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 مناهضة التعذيبلجنة 
 الدورة الستون

 2017أيار/مايو  12 - نيسان/أبريل 18
 من جدول األعمال املؤقت 2البند 

 المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

التقرير السنوي العاشر للجنةة الررييةة لمنةل التعةذيب و يةرض مة   ةرو    
 *المهينة أو الالإنسانية أو العقوبة القاسية أو المعاملة

 موجز  
 تناول التقرير السنوي العاشرر لجننرا العرعيرا ملنرت التعرغيه ونرضر مرن عرروة املعامجرا 
 .2016 عام املهينا أعمال الجننا العرعيا خالل أو الالإنسانيا أو العقوبا القاسيا أو
م تقرردةم الجننررا العرعيررام   العررر    مررن التقريرررم معجومررا   "ثانيررا  "فبعررد مقدمررا مرروجّز

مستكمجا عن املستندا  املتعجقا بالنظرام املنبقرع عرن الووتو رول ااختيراري اتعاقيرا منا  را 
  ذلك الزيارا  والزيادّ   عدد الدول األطراف واآلليرا  الوقاييرا الوطنيرا الر   مبا التعغيهم

 ول ااختياري.ُعيِّنتم وتعاصيل عن عمل الصندوق اخلاص املنشأ مبوجه الووتو 
مرررت  تعررراون الجننرررا العرعيررراال رررول عجررر   ررراا   يسرررجل التقريررررم "ثالقرررا  "و  العرررر   

جخرررأل األعمرررال الررر  اعررر جعت ياهليئرررا  الدوليرررا واةقجيميرررا األخررررا ومرررت ا تمرررت املرررد م و 
 .معها هبا

طررأ  م تُقردةم الجننرا العرعيرا معجومرا  جو ريرا عرن الت رورا  الر  "رابعا  "و  العر   
  ذلك بعض األفكار األوليرا بشرأن طايعرا مرن املسرايل املوعروعيا  مبا معمجهاعج  ممارسا  

 واةجراييا.

م تنظررررر الجننررررا العرعيررررا   السررررنا املستعرعررررام وامتقررررال الرررردول "خامسررررا  "و  العررررر   
 خ ا عمجها. و  من الووتو ول ااختياري 17األطراف التزاماهتا مبوجه املادّ 
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 مقدمة -أولا  
من الووتو ول ااختياري اتعاقيا منا  ا التعغيه ونضر  16من املادّ  3تنأل العقّر  -1

املهينا عج  أن تقردم الجننرا العرعيرا ملنرت  أو الالإنسانيا أو العقوبا القاسيا أو من عروة املعامجا
املهينا تقريررا  سرنويا  عجنرريا   أو الالإنسانيا أو العقوبا القاسيا أو من عروة املعامجاالتعغيه ونضر 

عن أنش تها إىل جلنا منا  ا التعغيه. وعمال  برغلك احلكرمم نظرر  الجننرا العرعيرا   التقريرر 
 ررررانون   31 ررررانون القا /ينرررراير إىل   1السررررنوي العاشرررررم الررررغي ييف رررري أنشرررر تها   العرررررّت مررررن 

م واعتمدترريف   دورهتررا احلاديررا والقالثرر م ويقرردم التقريررر إىل جلنررا منا  ررا 2016/ديسررمو األول
 التعغيه   دورهتا الست .

 السنة المستعر ة -ثانياا  
 المشاركة في النظام المنبثق ي  البروتوكول الختياري -ألف 

و ررررول م بجررررد عرررردد الرررردول األطررررراف   الووت2016 ررررانون األول/ديسررررمو   31حرررر   -2
 م صرردةقت ثررالل دول عجرر  الووتو ررول ااختيرراري2016 عررام . فعرريدولررا طرفررا   83ااختيرراري 

أيجول/سرربتمو م ووهوريررا  23نيسرران/أبريل م ونانررا   1ان ررمت إليرريفم و رري   ررابو فررضدي   أو
 تشرين األول/أ توبر . 11أفريقيا الوس    

 و ان شكل املشار ا اةقجيميا عج  النحو التايل  -3
 21    الدول األفريقيا 
 9   دول آسيا واحمليل اهلادئ 
 19   دول أوروبا الشرقيا 
  15 دول أمريكا الالتينيا ومن قا البحر الكارييب 
 19  دول أوروبا اليفربيا ودول أخرا 
 يجي   ما  املوقعا عج  الووتو ول ااختياري 16   الو ان التوزيت اةقجيمي لجدول  -4
 10    الدول األفريقيا 
 1   دول آسيا واحمليل اهلادئ 
 صعر   دول أوروبا الشرقيا 
 1 دول أمريكا الالتينيا ومن قا البحر الكارييب 
 4  دول أوروبا اليفربيا ودول أخرا 
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 المسائل التنظيمية ومسائل العضوية -باء 
دّ  ل عقد  الجننا العرعيام أثنال العرّت املشمولا بالتقريرم ثالل دورا    جنيفم م -5

شررررباا/فواير م والرررردوّر التاسررررعا والعشرررررون  19-15منهررررا أسرررربو   الرررردوّر القامنررررا والعشرررررون  
 تشرين القا /نوفمو . 18-14حزيران/يونييف م والدوّر القالثون   13-17 
تشرررين  27و  ااجتمرا  السررادل لجردول األطررراف   الووتو ررول ااختيراريم املعقررود    -6

  31وايرتهم   تنتهري مردّ ع وا  ليحجروا لرل األع رال الرغين  12انُتخه  م2016األول/أ توبر 
 2017 رررانون القا /ينرررراير   1. وبرررردأ  وايرررا األع رررال اجلرررردد   2016 رررانون األول/ديسرررمو 

  .2020 انون األول/ديسمو   31وستنتهي   
 افررررا   ومل ي رررررأ أي تيفيررررض عجرررر  ع ررررويا الجننررررا العرعيررررا طرررروال السررررنا. وح ررررر األع ررررال -7

حت ررررا الررردوّر القالثررر   الررردورا م باسرررتقنال دام لويرررل نرررودارد وأنيترررا ستاشيعسررركام الجتررر  مل ويرررت
 ألسباة شخصيا.

