين ماليتتا ع تتا فتتب أك تتا املمةتتل الرتتانوين و فتتب
ليال تتل وام تتل أل نير تتا مضدت ت ل بغت ت عل تتا م تتن ب تتدادل اازضمل تتاام أو س تتدا نير تتا الغت ت اع
والكستتاع والتتدواع أ نتتاع اازضملتتاا .وقتتد ك ر تتهم املواقتتف الضمييزيتتل أييتتا لشتترود ازضملتتاا أشتتد
رامل من ك ا املطبرل ع ا ذم من احملضملزين.
 -79عتالوّ ع تا علتام ف تا التر م متن أن ال ملنتل اليرعيتل كست م بتأن ظتاذرّ اليستا كنضهتا
زروخل لل من يضأ ر هبا وبأن و ب احملضملزين لافل قابل ل ضأ ر هبام فرد ازظت أن ل يسا كأ ا
ت مضناس ت ع تتا ألة تتر األش تتخا زرمان تتا وهتميش تتا يف اجملضم تتب (CAT/C/52/2م الير تترّ  .)80إع
كتتز ا قاب يتتل ذتتؤاع ل ضتتأ ر بتته ختتالل ف ترتا اازضملتتاا الستتاب ل محالمتتل نظ ترا ازضمتتال عتتدم
قدرهتم ع ا فب رشاوى ليمان إمكانيل احلدول ع ا ممةل قانوين أو ااكدتال بتأفرا األسترّ أو
املهنيتة الطبيتتة أو بأشتتخا آخترينم متتةالم أو عتتدم قتتدرهتم ع تتا اكرتتاع استتضمرار اازضملتتاام أو
ط ت نر هتتم إىل أمتتالن ازضملتتاا أختترىم أو تتمان متتتض هم بأو تتا وم ام تتل أفيتتل بتتأل طريرتتل
أخرى.
 -80وكؤلتتد ال ملنتتل اليرعيتتل تتتد ا أن االضزامتتا املض رتتل يراعتتاّ أ تتول احملالمتتا ا كرضدتتر
ع تتا ال تتدعاوى واحملالم تتا اجلنادي تتل فحس ت  .فالدول تتل م زم تتل بي تتمان احلماي تتل املناس تتبل حلر تتوخل
األشتتخا احملكتتوم ع تتيهم واألشتتخا احملبوستتة مؤقضتتام طي تتل متتدّ ستتملنهما .ونضيملتتل ل ت لام
ا ت أن يضتتاص جلمي تب الستتملناع اذتتاع إج تراعا قانونيتتل ف التتل متكتتنهم متتن الط تتن يف أل ف تتل أو
امضنا عن ف ل يلبدر عن موظيي اازضملاا أو ست طاكه وي ضرتد أنته يضملتاوا متا أجيتز قانونيتام ويف
النضادم املرتكبل ع يهما.
 -81وقتتد ازظتتت ال ملنتتل اليرعيتتل يف عديتتد متتن التتدول األط تراف ازضملتتاا األشتتخا قبتتل
احملالمل يف خمافر الشرطل أو ذا من األمالن ت املخددتل وت ا الغترل ليترتا امنيتل مطولتل
أزيانتتا .وأعربتتت ال ملنتتل اليرعيتتل عتتن عتتد متتن واعتتي الر ت بشتتأن ذ ت املمارستتل افضرتتار ذ ت
األمالن إىل البب الضحضيل أو املراف أو امليزانيل الالامل ازضملتاا األشتخا ليترتا طوي تل ول تدم
زدتول املتوظية ال تام ة فيهتا ع تا الضتدري التالام لت لا .وقتد يستير علتا عتن كتر ل أو تتا
اازضملاا أو يزيد من عر ل األفرا طر الض ي .
 -82واإلفراد يف ال ملوع إىل كدب اازضملاا الساب ل محالمل وسوع اسضخدامه ا ي ر تان
طتتر الض ت ي و ت متتن تترو ستتوع امل ام تتلم بتتل ميكنهمتتا أييتتا ااق ترتان
فرتتط األشتتخا
بانضهام زروخل أخرىم وا سيما احلروخل املض رل ب دالل احملالما .
__________
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جيم -المبادئ الرئيسية لنهج اللجنة الفر ية الوقائي لالحتجاز السابق للمحاكمة
 -83كس م ال ملنل اليرعيل بأن ممارسل وايضها الوقاديل ا كرضيي فرط رورّ م اجلتل املشتالل
ال تتيت ازظضه تتا فيم تتا يض ت يؤسس تتا ب ينه تتام إ تتا كرضي تتي أيي تتا تترورّ أن كأخ ت يف ااعضب تتار
الستتياخل السياستتي والرتتانوين ااجضمتتاعي  -السياستتي األوستتب ال ت ل كرتتب فيتته زتتاا الض ت ي
و ت متتن تترو ستتوع امل ام تتل يف التتدول األط تراف .ومتتب أن علتتا ينطب ت ع تتا مجيتتب جوان ت
عم هام إا أنه ريا ككون رورّ ث السما الرانونيتل والنظاميتل األعترل مستألل بالغتل األريتل
يف س ت تتياخل اازضمل ت تتاا الس ت تتاب ل محالم ت تتل .ف ت تتاإلفراد يف اس ت تتضخدام ك ت تتدب اازضمل ت تتاا الس ت تتاب
ل محالمل وسوع اسضخدامه مشك ل م ردّ ك زى إىل طاديل مضنوعل متن ال وامتلم لطبي تل اإلطتار
الرانوينم وأوجه الردور اويك ي وق ل املوار يف نظتام الريتاع اجلنتاديم وظتاذرّ اليستا م واملستاس
باسضرالل الرياعم وكرسي املواقفم ا يف إطار نظام الرياع اجلنادي فحس م بل ع ا املستضوى
اجملضم تتي األوس تتب أيي تتا .وم تتن لدم ع تتا ال ملن تتل اليرعي تتل واآللي تتا الوقادي تتل الوطني تتل أن كأخ ت يف
ااعضبتتار النظتتام الريتتادي اجلنتتادي لكتتل واألو تتا احمل يتتل املتتؤ رّ ع تتا عم تته يف املمارستتل ال م يتتلم
تتازبل املد ت حل امل نيتتل .وكل تترل الير ترا الضاليتتل ب تتض
وأن ك متتل متتب مجيتتب اوييتتا واجلهتتا
بطور اازضملتاا
املبا ئ الرديسيل اوا فل إىل ث عوامل حمد ّ كدرلها ال ملنل اليرعيل فيما يض
ق
الساب ل محالمل ويا زد من وبا مضأ ل فيه.