وايتررريف حررر  الررردوّر احلاديرررا مررردّ تسرررتمر  إذ وظرررل مكتررره الجننرررا العرعيرررا عجررر  حالررريفم -8
الررريي   ررم    . و رران الررريي   ررو السررض مررالكوم إيعررانز. ونررواة2017والقالثرر   شررباا/فواير 

إنريكررريف أنررردري  فونرررت  الزيرررارا  ؛ وسررروزان جبرررور  العالقرررا  اخلارجيرررا ؛ وبرررول ام شررراند لررر  
  اآلليا  الوقاييا الوطنيا ؛ وعايشا شنون لمد  ااجتهاد الق ايي ومقرّر الجننا العرعيا .

سرريا واحملرريل يررورب بانعررار ؛ آ - ومل يتيفررضر راسررال األفرقررا اةقجيميررا و ررم  أفريقيررام  رران  -9
اهلررادئم دام لويررل نررودارد    الرردوّر القالثرر م شرريفجت دجررون  اريررداد بانررادوان لرروبي  منصرره 
الررريي  بالنيابررا ؛ وأوروبررام مرراري آمررول؛ وأمريكررا الالتينيررام فيجيرريب فيافيسنسرريو تضيرررول. وتنظررر 

م تقررارير إىل الجننررا األفرقررا اةقجيميررا   تنعيررغ الووتو ررول ااختيرراري   من قررا  ررل منهررام وتقرردة 
 العرعيا   اجلجسا  العامام باةعافا إىل تقدمي توصيا  حسه ااقت ال.

وقد اجتمعت األفرقا العامجا الدايما واملخصصا التابعا لجننا العرعيا   ويت الردورا   -10
. ويررررد مزيرررد مرررن املعجومرررا  عرررن  رررغر ااجتماعرررا    العرررر  2016 عرررام الررر  ُعقرررد  خرررالل

" أدنار. وييسةر ااجتماُ    إطار أفرقا فرعيا وأفرقا عمل مناقشَا طايعا واسعا من املسايل "رابعا  
 ب ريقا مر ّز وتشار يا.

واجتمعت الجننا العرعيام   دورهتا القامنا والعشرينم مت ممقجري مبرادّر اتعاقيرا منا  را  -11
مهيررررا توثيررررع املعرررردا  التعررررغيهم واسررررتمعت إىل إحاطررررا قرررردمتها مؤسسررررا أومييفررررا لجبحررررول عررررن أ

املسرررتخدما   أمرررا ن ااحتنرررازم واجتمعرررت مرررت ممقجررري املنظمرررا الدوليرررا لجررردفا  عرررن األطعرررالم 
 الغين عرعوا الدليل العمجي لجمنظما بشأن رصد األما ن ال  حيرم فيها األطعال من حريتهم.

مررت الرردول  نررض ر رري وعقررد  الجننررا العرعيررام   دورهتررا التاسررعا والعشرررينم اجتماعررا   -12
دولرررا  ررري   27األطرررراف   الووتو رررول ااختيررراري والررردول املوقعرررا عجيررريف. وح رررر  ااجتمرررا  

وبولنررردا وبرررضو وتشررريكيا  فاسرررو بور ينرررااألرجنتررر  وإسرررتونيا وإ ررروادور والوازيرررل وبجنيكرررا وبنمرررا و 
تاريكا ووهوريررررا مولرررردوفا والررررداوري وسويسرررررا وشرررريجي ونانررررا ونواتيمرررراا وفرنسررررا والعجبرررر  و وسرررر

الشررررماليا  آيرلنررررداوليتوانيررررا وامليفرررررة واملكسرررريك ومجررررديف واملمجكررررا املتحرررردّ لوي انيررررا العظمرررر  و 
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ونيكرررارانوا ونيوزيجنررردا و نررردورال. واسرررتمعت الجننرررا العرعيرررام   ججسرررا عامرررام إىل إحاطرررا عرررن 
 األ داف والراا ال  ت منتها مبادّر مقرتحا أطجع عجيها اسم "مشرو  نرينوبل".

م   ججسا عامام مت جلنا مشرت ا   قد  الجننا العرعيام   دورهتا القالث م اجتماعا  وع -13
منا  ا التعغيه ملناقشا قواعد األمم املتحدّ النموذجيا الدنيا ملعامجرا السرننال  قواعرد نيجسرون 

 مانديال  مبشار ا املنظما الدوليا ةصالح القانون اجلنايي وراب ا منت التعغيه.
 تشررررين القرررا /نوفموم مرررؤ را   17الجننرررا العرعيرررام خرررالل دورهترررا القالثررر م   وعقرررد   -14

لالحتعررال بالررغ را السررنويا العاشررّر لبرردل نعرراذ الووتو ررول ااختيرراري. ووررت  ررغا املررؤ ر  موعررا 
  ذلررررك الرررردول األطررررراف ودول أخرررررا أع ررررال   األمررررم  مبررررا واسررررعا مررررن أصررررحاة املصررررجحام

يرررا وطنيرررام وآليرررا  تابعرررا لهمرررم املتحررردّ و يئرررا  حكوميرررا دوليرررا أخررررا املتحررردّم وآليرررا  وقاي
ومنظمررا  نررض حكوميررا وأع ررال سررابقون   الجننررا العرعيررام وأ ررادليون وجهررا  أخرررا لررديها 

 أدنار . 53ا تمام بالووتو ول ااختياري ومبنت التعغيه وسول املعامجا  انظر العقّر 

 الرترة المشمولة بالتقريرالزيارات التي ُأجريت أثناء  -جيم 
الزيرارا م إزال أ د  الجننا العرعيرام   دورهترا التاسرعا والعشررينم اتبرا  الرنه  اجلديرد  -15

الغي اعتمدتيف   دورهتا السادسا والعشرينم ومعادر أن تعظيم ااستعادّ من اةمكانا  الوقاييا 
انررره واحرررد مرررن جوانررره منرررت الررر  تن ررروي عجيهرررا الزيرررارا  يق ررري برررأا تقتصرررر الزيررراّر عجررر  ج

التعررغيهم بررل أن تر ررز عجرر  ويررت املسررايل الرر  ترررا الجننررا العرعيررا أن مررن املاليررم تناوهلررا. ومررت 
 ررو أنسرره تبعررا   ملررا لررددّ لكررل زيرراّر يسررد رايتهررا ذلرركم سررتظل الجننررا العرعيررا تعرر ِّ أ رردافا  

دورتْيهرا التاسرعا والعشررين  لجظروف اخلاصا. وقد وععت الجننا العرعيا خ تهرا ااسررتاتينيا  
 هلغا النه . والقالث  وفقا  

وفقرررا  لجوايرررا املسرررندّ إليهرررا  2016 عرررام وأجرررر  الجننرررا العرعيرررا عشرررر زيرررارا  ر يرررا   -16
أيار/مرررررايو  26-19مرررررن الووتو رررررول ااختيررررراري إىل  أو رانيرررررا   13إىل  11مبوجررررره املرررررواد مرررررن 

  15-11أيجول/سرربتمو  وبررنن   9إىل  5  العرررّت مررن  أيار/مررايو واسررتأنعت 25  ُعجِّقررت  لكنهررا
 13-4أيار/مايو  وشيجي   12-3نيسان/أبريل  ورومانيا   14-12 انون القا /يناير  وتون   
أيجول/سرررررربتمو   29-20 ررررررانون القا /ينرررررراير  و ازاخسررررررتان    29-25نيسرررررران/أبريل  وقرررررروص  

 تشرين األول/أ توبر  وموزامبيرع 28-24   انون األول/ديسمو  وموريتانيا  21-12واملكسيك  
 أيجول/سبتمو . 5-9 

نعرت مرن الوصرول أيار/مرايو بعرد أن مُ  25قت الجننا العرعيا زيارهتا إىل أو رانيا   وعجر  -17
إىل أما ن احتناز   عدّ أحنال من البجد حيث  انت تشتبيف   وجود أشرخاص حررمهم جهراز 

الوصررول إىل  ررغر األمررا ن. وبررالنظر إىل  ا حاولررت مرررارا  األمررن مررن حررريتهمم عجرر  الرررنم مررن أ رر
جساما  غا اانتهراي لجووتو رول ااختيراريم خجرأل الوفردم بالتشراور مرت مكتره الجننرا العرعيرا 

 لجممارسا املتبعام إىل أن زيارتيف قد حيل دون بجوب  امها إىل حد اع رر إىل تعجيقها. ووفقا  
واختتمتهرررا بعرررد أن حصرررجت مرررن الدولرررا إىل أو رانيرررا اّر واسرررتأنعت الجننرررا العرعيرررا الزيررر -18

ال رررف عجرر  تأ يرردا  وعررمانا   افيررا تترريك اسررتنتا  إمكانيررا وصررول الوفررد إىل ويررت األمررا ن 
لجوايرررا املسرررندّ إليهرررا مبوجررره  تمرررل أن يكرررون فيهرررا أشرررخاص لرومرررون مرررن حرررريتهم وفقرررا  الررر  حيُ 
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يعك  املمارسا ال  تتبعها عج  النحو املب     ام  أ  من الووتو ول ااختياريم و و11 املادّ
مرررررررن بيا رررررررا بشرررررررأن التزامرررررررا  الررررررردول األطرررررررراف بتيسرررررررض زيرررررررارا  الجننرررررررا العرعيرررررررا  3العقرررررررّر 

 CAT/OP/24/1.  
ولكن ااطال  عج  مزيد من املعجوما  بشأن  ل زياّر من الزيارا  املغ وّر أعالر    -19

.النشرا  الصحعيا الصادّر عقه  ل زي  اّر

في ذلك نشر الدول األطراف واآلليات الوقائية  بما الحوار الناتج ي  الزيارات، -دال 
 الوطنية للتقارير الصادرة ي  اللجنة الرريية

مبوافقررا  إا تُنشرر التقرارير وا حتراا اجلوانره اجلو ريرا لجحروار النرات  عرن الزيرارا  بالسرريا. -20
تقريررر  51 موعرريف  مررا م  انررت الجننررا العرعيررا قررد قرردمت2016 عررام اجلهررا املتجقيررا. و جررول  ايررا

تقريررا  عرن زيرارا  جرر  خرالل  12  ذلرك تقردمي  مبا زياّر إىل دول أطراف وآليا  وقاييا وطنيام
العرررّت املشررمولا بررالتقرير إىل أذربينرران وإي اليررا والوازيررل وبررنن وتر يررا  الدولررا ال رررف واآلليررا الوقاييررا 

اتيمرراا والعجبرر  ونيكررارانوا و ولنرردا  الدولررا ال رررف واآلليررا الوقاييررا الوطنيررا . الوطنيررا  وشرريجي ونو 
آليررا  وقاييررا وطنيررا  أو تقريررر زيرراّر بعررد ورود طجبررا  مررن الرردول األطررراف 24 موعرريف  مررا وُنشررر

م ومهررا 2016 عررام   ذلررك نشررر تقريرررين   مبررا   مررن الووتو ررول ااختيرراريم2 16مبوجرره املررادّ 
املقدمان إىل الدولا ال رف بشأن الزياّر إىل  ولنردا والزيراّر إىل إي اليرا. ومرت ااحررتام الترام  التقريران

  الووتو رول ااختيراريم تررا الجننرا العرعيرا أن  امراملنصروص عجيه مراعاهترامملبدأ السريا واحلع   
الزيرارا  الراميرا إىل منرت التعرغيهم ويتريك  اتقروم عجيهرالر  نشر تقارير زياراهتا يعكر  روح الشرعافيا 

أف رل؛ ولرغلكم فهري تشرنت اجلهرا  املتجقيرا لجتقرارير عجر  تنعيرغا  ورد فيهرا مرن توصريا   ما تنعيغ
 منك اةذن بنشر ا.

بشررأن تقررارير  مكتوبررا   جممارسررا املتبعررام يُ جرره إىل اجلهررا  املتجقيررا أن تقرردةم ردا  ووفقررا  ل -21
سريتخغ  ومرا اخترغ مرا أشهر من تاريخ إحالتهرا إليهرام تبر ة فيريف بالتعصريلالزيارا    ن ون ستا 

من إجرالا  لتنعيغ التوصيا  الواردّ   التقارير. وخالل العررّت املشرمولا برالتقريرم تجقرت الجننرا 
العرعيا  غر الردود من إي اليا وشريجي والعجبر  وقضنيزسرتان ونيكرارانوا. وتررا الجننرا العرعيرا أن 

األطررراف التاليررا قررد تررأخر    تقرردمي ردود ررا  إ رروادور وبررضو وتونررو ووهوريررا مولرردوفا الرردول 
والسنيفال و مبوديا  تقريران  وليويا ومايل ومجديف  تقريران  ونراورو ونينضيرا و نردورال. وتعترو 

ود را  الجننا العرعيا أن اآلليرا  الوقاييرا الوطنيرا لجردول األطرراف التاليرا قرد ترأخر    تقردمي رد
 وهوريا مولدوفا و ندورال و ولندا.