 -84ومتكن ايارّ أمالن اازضملاا الوفد الزادرم يف املرام األولم من اديد ما إعا لان ينبغتي
أو ا ازضملاا أفرا ب ينهم يف مكان اازضملاا عام .وكؤلد ال ملنل اليرعيل تد ا أن كدب س
احلريل ع ا عمل احملالمل ينبغي أن يسضخدم لضدب أخ .
 -85وك تتا الزي تتارا ا متك تتن فر تتط م تتن ادي تتد اإلخياق تتا اويك ي تتل والوظييي تتل الرادم تتل يف
مؤسستتا ب ينهتتام بتتل ميكنهتتا أييتتا املستتاعدّ يف اديتتد املشتتالل التتيت ك تترتل النظتتام برمضتته وقتتد
كستتهم يف ازضمتتال وقتتو زتتاا ك ت ي و ت متتن تترو ستتوع امل ام تتل يف التتدول األط ترافم
واملستتاعدّ يف الضحر ت متتن ذ ت املشتتالل .وكؤلتتد ال ملنتتل اليرعيتتل تتتد ا أن الغتترل متتن كراريرذتتا
وكو تتياهتا ذتتو إستتداع مشتتورّ عم يتتل بشتتأن ليييتتل احلتتد متتن خطتتر الض تترل ل ض ت ي و ت متتن
ترو ستوع امل ام تل وأن ك تا الضرتارير والضو تيا كستضند استضنا ا مضينتا إىل احلرتاد التيت يضو تل
إليه تتا والظ تتروف الرادم تتل خ تتالل الزي تتارا وكسرتش تتد هبم تتا (CAT/OP/12/6م الير تترّ  .)4وا كر تتر
ال ملنل اليرعيل ليييل إجر ِاع اياراهتا ع ا وجه الضحديد أو الغرل اجلوذرل منهام إ ا كطب وايضها
املض رل بالزيارّ يرونلم لض كل السياخل ا ا بكل ب د وكزيد ب لا قدرهتا وكأ ذا الوقتادية إىل
أقدا زد ممكن (املرجب عاكهم اليررّ (5ه)) .ويف سياخل اازضملتاا الستاب ل محالمتل اديتدام
ميك تتن لزي تتارا ال ملن تتل اليرعي تتل أن كس تتاعد يف احلد تتول ع تتا م وم تتا والضحرت ت منه تتام ا ع تتن
أو تتا اازضملتتاا وم ام تتل احملضمل تزين قبتتل احملالمتتل فحس ت م ب تل أييتتا عتتن املشتتالل النظامي تتل
الرادمت تتل يف النظت تتام الريت تتادي اجلنت تتادي لكت تتل املت تتؤ رّ ع ت تتا قيت تتيل اإلف ت تراد يف ال ملت تتوع إىل كت تتدب
اازضملتتاا الستتاب ل محالمتتل وستتوع استتضخدامه .وقتتد كشتتمل ذت املشتتالل نرتتص املتوار املتتؤ ل
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إىل ت ف إ ارّ احلتتاا م ونرتتص متتا ي تتزم جهتتاا الشتترطل متتن كتتدري ومتوار يف تتتايل الضحريت
والط الشرعيم وحمدو يل ال رل من احملامةم وافضرار الس طل الرياديل إىل ما ي تزم متن كتدري
وموار م وعدم وجو ندو كشري يل كرر بدادل لالزضملاا الساب ل محالمل أو عتدم استضخدام
ذ ت البتتدادلم وانضشتتار اليستتا  .ل ت لام فتتمن إج تراع ايتتارا إىل أمتتالن اازضملتتاا لتتدى الشتترطل
واازضملت تتاا الست تتاب ل محالمت تتل مست تتألل زاطت تتل األريت تتل .ويست تتاور ال ملنت تتل اليرعيت تتل ق ت ت بشت تتأن
ما كواجهه ب ض اآلليا الوقاديل الوطنيل و ذا من اجلها الياع ل الوطنيل امل نيل من وبا
يف إمكانيتتل الو تتول إىل ذت األمتتالن .ويض تتة ع تتا التتدول اذتتاع كتتداب ككيتتل لآلليتتا الوقاديتتل
الوطنيتتل و ذتتا متتن اجلهتتا الياع تتل الوطنيتتل امل نيتتل إمكانيتتل الو تتول إىل أمتتالن اازضملتتاا لتتدى
الشرطل واازضملاا الساب ل محالملم طبرا ألزكام التوكولول ااخضيارل.