وخالل العرّت املشرمولا برالتقريرم عقرد  الجننرا العرعيرا اجتماعرا  حت رضيا مسربقا مرت  رل  -22
دولرا مررن الرردول األطرراف املقرررر زيارهتررام ودعرتم وفقررا  لجممارسررا املتبعرام  ررل دولررا طررف  ررت زيارهتررا 

.إىل ااجتما  هبا خالل الدوّر التاليا مل  ناقشا أف ل السبل لجم ي قدما    احلوار الالحع لجزياّر

 التطورات يلى صعيد اآلليات الوقائية الوطنية -هاء 
دولررا  57م أخ ررر  83مررن برر  الرردول األطررراف   الووتو ررول ااختيرراريم وعرردد ا  -23
ا هبررغر اآلليررا    الجننررا العرعيررا ر يررا  بتعيرر  آليررا  وقاييررا وطنيررام وترررد املعجومررا  املتعجقرر ا  طرفرر

 املوقت الشبكي لجننا العرعيا.
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تتجررعة الجننررا العرعيررا إخ ررارا  ر يررا جديرردّ بشررأن تعيرر  آليررا   مل م2016 عررام و  -24
تكررن مهجررا السررنا احملررددةّ لتعيرر  آليررا وقاييررا وطنيررام  مل م2016 عررام وقاييررا وطنيررا. وحرر   ايررا

ل ااختيرراريم قررد انق ررت بالنسرربا لررقالل دول مررن الووتو ررو  17تررنأل عجيرريف املررادّ  مررا عجرر  حنررو
 أطراف  ي  وهوريا أفريقيا الوس   ونانا و ابو فضدي.

دولررا طرفررا  قررد أوفررت بالتزاماهتررا  23تكررن  مل م2016 ررانون األول/ديسررمو   31وحرر   -25
سريما  وا لدا الجننا العرعيرام باليفا   من الووتو ول ااختياري. و غا يقض قجقا   17مبوجه املادّ 

 رل  و  يبردو. مرا ترزال عرعيعا عجر  ا أن وتّض تقدم بعض الدول األطراف   الوفال بالتزاماهترا
دوّر من دورا  الجننا العرعيام تستعرض األفرقا اةقجيميا التقدم الغي حترزر  ل دولرا طررف   

سبل املمكنا لكي الوفال بالتزاماهتام وتقدةمم   اجلجسا  العامام توصيا  ماليما بشأن أف ل ال
تسردي الجننررا العرعيرا املشرروّر لجردول األطررراف املعنيرا وتقرردم هلرا املسرراعدّم وفقرا  لجوايررا املسررندّ 

 من الووتو ول ااختياري.‘ 1‘ ة 11إليها مبوجه املادّ 
رر  -26 وقرر  الجننا العرعيام   دورهترا السرابعا والعشررينم حتديرد الردول األطرراف الر  ُتظه 
الررردوّر القامنرررا والعشررررينم  و    إنشرررال آلياهترررا الوقاييرررا الوطنيرررا. مجمرررولإحرررراز تقررردم    ب ئرررا  

طجبررت الجننررا العرعيررام الرر  أراد  اجلهررر بشرروانجهام معجومررا  مررن الرردول األطررراف التاليررا عررن 
الترررردابض الرررر  تتخررررغ ا لكرررري تنشررررق  ررررل منهررررا آليتهررررا الوقاييررررا الوطنيررررا  األرجنترررر  وبنمررررا وبررررنن 

والبوسررنا واهلرسررك ووهوريررا الكونيفررو الدلقراطيررا وشرريجي ونررابون و مبوديررا ولبنرران  فاسررو ابور ينررو 
 وليويا ونينضيا.

جررت الجننررا العرعيررا الررردود الررواردّ د عمررد م   دورهتررا التاسررعا والعشرررينم إىل حجة قررد و  -27
وقاييرا وطنيررا   حتديرد الردول األطرراف التاليرا الر  ترأخر  أ قررر مرن ثرالل سرنوا    تعير  آليرا

ووهوريا الكونيفو الدلقراطيا وشيجي ونابون و مبوديا ولبنان  فاسو بور ينااألرجنت  وبنما وبنن و 
  وتنشر القايما عجر  CAT/OP/29/1أن تعجن  غا القرار  الجننا العرعيا وليويا ونينضيا. وقرر  

م اسررم نرراورو إىل القايمررا بعررد وأعررافت الجننررا العرعيررام   دورهتررا القالثرر  . 1 موقعهررا الشرربكي
املعجومررا  ذا  الصررجا. وستواصررل الجننررا العرعيررا تنقرريك القايمررا    ررل دوّر مررن دوراهتررا. طجرره 

م 17 تقررل التزاماهتررا مبوجرره املررادّ  ا وتصرربك الدولررام الرر  يرردر  ا هررا عجرر  القايمررا باعتبار ررا
رعيرا برالتعي  الر ري لةليرا الوقاييرا الوطنيرا مؤ جا لش ه ا ها من القايما حاملا تُبجرد الجننرا الع

 وتتحقع منيف.
وواصرررررجت الجننرررررا العرعيرررررام أثنرررررال انعقررررراد دوراهترررررام التحررررراور مرررررت الررررردول األطرررررراف    -28

سررض عمجهررا.  أو الووتو ررول ااختيرراري والرردول املوقعررا عجيرريف بشررأن تعيرر  آلياهتررا الوقاييررا الوطنيررا
اهترا القامنرا والعشررين والتاسرعا والعشررين والقالثر م اجتماعرا  م أثنال دور الجننا العرعيا وعقد 

املتعررددّ القوميررا   ووهوريررا مولرردوفا  -مررت البعقررا  الدايمررا لجبوسررنا واهلرسررك وبوليعيررا  دولررا 
مرت ممقجرر   العرررتا  العاصرجا برر  الردورا م اجتمعررت األمانرا أي ررا   و  وشريجي ونانررا ونيكرارانوا.