 -86عتتالوّ ع تتا علتتام فيتتي زتتة كظتتل املرتتابال الشخدتتيل متتب احملضمل تزين قبتتل احملالمتتل
واملوظية امل نية برعايضهم مددرا مهمتا ل م ومتا م فتمن إجتراع كريتيم قيت ملمارستل اازضملتاا
تتازبل
الستاب ل محالمتتل يف التتدول األطتراف يرضيتي مجتتب م ومتتا متتن تموعتل متتن اجلهتتا
املد ت ت حلم منهت تتام ع ت تتا ست تتبيل املةت تتال ا احلدت تترم واارا ال ت تتدل والدت تتحل والضمويت تتلم وأعيت تتاع
النياب تتا م والري تتاّم واملوظي تتون الري تتاديونم والرابط تتا املهني تتلم ومر تتدمو ا تتدما الرانوني تتلم
ونرابتتا الش تترطل وز تراس الستتملونم واملؤسس تتا الوطني تتل حلرتتوخل اإلنس تتانم ومنظم تتا اجملضم تتب
املدينم واملنظما الدينيلم ووسادط اإلعالمم وبالطببم اآلليا الوقاديل الوطنيل(.)6
 -87ومن األريل يكان اإلعدا الضام ل زيارا و فامل ومتا التيت ك ضتذتا ال ملنتل اليرعيتل بالغتل
األريل فيما يض بضتدب اازضملتاا الستاب ل محالمتل ا كشتمل فرتط اإلطتار الضشتري ي واملتنظم
و ت ا الضتتدب وليييتتل عمتتل ذ ت ا اإلطتتار يف املمارستتل ال م يتتلم بتتل كشتتمل أييتتا خمددتتا امليزانيتتل
لنظتتام الريتتاع اجلنتتاديم وأل عواد ت جغرافيتتل أو مض رتتل بتتاملوار ك رقتتل عم تتهم وإمكانيتتل احلدتتول
ع تتا خدمتتل الضمةيتتل الرتتانوين أو ا تتدما الطبيتتلم و ت علتتا متتن األو تتا احمل يتتل املتتؤ رّ ع تتا
ال ملوع إىل كدب اازضملاا الساب ل محالمل يف الدول األطراف.
 -88وكالزتتا ال ملنتتل اليرعيتتل أن التتنظم الريتتاديل اجلناديتتل ا كتتدر ختتال وكش تكل ازضياجاهتتتا
متتن امل توار عبيتتا رتتيال .ل ت ام ك تترتف ال ملنتتل اليرعيتتل بالضحتتديا التتيت كواجههتتا التتدول األط تراف
حم تدو ّ امل توار  .إا أنتته ا ميكتتن ل تتدول الض ت ر بتتنرص امل توار ل ضندتتل متتن الضزامهتتا ينتتب الض ت ي
و ت متتن تترو ستتوع امل ام تتل .فتتب ض ز تتول املشتتالل النامجتتل عتتن اإلفتراد يف استتضخدام كتتدب
اازضملتتاا الستتاب ل محالمتتل وستتوع استتضخدامه ميكتتن أن ين بي ت بأقتتل النيرتتا املاليتتلم ع تتا حنتتو
مستتضدام وف تتال متتن زيتتث الضك يتتل .عتتالوّ ع تتا علتتام متتن امل تترتف بتته أن ل فتراد يف استتضخدام
كتدب اازضملتاا الستتاب ل محالمتل وستوع استتضخدامه أ ترا اجضماعيتا واقضدتتا يا لبت ا ع تا اجملضمتتب
__________
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برمضهم إع يضسب يف كياقم ظاذرّ اليرر وسوع كوجيه موار الدولل .وال ملنل اليرعيل م ضزمل بال مل
ع تتا كي ي تتل كو تتياهتا وقاب يضه تتا ل ضنيي ت م تتن أج تتل مس تتاعدّ ال تتدول األط تراف يف ادي تتد أنس ت
الضداب الالامتل لض زيتز اإلطتار الوقتادي يف لتل ستياخل قطترل .لت لام ستوف كأخت ال ملنتل اليرعيتل
يف اعضبارذا لتدى كرتدي كو تياهتا( )7األو تا احمل يتل يف التدول األطترافم ومتن علتام ع تا ستبيل
املةتال ا احلدترم متتدى كتوفر احملتامةم ومتتدى قتر احملتتالم متن خمتافر الشتترطل والستملونم ومتتدى
كتتوفر اليحتتو وا تتدما الطبيتتلم ومتتدى قتتر أف ترا أستتر احملضمل تزين قبتتل احملالمتتل متتن أمتتالن
اازضملاا الساب ل محالمل.
 -89أوا وقبل لل شتيعم يست م ةتم ال حنتل اليرعيتل يف قيتيل اازضملتاا الستاب ل محالمتل
بواجت التتدول األطتراف احلتتد متتن عتتد األشتتخا رذتتن اازضملتتاا الستتاب ل محالمتتل بتتازرتام
يقرينتتل عتتدم لتتزوم اازضملتتاا الستتاب ل محالمتتلي واستتضخدام بتتدادل لالزضملتتاا املؤقتتت .فيتترل
بدادل ل مرا اّ اجلناديل أزد السبل اجل يل لضملني األشخا الض ترل لالزضملتاا يوجت نظتام
الريتتاع اجلنتتادي .ويف ذت ا الدتتد م كوجتته ال ملنتتل اليرعيتتل عنايتتل التتدول األطتراف إىل قواعتتد األمتتم
املضح تتدّ النموعجي تتل ال تتدنيا ل ض تتداب ت ت اازضملااي تتل (قواع تتد طولي تتو) .فمت ت قد تتد املرا تتاّ
اجلناديلم ميكن كطبي تموعل من الضداب لبديل لالزضملاا الساب ل محالمتل .بيتد أنته ات يف
أل متتن الضتتداب البدي تتل كطبيرتته ع تتا حنتتو ت متييتتزل وإكازتتل اإلفتتا ّ منتته ل ملميتتب .فرتتد أعربتتت
ال ملنتتل اليرعيتتل عتتن ق رهتتا بشتتأن ب تتض بتتدادل اازضملتتاا الستتاب ل محالمتتلم وا ستتيما أزكتتام
الكيال تتل أو الي تتمانو إع ق تتد ا تتوا قانون تتا م تتنل ك تتدب الكيال تتل أو الي تتمان لكن تته عم ي تتا ل تتيل يف
مضناول ال ديد من احملضملزين نظرا لضك يضه الباذظلم مةالم أو ريا ل تدم إمكانيتل زدتول احملضملتزين
ع ا الضمةيل الرانوين الالام لط ذ ا الضدب  .وع يهم سضأخ ال ملنل اليرعيتل يف ااعضبتارم لتدى
ا تتطالعها بوايضه تتام الب تتدادل ت اازضملااي تتل لض تتدب اازضمل تتاا الس تتاب ل محالم تتل املند تتو
ع يهتتا يوج ت الر توانة الوطنيتتل ل تتدول األط ترافم وليييتتل كطبيرهتتا عم يتتا .باإل تتافل إىل علتتام
يستتاور ال ملنتتل اليرعيتتل ق ت بشتتأن زتتاا يعدالتتل ال تدراعي واألعمتتال اانضراميتتل التتيت كستتضهدف
الريتاّ و ت ذم متتن املستتؤولة الت ين قتتد مينحتتون كتتداب بدي تتل لالزضملتتاا الستتاب ل محالمتتل .إع
يض تتة ع تتا ال تتدول األط تراف واآللي تتا الوقادي تتل الوطني تتل واألط تراف الياع تتل الوطني تتل األخ تترى أن
كي تتمن ع تتدم ك تترل أل ش تتخص ألعم تتال انضرامي تتل ج تتراع م تتنل ك تتدب ب تتديل لالزضمل تتاا الس تتاب
ل محالمتتل أو ك ريتته .ولتتن يستتض زم علتتا فرتتط إنشتتاع آليتتا حلمايتتل األفترا احملضمتتل كتتأ رذم ببتتدادل
__________
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ايط ال ملنل اليرعيل ع ما بالدكوم الدوليل واإلق يميل الضاليل اليت كضدتل اكدتاا و يرتا بستياخل اازضملتاا الستاب
ل محالمتتل وكرتتدم إرشتتا ا مييتتدّ قواعتتد األمتتم املضحتتدّ النموعجيتتل التتدنيا ل ضتتداب ت اازضملاايتتل (قواعتتد
طولي تتو)م ومب تتا ئ األم تتم املضح تتدّ وكوجيهاهت تتا بش تتأن س تتبل احلد تتول ع تتا املس تتاعدّ الرانوني تتل يف نظ تتم ال دال تتل
اجلناديلم واملبا ئ الضوجيهيل املض رل بأو ا الضوقيف واازضملاا لدى الشترطل واازضملتاا الستاب ل محالمتل يف
أفريريتام الدتا رّ عتن ال ملنتتل األفريريتل حلرتوخل اإلنستتان والشت و م واملبتا ئ واملمارستتا الييت ا املض رتل مايتتل
األشخا مس و احلريل يف األمريكيضةم الدا رّ عن جلنل الب دان األمريكيل حلروخل اإلنسان.
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اازضملاا الستاب ل محالمتلم بتل سيستض زم أييتا اذتاع مبتا را كوعويتل واست ل النطتاخل لضو تيل
ذ البدادل.
 -90عتتالوّ ع تتا علتتام يريتتي ب تتض احملضمل تزين قبتتل احملالمتتل متتدّل ازضملتتاا أطتتول متتن متتدّ
ال روبل الردوى املرررّ ل ملرميل املدعا ارككاهبا .وينبغي اديد ذؤاع األشخا واإلفتراج عتنهم.
ومن ا لنشوع ذ ا الو بم ينبغتي كنييت آليتا رقابيتل ف التل وإجتراعا ف التل إل ارّ احلتاا  .لمتا
كالزا ال ملنتل اليرعيتل أن األف تال التيت مل ك تد تبرمتل يف الضشتري ا الوطنيتل قتد كستهم يف زتبل
أعدا لة ّ جدا من األفترا يف إطتار اازضملتاا الستاب ل محالمتل وذتو و تب قتد يكتون متييزيتام
يتؤ ر بشتكل ت مضناست ع تتا ألةتر فيتتا اجملضمتب زرمانتا وهتميشتتا .لت ام ميكتتن إللغتاع األف تتال
اليت مل ك د تبرمل أن يكون أزد الستبل الي التل ل حتد متن زتاا اازضملتاا الستاب ل محالمتل
بأق تتل كك ي تتل ممكن تتلم وس تتض مل ال ملن تتل اليرعي تتل م تتب ال تتدول األطت تراف واآللي تتا الوقادي تتل الوطني تتل
واجلها األخرى تازبل املدت حل متن أجتل إعتا ّ النظتر يف الضشتري ا الوطنيتل بغيتل اديتد أل
أف ال مل ك د تبرمل ينبغي إلغا ذا.