 عن ناورو.
نرررض ر ررري مرررت الررردول  دوّر التاسرررعا والعشررررينم عقرررد  الجننرررا العرعيرررا اجتماعرررا  و  الررر -29

األطررراف   الووتو ررول ااختيرراري والرردول املوقعررا عجيرريفم حصررجت خاللرريف الرردول األطررراف عجرر  
__________ 

 .www.ohchr.org/EN/HRBodies/OPCAT/Pages/Article17.aspxانظر   1 
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معجومررا  مسررتكمجا عررن األنشرر ا األخررّض لجننررا العرعيررام وناقشررت أسرراليه عمررل  ررغر الجننررا 
ملنشررأ مبوجرره الووتو ررول ااختيرراريم ونظررر    التوجرريف املسررتقبجي وموارد ررا والصررندوق اخلرراص ا

 لعمل الجننا العرعيا.
مرت اآلليرا  الوقاييرا الوطنيرا نعسرها وحافظرت  مباشرا   وقد أقامت الجننا العرعيا اتصاا   -30

مررررن الووتو ررررول ‘ 2‘ ة 11عجرررر   ررررغا ااتصررررالم وفقررررا  لجوايررررا املسررررندّ إليهررررا مبوجرررره املررررادّ 
مرررؤ را  عرررو  أو م اجتماعرررا 2016 لعرررام دوراهترررا وعقرررد  الجننرررا العرعيرررا خررراللااختيرراري. 

ور وأو رانيررا والوتيفررال ورومانيررا وسويسررررا العيررديو مررت اآلليررا  الوقاييررا الوطنيررا   إسرربانيا وإ ررواد
 مبمقجي الجننا األسرتاليا حلقوق اةنسان. أي ا  الجننا العرعيا ولكسموب واليونان. واجتمعت 

وظجرررت الجننرررا العرعيرررا وأع ررراا ا يتجقةررررون دعررروا  حل رررور العديرررد مرررن ااجتماعررررا   -31
ليا  وقاييا وطنيا بصعا خاصام وبشأن الوطنيا واةقجيميا والدوليا بشأن تعي  وإنشال وت وير آ

الووتو ول ااختياري بصعا عاما. وتعرة الجننا العرعيا عن امتنا را ملنظمري تجرك ااجتماعرا  
تأسررف ألن مشررار تها تتوقررف عجرر  احلصررول  رري املناسرربا  األخرررا الرر  ُدعيررت إليهررا. و  وويررت

ا   امليزانيررا تترريك هلررا  ويررل وجررود صصصررا  مرصررودّ هلرروذلررك لعرردم عجرر  دعررم مررايل مررن اليفررضم 
 ح ور أع ايها تجك ااجتماعا .

 الصندوق الخاص المنشأ بموجب البروتوكول الختياري -واو 
  مرن الووتو رول 1 26يوجيف الدعم املقدم من خالل الصندوق اخلاص املنشأ مبوجره املرادّ  -32

ا  وقاييرا وطنيرام ويسرهم برغلك   تنعيررغ تعزيررز آلير أو ااختيراري إىل  ويرل املشراريت الراميرا إىل إنشرال
 .املعنيررررررررا التوصرررررررريا  ذا  الصررررررررجا الرررررررر  تقرررررررردمها الجننررررررررا العرعيررررررررا عقرررررررره زيرررررررراّر الدولررررررررا ال رررررررررف

دوار أمريكي مرن خرالل الصرندوق لردعم مشراريت  240 000م قدمت منٌك بقيما 2016 عام و 
 1   2017 لعررررام ال جبررررا منررررت التعررررغيه   سرررربت دول أطررررراف. وأُنجررررع برررراة الرررردعّو إىل تقرررردمي 

م سرررررتقدم الجننرررررا العرعيرررررا املشررررروّر ااسررررررتاتينيا إىل 2017حزيران/يونيررررريف  و  .2017آذار/مرررررارل 
معوةعررريا األمرررم املتحررردّ السررراميا حلقررروق اةنسررران بشرررأن املشررراريت اجلديررردّ الررر  وقرررت عجيهرررا ااختيرررار 

 لتقدم هلا املنك.
يرزال يعرا  مرن نقرأل  برض   املروارد. وترحرره  ا ويسراور الجننرا العرعيرا قجرع ألن الصرندوق -33

دوارا   وإسررربانيا  10 000مررن األرجنترر    2016 عررام  ايرراحرر  بوصررول توعررا  الجننررا العرعيررا 
دوارا  م و ررررررري توعرررررررا  تتررررررريك  8 000دوارا  وتشررررررريكيا   220 000دوارا   وأملانيرررررررا  39 000 

. 2018-2017التعرغيه طروال مردّ دوّر املرنك لجعرام لجصندوق مواصجا دعرم املشراريت املتعجقرا مبنرت 
. وتعتقرد الجننرا 2018 عرام والصندوق اخلاص  اجا إىل مزيد من التوعا  لكري يواصرل عمجريف بعرد

العرعيا أن الصندوق لقل أداّ أساسيا لتنعيرغ توصرياهتا   الواقرت العمجري وبالترايلم ملنرت التعرغيه وسرول 
 واصجا تقدمي الدعم املايل لجصندوق.حتث الدول عج  م ي املعامجام و 
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 التعاون مل الهيئات األخرى في مجال منل التعذيب -ثالثاا  
 التعاون الدولي -ألف 
 التعاون مل هيئات األمم المتحدة األخرى -1 

 CAT/C/57/4عرررررض ريرررري  الجننررررا العرعيررررا التقريررررر السررررنوي التاسررررت لجننررررا العرعيررررا   -34
. 2016نيسرررران/أبريل  28ننررررا منا  ررررا التعررررغيه املعقررررودّ       اجلجسررررا العامررررا لجCorr.1و

تشررررين  16  جنيرررف    وعقرررد  الجننرررا العرعيرررا وجلنرررا منا  رررا التعرررغيه اجتماعرررا  مشررررت ا  
ملناقشرررا املسرررايل املتصرررجا بقواعرررد نيجسرررون مانرررديالم عجررر  النحرررو املبررر     2016القرررا /نوفمو 

 أعالر. 13العقّر 
م قردةم ريري  الجننرا العرعيرا بااشررتاي مرت ريري  70/146يرا العامرا اجلمع وطبقا  لقررار -35

العقوبرا  أو جلنا منا  ا التعغيه واملقرر اخلاص املعين مبسألا التعغيه ونضر من عروة املعامجا
املهينررام الجررغين قرردةم  ررل مررنهم تقريررررم التقريررر السررنوي التاسررت لجننررا  أو الالإنسررانيا أو القاسرريا

  .2016تشرين األول/أ توبر  18معيا العاما   دورهتا السبع    العرعيا إىل اجل
ودأبرررررا  مرررررن الجننرررررا العرعيرررررا عجررررر  املشرررررار ا   ااجتماعرررررا  السرررررنويا لراسرررررال  يئرررررا   -36

  ااجتمرا  القرامن والعشررين لجراسرالم العرعيرا معا دا  حقوق اةنسانم شراري ريري  الجننرا 
  .2016حزيران/يونييف  3أيار/مايو إىل  30 الغي عقد   نيويوري   العرّت من

وأصدر  الجننا العرعيا واملقررر اخلراص املعرين مبسرألا التعرغيه وجلنرا منا  را التعرغيه  -37
مبناسبا اليوم الدويل  مشرت ا   و ج  إداّر صندوق األمم املتحدّ لجتوعا  ل حايا التعغيه بيانا  

وواصرررجت الجننرررا العرعيرررا التعررراون بانتظرررام مرررت حزيران/يونيررريف .  26ملسررراندّ عرررحايا التعرررغيه  
آليررا  أخرررام ب رررق منهررا إحالررا اقرتاحررا  إىل جلنررا منا  ررا التعررغيه لكرري تنظررر فيهررا بشررأن 

 الدول األطراف   الووتو ول ااختياري ال  سُينظر   تقارير ا   الدورا  املقبجا لجننا.
سريما  وا مرم املتحردّ لشرؤون الالجئر موواصجت الجننا العرعيا تعاو ا مت معوعريا األ -38

   سياق زياراهتا امليدانيا.

 التعاون مل المنظمات الدولية األخرى ذات الصلة -2 
سريما   سرياق  وا واصجت الجننا العرعيا تعاو را مرت الجننرا الدوليرا لجصرجيه األ ررم -39

 زياراهتا امليدانيا.

 التعاون اإلقليمي -باء 
  ذلررك الجننررا األوروبيررا  مبررا العرعيررا تعاو ررا مررت املنظمررا  اةقجيميررامواصررجت الجننررا  -40

املهينرررا؛ ولكرررن ااطرررال  عجررر  أول بيررران  أو العقوبرررا الالإنسرررانيا أو ملكافحرررا التعرررغيه واملعامجرررا
مشرتي صادر عن رييسْي اهليئتْ    حزيران/يونييفم عج  املوقت الشبكي لجننا العرعيرا. وواصرجت 

  ذلك  مبا م عن طريع راسال أفرقتها اةقجيميام التعاون مت شر ال إقجيمي ما أي ا  الجننا العرعي
 الجننا األوروبيام وجلنا البجدان األمريكيا حلقوق اةنسانم و ج  أوروبا واملعوعيا األوروبيا.
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و   ررغا السررياقم اجتمررت أع ررال الجننررا العرعيررا مررت الجننررا األفريقيررا حلقرروق اةنسرران  -41
أيجول/سررررربتمو   مر رررررز إعمرررررال حقررررروق اةنسررررران  امعرررررا بريسرررررتولم ملناقشرررررا  5عوة   والشررررر

 ااسرتاتينيا  املشرت ا.

 المجتمل المدني -جيم 
سيما راب ا منت التعرغيه  وا واصجت الجننا العرعيا ااستعادّ من دعم ا تمت املد م -42

ن تواصررجها مررت منظمررا  ا تمررت أي ررا  مررالجننررا العرعيررا وعرردّ مؤسسررا  أ ادليررا. واسررتعاد  
املررد  أثنررال زياراهتررام و رري تعرررة عررن شرركر ا هلررا ويعررا  عجرر  عمجهررا    ررال الرررتوي  لجووتو ررول 
ااختياري ودعميف. وتشكر الجننا العرعيا بوجيف خاصم املنظما الدوليا ةصالح القانون اجلنايي 

ا منا  رررا التعرررغيه بشرررأن قواعرررد وراب رررا منرررت التعرررغيه عجررر  تيسرررض ااجتمرررا  املشررررتي مرررت جلنررر
عررن العرفرران بوجرريف خرراص لراب ررا منررت التعررغيه لرردعمها وتعرررة الجننررا العرعيررا نيجسررون مانررديال. 

 يقدر بقمن. ا الووتو ول ااختياري والجننا العرعيا دعما  

المسةةةةائل الهامةةةةة المنبثقةةةةة يةةةة  أيمةةةةال اللجنةةةةة الررييةةةةة خةةةةالل الرتةةةةرة  -رابعاا  
 المستعر ة

 نتخاباتال -ألف 
ترحه الجننا العرعيرا بأع رايها ااثرش عشرر الرغين انتخبروا حرديقا  وهتنرق أع رال ا اجلردد  -43

مرردّ واألع ررال الررغين أعيررد انتخرراهبم. وتعرررة الجننررا العرعيررا عررن امتنا ررا لهع ررال الررغين انتهررت 
ش وبررول وايررتهم و ررم  إنريكرري أنرردري  فونررت ودام لويررل نررودارد وسرروزان جبررور وميجررو  يررانكوفيت

بورلول وماريا مارناريدا بريسبورنر. ويين الجننرا العرعيرا فايردّ  -ام شاند ل  وفيكتور مادرييفال 
   ّعظيما من الراا املتَرَوقِّدّ ال  حيمجهرا معهرم األع رال اجلرددم و ري تردري أي را  اخلسراّر الكبرض 

عجرر  احلرروار الررغي يعتمررد  الع ررويام وتالحررا آثررار ذلرركعجرر  تنرراوة عجيهررا الين رروي  الرر اخلرروا  
عجر  تواصرل الزيرارا  مررت مررور الوقرت. وتعكررف الجننرا العرعيرا حاليرا  عجرر  إعرادّ النظرر    نهررا 
بشأن احلوار الالحع لجزيارا  هبدف التوصل إىل إجرال حوار أسر  ومكقف أ قرر عرمن فررّت زمنيرا 

 اّر ق ريا.يشار ون    ل زي نأقصر من أجل ااستعادّ من خّو األع ال الغي

 تطوير ممارسات العمل -باء 
 الزيارات -1 

الزيارا  إحدا الوظيعت  األساسيت  لجننا العرعيا. وعج  الرنم من لدوديرا املروارد  عدة تُ  -44
املاليررا والبشررريا املتاحررا   معوعرريا األمررم املتحرردّ السرراميا حلقرروق اةنسررانم  كنررت الجننررا العرعيررا 