 -91ويشكل ز احملضملزين يف احلدول ع ا حمام من بتدع اازضملتاا مستألل زيويتل ليتمان
عتتدم ك ر تتهم ل ض ت ي و ت متتن تترو ستتوع امل ام تتل وليالتتل از ترتام احلرتتوخل املض رتتل ب دالتتل
احملالما  .أن عد احملامة املمارسة لاف يف ال ديد من الدول األطرافم وقد كض ر
ع ا ال ديد من األشخا ال ين س بو زريضهم يف سياخل الرياع اجلنادي إمكانيل احلدتول ع تا
حمام .ويف إطار ةم ال ملنل اليرعيل الوقادي يف قييل اازضملاا الستاب ل محالمتلم اتيط ال ملنتل
اليرعيتتل ع متتا يبتتا ئ األمتتم املضحتتدّ وكوجيهاهتتتا بشتتأن ستتبل احلدتتول ع تتا املستتاعدّ الرانونيتتل يف
نظ تتم ال دالت تتل اجلنادي تتلم الت تتيت كؤلت تتد يف الير تترّ  9منه ت تا أن احملت تتامي ذ تتو املرت تتدم األول ل مست تتاعدّ
تتازبل املدت ت حل أيي تتا
الرانوني تتلم لكنه تتا كست ت م بممكاني تتل مش تتارلل طادي تتل واست ت ل م تتن اجله تتا
بو تتيها مردمتتل تتدما املستتاعدّ الرانونيتتلم لاملنظمتتا ت احلكوميتتلم واملنظمتتا اجملضم يتتلم
واملنظما ا يل الدينيل و الدينيلم واوييتا والرابطتا املهنيتلم واجلهتا األلا مييتل .وفيتال
عتن لتتون إمكانيتتل احلدتتول ع تتا حمتتام تتمانل أساستتيل تتد الض تترل ل ض ت ي و ت متتن تترو
ستتوع امل ام تتلم فهتتي مستتألل مهمتتل أ نتتاع ف ترتا اازضملتتاا الستتاب ل محالمتتل متتن أجتتل اإلعتتدا
ل محالمت تتل و ت تتمان احلرت تتوخل املض رت تتل ب دالت تتل احملالمت تتا  .إا أن املراف ت ت املخددت تتل اجضمت تتا
الشتخص احملضلملتتز يحتتام يف ستريل بأمتتالن اازضملتتاا الستتاب ل محالمتل حمتتدو ّ يف ب تتض التتدول
األطراف أو موجتو ّ .وذنتام كيتط ب ال ملنتل اليرعيتل واآلليتا الوقاديتل الوطنيتل بتدور مهتم يف
الضألتتد متتن وجتتو الضتتداب واملرافت الالامتتل لكيالتتل إمكانيتتل زدتتول احملضملتزين قبتتل احملالمتتل ع تتا
حمام.
 -92ويي تتط ب الريت تتاّ واملسضشت تتارون الريت تتاديون وأعي تتاع النيابت تتا و ت ت ذم م ت تن املت تتوظية
ال تتام ة يف جهتتاا الريتتاع ل ت لا بتتدور مهتتم يف تتمان عتتدم ك تترل األشتتخا ال ت ين س ت بوا
زريضهم ل ض ي و متن ترو ستوع امل ام تل .إع ينبغتي وتم الضحست طتر الض ت ي و ت
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من رو سوع امل ام ل واسضخدام لامل س طاهتم ليتمان االضتزام بالرتانونة التوطا والتدويل يف
مجيتتب مرازتتل عم يتتل ست احلريتتل .وينبغتتي ل متتوظية ال تتام ة يف جهتتاا الريتتاع املك يتتة بوايتتل
الزيتتارّ إجتراع ايتتارا ا ألمتتالن زتتبل احملضملتزين املتدانة فحست م بتتل لألمتتالن التتيت هبتتا أو قتتد
يكتتون هبتتا حمضملتتزون قبتتل احملالمتتل أييتتا .وينبغتتي ل تتدول أن كيتتمن كتتدري مجيتتب ذتتؤاع املتتوظية
وأعيتتاع النيابتتا ومتتوظيي إنيتتاع الرتتانون كتتدريبا ف تتاا يف تتال الرتتانون التتدويل حلرتتوخل اإلنستتانم
وا سيما ع ا استضخدام الضتداب ت اازضملاايتل وأستالي ااستضملوا املراعيتل حلرتوخل اإلنستان
والضحريت الي تتال يف زتتاا الض ت ي و ت متتن تترو ستتوع امل ام تتل .وإن ا عتتا أل شتتخص
وقو أف ال ك ي أو من رو سوع امل ام ل أو وجد متن األستبا متا يتدعو إىل الشتا
يف وقوعهام ا إجراع اري فيها يا يضي مب املبا ئ املض رل بالضردي والضو يت الي تالة بشتأن
الض ي و من رو امل ام ل أو ال روبل الراسيل أو الالإنسانيل أو املهينل.