إىل  2011 عرام م مرن ثرالل زيرارا   2011 عرام الزيارا   ل سرنا منرغعدد زيادّ وأمانتها من 
ررررعت الجننررررا العرعيررررا برنا هررررا مررررّر أخرررررام 2016 عررررام و  .2015 عررررام مثررررا  زيررررارا    م وسر

تعتقرد الجننرا العرعيرا  وا زيارا م بينها زياّر واحدّ إىل أو رانيام جر  عج  مرحجت . 10فأجر  
  زياراهتا أ قر من ذلك بالنظر إىل حنرم املروارد املتاحرا   الوقرت احلرايلم أن بإمكا ا توسيت برنام
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تررررا أن ينصررره الرت يرررز    ررراا  ت ررروير الونرررام    املسرررتقبل عجررر  إثررررال احلررروار الالحرررع  ررري و 
 وتسريعيف. لجزياّر
م قرررر  الجننررا العرعيررا أن توقررف تصررنيف زياراهتررا إىل أنرروا . ولررغلكم 2015 عررام و  -45
ويررت اجلوانرره املنصرروص عجيهررا   الجننررا العرعيررا م تناولررت  ررل زيرراّر أجرهتررا 2016 عررام فعرري

م وخباصرررا مسرررؤوليتْيها األساسررريت  املتمقجتررر    زيررراّر أمرررا ن إليهررراوايرررا منرررت التعرررغيه املسرررندّ 
عمررل  ررغر اآلليررا م  أو احلرمرران مررن احلريررا وتقرردمي املشرروّر بشررأن إنشررال اآلليررا  الوقاييررا الوطنيررا

إىل جانرررره إعررررداد تقررررارير تقرررردم إىل احلكومررررا و/أو اآلليررررا الوقاييررررا الوطنيررررام حسرررره ااقت ررررال. 
مكنهررا مررن  ممررا م أد  املنهنيررا اجلديرردّ إىل تعزيررز التررأثض العمجرري لجزيررارا م2016 عررام وخررالل

   ة  من الووتو ول ااختياريم عج  حنو أف ل.1 11الوفال بوايتها مبوجه املادّ 

 العاملة األفرقة -2 
واصرررل العريرررع العامرررل املعرررين باملسرررايل ال بيرررا أعمالررريف بشرررأن وعرررت أداّ مرجعيرررا لجرعايرررا  -46

م و رررري الصررررحيا عجرررر   يئررررا يميررررت لتوصرررريا  الجننررررا العرعيررررا بشررررأن موعررررو  الرعايررررا الصررررحيا
اجتماعررا  مررت املقرررر اخلرراص املعرررين العريررع العامررل   تقررارير زياراهتررا. وعقررد التوصرريا  الررواردّ 

قرروق األشررخاص ذوي اةعاقررام وراب ررا منررت التعررغيهم واملررؤ ر الرردويل املعررين باحلررد مررن أعرررار  
العمرررل  أي رررا   العريرررع العامرررلاملخررردرا  بشرررأن املسرررايل الررر  حتظررر  باا تمرررام املشررررتي. وباشرررر 

 بدليل التقصي والتوثيع الععرال  يتعجع فيماسيما  وا بالتعاون مت آليا  األمم املتحدّ األخرام
املهينررررا  بروتو ررررول  أو الالإنسررررانيا أو العقوبررررا القاسرررريا أو لجتعررررغيه ونررررضر مررررن عررررروة املعامجررررا
 اس نبول  وقواعد نيجسون مانديال.

املقدمرا مرن اةرشراد واستمر العريع العامل املعين باملسايل اةجراييا   الرد عج  طجبا   -47
قدمي طجبرا  مرن  رغا القبيرلم وتأمرل أن يكرون اآلليا  الوقاييا الوطنيا. وتشنت الجننا العرعيا ت

سراعد قرد لجعمروم. و  نشر يميت ورقا  املوقف بشأن  غر ال جبا  عج  موقعهرا الشربكي معيردا  
  الوفرال  العريع العامل   إعداد ورقا موقف الجننا العرعيا املوجها إىل الدول ال  ترأخر   قرضا  

سياسرا الجننرا  من الووتو ول ااختياري. وراجت العريع العامل أي ا   17بالتزاماهتا مبوجه املادّ 
    عرررررول املبرررررادئ التوجيهيرررررا املتعجقرررررا CAT/OP/6/Rev.1العرعيرررررا بشرررررأن األعمرررررال اانتقاميرررررا  

عمرل بشرأن تنقريك اانتقام  مبادئ سان خوسييف التوجيهيا  وباشرر ال أو مبكافحا أعمال الرت يه
 أساليه عمل الجننا العرعيا.

واخترررتم العريرررع العامرررل املعرررين بااجتهرررادا  القانونيرررا والق رررايا املواعررريعيا أعمالررريف بشرررأن  -48
الورقا  الداخجيا لجننا العرعيا عن منت التعغيه أثنال نقرل األشرخاص احملرروم  مرن حرريتهم ومنرت 

ن لجننرا العرعيررا أن تسررتعرض  رغر الورقررا م   عررول التعرغيه   مرا ررز احتنراز املهرراجرين. ولكرر
  .51يربتهام هبدف نشر ا. وشر  العريع العامل أي ا    مناقشا ورقا جديدّ  انظر العقّر 

وقرر  الجننا العرعيرام   دورهترا القامنرا والعشررينم إنشرال فريرع عامرل معرين بالصرندوق  -49
ل ااختيرررراريم مررررن أجررررل تعزيررررز وتيسررررض عمررررل مررررن الووتو ررررو  26اخلرررراص املنشررررأ مبوجرررره املررررادّ 

 . وترررد الوايررا املبدييررا لجعريررع العامررل   قرررار الجننررا العرعيررا  املرجررت CAT/OP/28/2الصررندوق  
 نعسيف .
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 األفرقة اإلقليمية -3 
واظبررت األفرقررا اةقجيميررا واملقررررون الق ريررون عجرر  احلرروار والتواصررل مررت اآلليررا  الوقاييررا  -50

. ونظررررا  لجتعررراو    حنرررم صتجرررف األفرقرررا ي مرررا الوطنيرررام رررر تبرررادل املعجومرررا  وتقررردمي املشررروّر سة
اةقجيميررا ومسررتوا املشررار ا فيهررام فقررد اعتمررد  منهنيررا  العمررل األنسرره احتياجاهتررام و ررل 
ذلررررك الجنررررول أ قررررر فررررأ قر إىل عقررررد املررررؤ را  بالعيررررديو ل ررررمان حتقيررررع مععررررول أ ررررو وحتسرررر  

 الكعالّ.