 -93وييمن احل يف احلدول ع ا ا دما الطبيل طوال متدّ ست احلريتل ازترتام احلت يف
الضمضتتب بتتأع ا مستتضوى ممكتتن متتن الدتتحل ويشتتكل تتمانل زاطتتل األريتتل تتد الض تترل ل ض ت ي
و متن ترو ستوع امل ام تل .وقتد كتؤ ل طاديتل متن ال وامتل إىل كيتاقم كتدذور احلالتل الدتحيل
أ ناع اازضملاا الساب ل محالمل .فيي ب ض الدول ككون أمالن اازضملاا الساب ل محالمل
ر يي تتل الضملهي تتز ي تتث ا كر تتدم ا تتدما الطبي تتل الالام تتل أو كر تتب ب ي تتدا ع تتن أم تتالن كر تتدي ذ ت
ا تتدما م ليض ت ر احلدتتول ع يهتتا يف احلتتالضة .ويف تتوع افترتال الطبي تتل املؤقضتتل أو قدت ّ األمتتد
لالزضملاا الساب ل محالملم قد حيرم ب ض احملضملزين من ال الج ال ل يرضيتي االضتزام بته ملتدّ
أطتتول أو قتتد يوقلتتف أل عتتالج مضوا تتل ي تتزمهم .ويف ب تتض احلتتاا م قتتد ا يستتضطيب احملضملتتزون
قبتتل احملالمتتل املشتتارلل يف ب تتض ب ترامم ال تتالج الطتتيب اوا ف تل إىل كيس ت ك تتايف احملضمل تزين امل تدانة
وإعتتا ّ كتتأذي هم .وع يتتهم كشت ال ملنتتل اليرعيتتل إىل املبتتدأ  24متتن تموعتتل املبتتا ئ املض رتتل مايتتل
مجيتتب األشتتخا ال ت ين يض ر تتون ألل شتتكل متتن أشتتكال اازضملتتاا أو الستتملنم ال ت ل يتتنص
ع ا ما ي ي يكضاص لكل شخص حمضملز أو مسملون فر ل إجراع فحتص طتيب مناست يف أقدتر
مدّ ممكنل عر إ خاله مكان اازضملاا أو السملنم وكوفبر له ب د علا الرعايل الطبيل وال تالج
ل ما عت احلاجل .وكوفر ذ الرعايل وذ ا ال الج باجملاني .ومتكن اليحو الطبيل التيت هترى
وفرتتا ل مبتتدأ  24متتن اديتتد الش توا ل الدتتحيل والضو تتيل بتتال الج املناس ت م لمتتا كضتتيل الير تتل
ليحص ا عاعا أو آ ار الض ي أو من رو سوع امل ام ل وكو يرها.
 -94ويض ت تتة ع ت تتا ال ت تتدول أن كي ت تتمن وف ت تتاع عم ي ت تتل كر ت تتدي ا ت تتدما الد ت تتحيل يف أم ت تتالن
اازضملتتاام يتتا يف علتتا اازضملتتاا الستتاب ل محالمتتلم بامل تتاي الدوليتتل املرتتررّ يف ذ ت ا الدتتد .
وإ رالتتا و ت الغايتتلم ميكتتن ل حتتد متتن استتضخدام كتتدب اازضملتتاا الستتاب ل محالمتتل أن حيستتن
احلالتتل الد تتحيل ل محضمل تزين ع تتا حنتتو لب ت يف أمتتالن اازضمل تتاا .وينبغتتي ل تتواارا الد تتحل أن
كي تتط ب يس تتؤوليل كر تتدي ا تتدما الد تتحيل إىل مجي تتب أم تتالن اازضمل تتاام وك م تتل م تتب ال تتواارا
األختترى ليتتمان وفتتاع الدولتتل بالضزاماهتتتا بيتتمان از ترتام امل ام تتل اإلنستتانيل لألشتتخا مس ت و
احلريل وازرتام زروقهم الدحيل .وينبغي أن ييمن علا اسضرالل ال ام ة يف قطا الدحل عتن
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موظيي إنياع الرانون ومسؤوليهم وقد يسضدعي كردي مزيد من الضدري واملوار ل ام ة يف قطا
الدحل واملوظية امل نية برعايل األشخا مست و احلريتل .وييتط ب ال تام ون يف قطتا الدتحل
ع ا وجه ا دو بدور رديسي يف منب أف ال الض ي و من رو سوع امل ام ل وكو يرها
وينبغي كدريبهم ع ا اسضخدام ليل الضردي والضو ي الي الة بشأن الض ت ي و ت متن ترو
امل ام ل أو ال روبل الراسيل أو الالإنسانيل أو املهينل (بروكولول اسطنبول)م مانا لي اليل الضحري
يف أف ال الض ي و من رو سوع امل ام ل وف اليل كو يرها.
 -95وكست م ال ملنتتل اليرعيتتل أييتتا بأريتتل التتدور الت ل كيتتط ب بتته اآلليتتا الوقاديتتل الوطنيتتل يف
اديتتد و تتث ال وامتتل النظاميتتل املتتؤ رّ ع تتا اإلف تراد يف استتضخدام اازضملتتاا الستتاب ل محالمتتل
وسوع اسضخدامه .ل ام كشملب ال ملنل اليرعيل اآلليا الوقاديل الوطنيل ع ا أن كردم وا م وما
عن خمض ف األو ا احمل يل املؤ رّ ع ا كطبي كتتدب اازضملتتاا الستتاب ل محالمتتل يف الستتياقا
الرطريتل لكتل منهتتا .وك ضتزم ال ملنتل اليرعيتتل بال متل متب اآلليتتا الوقاديتل الوطنيتل متتن أجتل الضو تتل
إىل كو يا س زالل لل ب د مل اجلل أل مشالل قادمل هبا يف ذ ا الدد .

دال -المالحظات الختامية
 -96يش تتكل ط تترص قي تتيل اإلفت تراد يف اس تتضخدام ك تتدب اازضمل تتاا الس تتاب ل محالم تتل وس تتوع
اسضخدامه مسألل أولويل ل ديد من الدول األطراف .إا أن ال ملنل اليرعيتل كتدرم الضحتدل الت ل
كواجهتته التتدول األط تراف يف م اجلتتل الريتتايا املضد ت ل باازضملتتاا الستتاب ل محالمتتل نظ ترا لضتتأ
تموع تتل م تتن ال وام تتل ع تتا ذ ت املمارس تتل ب تترل نط تتاخل عم ي تتل إقام تتل ال تتدل .وكس تتض زم م اجل تتل
اإلخياقتتا املؤسستتيل والنظاميتتل ةملتتا مض تتد اوييتتا م ل ت ام ك ضتتزم ال ملنتتل اليرعيتتل ببنتتاع ش ترالا
كش تتمل مؤسس تتا ال تتدول وذيياهت تتام واآللي تتا الوقادي تتل الوطني تتلم والس ت ت طل الري تتاديلم وممارس تتي
الرتتانونم واملنظمتتا املهنيتتلم واملؤسستتا الوطنيتتل حلرتتوخل اإلنستتانم واملنظمتتا ت احلكوميتتلم
واجلها األخرى ازبل املد حل.

سادسا -تطلّعات مستقبلية
 -97وا ت ت ال ملن تتل اليرعي تتل يف ع تتام  2014ك تتديل منهملياهت تتا وممارس تتا عم ه تتا وإع تتا ّ
النظر فيهما س يا منهتتا إىل الوفتتاع بوايضهتتا ع تتا حنتتو أفيتتل وايتتا ّ اكدتتااهتا بكيتتاعّ .ولانتتت
الضغي ت ا التتيت أزتتد ضها ال ملنتتل اليرعيتتل ز ت اآلن مبشتترّو إع مل كرضدتتر ع تتا ايتتا ّ قتتدرهتا ع تتا
ال متتل متتب التتدول األط تراف واآلليتتا الوقاديتتل الوطنيتتل واجلهتتا األختترى تتازبل املد ت حلم بتتل
يس تتر أيي تتا ك زي تتز ق تتدرهتا ع تتا ااس تتضملابلم لضر تتول ب ت لا جهو ذ تتا .ويف ز تتة كس ت م ال ملن تتل
اليرعيل بأن ك ديل أسالي وةم عم هتا لضتضمكن متن أ اع مهامهتا بنملتاص يوجت املتا ّ  11متن
التوكولتتول ااخضيتتارل عم يتتل مضوا ت لم فمةتتا كتتدرم وكرتتدر متامتتا تترورّ مواانتتل استتضخدام ختهتتتا
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الينيتتل وختهتتتا ال امتتل متتب املبتتا ئ األساستتيل املضمة تتل يف الس تريل والنزاذتتل وعتتدم اانضراديتتل وال امليتتل
واملو وعيلم ع ا النحو احملد يف اليررّ  3من املا ّ  2من التوكولول ااخضيارل.

استمرار التحد المتعلق بالموارد
 -98كالزت ت تتا ال ملنت ت تتل اليرعيت ت تتلم مت ت تتب الضرت ت تتديرم الضغي ت ت ت ا الت ت تتيت أ تت ت تتت يف ق ت ت ترار اجلم يت ت تتل
ال امتتل  268/68لتتي كل ويتتنص ع تتا خمض تتف اازضياجتتا الضشتتغي يل ل ملنتتل اليرعيتتل ع تتا حنتتو
أفيتتل .بيتتد أةتتا كتتو أن كوجتته اانضبتتا إىل أن الرترار ا يتتنص ع تتا أل ايتتا ّ إمجاليتتل زريريتتل يف
دتتص املرتدبم وتتا زاليتتا بوستتادل خارجتتل ع تن
قتتدرهتام بتتل يرضدتتر بتتاألزرى ع تتا متتم التتدعم املخ ب
نطاخل امليزانيل لرما من ب ض الدول األطراف .وكدرم ال ملنتل اليرعيتل أريتل علتا الضتوف ا تارجي
ل م توار م تتن امليزانيتتل ال ا ي تتل لألم تتم املضحتتدّ وكر تتدر ب تالد الضر تتدير .بي تتد أن احلريرتتل امل ترّ يف ذ ت ا
الستتياخل ذتتي أنتته متتب أن لتتدى ال ملنتتل اليرعيتتل ألتتت زملتتم متتن مضتتأخرا ال متتل ع تتا مستتضوى
منظومتتل ذييتتا امل اذتتدا م إا أةتتا مل كض ت ل م يف إطتتار عم يتتل ك زيتتز األ اع ذ ت م التتدعم املباشتتر
اإل ايف الالام لضمكينها من ايا ّ عد اياراهتا إىل زد لب .
 -99ويرلتز جتتزع لبت متتن وايتتل ال ملنتتل اليرعيتتل وعم هتتا ع تتا إستتداع املشتتورّ ل تتدول األطتراف
واآلليتتا الوقاديتتل الوطنيتتل وكرتتدي املستتاعدّ ومتتا اديتتدا يف تتتال بنتتاع الرتتدرا متتن أجتتل منتتب
الض ي وسوع امل ام ل .ل لام ك ضرد ال ملنل اليرعيل بروّ أنه ينبغي وا أن كضمكن من ااسضيا ّ
متتن كتتداب بنتتاع الرتتدرا املردمتتل إ تتافيا التتيت ط بتتت اجلم يتتل ال امتتلم يف قرارذتتا 268/68م إىل
األمة ال ام كردميها عن طري امليو يل الساميل حلروخل اإلنسان .ومن لدم كضط ب ال ملنل اليرعيلم
يف عام  2015وما ي يهم إىل ايا ّ زريريل يف قدرهتا الضشغي يل ع ا اا طال بأعماوتا املض رتل
ببناع الردرا م ع ا النحو احملد يف التوكولول ااخضيارل ووفرا لدعوّ الررار  268/68ونده.
 -100وبينما كس م ال ملنل اليرعيل بيرورّ ال مل يف زدو امليزانيل املضازتل وتام وقتد ست ت إىل
كغيت أست و عم هتتا إ رالتتا منهتتا و ت احلريرتتلم فمةتتا كتتو أن كشتتد ع تتا أةتتا لمزتتدى ذييتتا
امل اذتتدا مدتتمملم وفرتتا ل توكولتتول ااخضيتتارلم لض متتل ع تتا حنتتو خمض تتف إىل زتتد لب ت عتتن
نظ اهتتتا يف منظومتتل ذييتتا امل اذتتدا  .وككتترر ال ملنتتل اليرعيتتلم يف ذت ا الدتتد م كأليتتد زاجضهتتا
إىل مت توار إ تتافيلم بشت تريل و ذ تتام لضي تتي بوايضه تتا بش تتكل ل تتافم وك تترتف ب تتأن املوظ تتف الي تتا
اإل ايف ال يو يف أمانل ال ملنل اليرعيل بدعم مايل من املم كل املضحدّ لتيطانيا ال ظمتا وأيرلنتدا
الش تتماليل وامل تتوظية اليني تتة املبض تتددة املوفلتتدين م تتن ذنغاري تتا خ تتالل ع تتام  2014لان تتا عندت ترين
زيوية يف أعمال ال ملنل اليرعيل إبان ذ اليرتّ .ول ل الزيا ّ احملمو ّ يف عتد التدول األطتراف
يف التوكولول ااخضيارل واآلليا الوقاديل الوطنيل ال ام ل يف إطار ه ل مط كوف املتوار ذت ا
ب تتاألزرى مط ب تتا ع تتاجال .وذن تتام ك تتو ال ملن تتل اليرعي تتل أن ك تتدعو ال تتدول األطت تراف يف التوكول تتول
ااخضيارل إىل النظر يف مسألل كوف ذ املوار اإل افيل لضيط ب ال ملنل اليرعيل بأعماوا بدورّ
أمت وأليأ.
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 -101وأخت ت ام وع تتا ال تتر م م تتن أن ال ملن تتل اليرعي تتل ق تتد أج تتر ز ت ت اآلن ع تتد ا لب ت ت ا م تتن
الزيتتارا م فتتمن متتن الوا تتل أنتته ي زمهتتا الرتليتتز عتتن لةت ألةتتر متتن أل وقتتت ميتتا ع تتا ك ميت
رج تتل كرلي تتز زوارذ تتا الالزت ت ل زي تتارا هب تتدف اإلست ترا بضنييت ت كو تتياهتا الوقادي تتل كنييت ت ا ف تتاا.
وستترتلز ال ملنتتل اليرعيتتلم يف عتتام 2015م ع تتا كطتتوير لةملهتتا املض ت بال متتل الالزت ل زيتتارا م
وذتتو متتا ستتضرتك ع يتته زضمتتا كب تتا أختترى مض رتتل بتتاملوار م لكنهتتا مستتألل ا بتتد منهتتا ليتتمان
ف اليل منب الض ي م وسالمل نظام التوكولول ااخضيارل.
خطة مل ام 2015
 -102متتن املؤستتف أن ال ملنتتل اليرعيتتل قتتد عملتتز تتتد ا عتتن لست األر تتيل التتيت خسترهتا يف
األعت توام املا تتيل نظت ترا ل وام تتل املبيبن تتل أع تتال  .ونضيمل تتل لت ت لام س تتضملرى يف ع تتام  2015الزي تتارّ
ااسضشاريل بشأن اآلليل الوقاديل الوطنيل إىل ذولندا اليت لان خمططا وا يف عام .2014
 -103باإل افل إىل علام واجضها ا من ال ملنتل اليرعيتل لضحريت مستضوى أنست متن الزيتارا م
قتترر ال ملنتتل اليرعيتتلم يف ورهتتتا الةالةتتل وال ش ترينم اا تتطال بةمتتاين ايتتارا م كشتتمل ايتتارا
يلام تتلي إىل إيطاليتتا و واكيمتتاا والي بتتةم وايتتارا اسضشتتاريل بشتتأن اآلليتتا الوقاديتتل الوطنيتتل إىل
كرليا وذولندا (مؤج ل من عام )2014م وايارّ اسضشاريل بشأن التوكولتول ااخضيتارل إىل نتاوروم
واياريت مضاب ل وفرا ل يررّ  4من املا ّ  13من التوكولول ااخضيارلم يف زة أبرت ع ا املرونل
الالام تتل إلع تتا ّ النظ تتر يف برن تتامم عم ه تتا إعا م تتا اقضي تتت الي تترورّ عل تتا ألس تتبا كش تتغي يل أو
ألسبا قهريل أخرى .لما قرر ال ملنل اليرعيلم يف ورهتا الراب ل وال شرينم أن كدرج يف برنامم
عم هتا ل تتام  2015استتضيناف ايارهتتتا إىل أعربيملتتانم أل أن تمتتو عتتد الزيتتارا التتيت ستتضملريها
كسب ايارا .
 -104ويف إطتتار عم يتتل اديتتد الب تتدان التتيت ستتضزورذا ال ملنتتل اليرعيتتلم كوا تتل ال ملنتتل اليرعيتتل
ممارس تتل عم ي تتل مدروس تتلم كأخت ت يف ااعضب تتار عوام تتل عدي تتدّ كش تتمل اريت ت ااس تتضخدام األمة تتل
ل م ومتتا التوار ّ متتن اليتترخل اإلق يميتتلم واريت أليتتأ استتضخدام ل متوار املاليتتل والبشتريل املضازتتلم
و مان مالعمل ال مل مب مجيب الدول األطتراف طتوال الوقتت .باإل تافل إىل علتام كتويل ال ملنتل
اليرعيل عنايل قيرل لضاريي الضددي ع ا التوكولول ااخضيارلم وكطوير اآلليا الوقاديل الوطنيلم
ومس تتألل الضواي تتب اجلغت ترايف ل تتدول وزملمه تتا و رج تتل الض ري تتد فيه تتام وعم ي تتل الر تتد الوق تتادي ع تتا
الد يد اإلق يميم وألل قيايا حمد ّ أو عاج ل قد كضدل ب م يل اذاع قراراهتا.
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