 ت موقف اللجنة الررييةإيداد ورقا -4 
اعتمررد العريررع العامررل املعررين بااجتهررادا  القانونيررا والق ررايا املواعرريعيا ورقررا  موقررف  -51

  ورقررررا موقررررف بشررررأن  أعررررالر . و ررررو ينظررررر حاليررررا   48خررررالل العرررررّت املستعرعررررا  انظررررر العقررررّر 
اترررره أمنررررال املظررررامل اسررررتقالليا اآلليررررا  الوقاييررررا الوطنيررررام مررررت الرت يررررز عجرررر  اآلليررررا  التابعررررا ملك

عجرر  عادهترررا   السرررنوا   واملؤسسررا  الوطنيرررا حلقرروق اةنسررران. وترحرره الجننرررا العرعيررام جريرررا  
 السابقام باةدال بتعجيقا  واةسهام   إعداد ورقا  املوقف  غر.

 تخصيص وقت إ افي لالجتمايات -5 
أسربو  واحرد منرغ  مردّ  رل منهرا عرام عاما    رلدورا  عقد  الجننا العرعيا ثالل  -52

 10. و ررران عررردد أع رررال الجننرررا العرعيرررا   البدايرررا 2007أن بررردأ  عمجهرررا   شرررباا/فواير 
دولررا  83و ع روا   25دولرا. واليرومم  نرراي  34وعردد الردول األطررراف   الووتو رول ااختيرراري 

ل سررنواهتا م ثررالل زيررارا    العررام خررالذُ  ررر آنعررا    مررا  . وقررد  انررت الجننررا العرعيررا يررريمطرفررا  
. وباةعرررافا إىل ذلررركم تتررروىل زيرررارا  سرررنويا   10األوىلم بينمرررا برررا  عررردد  رررغر الزيرررارا  ينرررا ز 

التنسيع واملتابعا الالحقا لجزيرارا  بشرأن عمرل اآلليرا  الوقاييرا الوطنيرا   أعمال الجننا العرعيا 
  رل دوّر  عدد أ رو مرن الردول األطرراف  رل عرام. ونتينرا لرغلكم أصربك عرهل العمرل   إطرار

تمل. ولغلكم قرر  الجننا العرعيام   دورهتا القامنا والعشرينم أن ت جه إىل األم  العرام حيُ  ا
م 68/268عررن تنعيررغ قرررار اجلمعيررا العامررا  2016 لعررام أن يرردر م حسرره ااقت ررالم   تقريرررر

م م إىل ختصرررررريأل أسرررررربو  إعررررررا م عجرررررر  األقرررررررلإشرررررراّر إىل أن الجننررررررا العرعيررررررا حتتررررررا  مبررررررردييا  
  .CAT/OP/28/1يجزم من موظعي الدعم واملوارد   ما وإىل لالجتماعا  سنويا  

 في السنة المستعر ةتأمالت  -خامساا  
 لبروتوكول الختياريلصدور االذكرى السنوية العاشرة  -ألف 

أعرالرم بعقرد ذُ  رر   مرا  لووتو ول ااختيراريملصدور ااتسمت الغ را السنويا العاشّر  -53
م خرررالل الررردوّر القالثررر  لجننرررا العرعيرررا. 2016تشررررين القرررا /نوفمو  17جنيرررف   مرررؤ ر   

املرردير العررام ملكترره األمررم قرأ ررا رسررالا موجهررا مررن األمرر  العررام تالّو نررأل تك  ررغا احلرردل برروافتُرر
املتحررردّ   جنيررررف وبيررران افتترررراحي أدىل بررريف معرررروض األمرررم املتحرررردّ السررراميا حلقرررروق اةنسرررران؛ 

دلررت برريف نايبررا ريرري  الجننررا الدوليررا لجصررجيه األ ررر. و رران برر  املشررار   وأعقرره ذلررك بيرران أ
  ذلرررك دول أطرررراف  السرررنيفال وترررون  م  مبرررا ممقجرررون عرررن صتجرررف اجلهرررا  صررراحبا املصرررجحام

وآليررررا  وقاييررررا وطنيررررا  جورجيررررا وقضنيزسررررتان والنررررروي   ومنظمررررا  نررررض حكوميررررا  راب ررررا منررررت 
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 العقوبرا الالإنسرانيا أو األوروبيرا ملكافحرا التعرغيه واملعامجراالتعغيه  ومنظما  إقجيميا  الجننا 
املهينا وآليا  أخرا تابعا لهمم املتحدّ ومكجعون بوايا   جلنرا منا  را التعرغيهم واملقررر  أو

اخلرراص املعررين مبسررألا التعررغيهم وصررندوق األمررم املتحرردّ لجتوعررا  ل ررحايا التعررغيه . وح ررر 
 11دولرا مرن الردول األع رال   األمرم املتحردّم و 52بيرنهم ممقجرو م مشرار ا   150املؤ ر حوايل 

منظمررررا نررررض حكوميررررا. وتعرررررة الجننررررا العرعيررررا عررررن امتنا ررررا جلميررررت  16آليررررا وقاييررررا وطنيررررا و
ملنظمي املناسبا  الوطنيا العديردّم مببرادّر مرن اآلليرا  الوقاييرا  املشار  . وتتوجيف بالشكر أي ا  

لووتو رول ااختيراري   لصردور ابالرغ را العاشرّر  مرت احتعراا  ظِّ الر  نُ الوطنيرا   املقرام األولم 
ويررت أحنررال العررامل. ولكررن ااطررال  عجرر  مزيررد مررن املعجومررا  عررن برنررام  املررؤ ر والعررروض الرر  

 . 2 قدمت فييف عج  املوقت الشبكي لجننا العرعيا
م قردم خروال دوليرون رفيعرو حجقا النقرا  األوىل و  نقا .حجقتا املؤ ر وُعقد  خالل  -54

الووتو رول ااختيراري وعمرا حتقرع بدل نعراذ عن العشر سنوا  ال  م ت عج   املستوا عروعا  
قيمتريف امل رافا والعرو املستخجصرا. ور رز  حجقرا النقرا  فبيةنروا    ال منت التعرغيهم خالليف من 

ا  الوقاييرا الوطنيرا والجننرا العرعيرا القانيا عج  عالقا التعاون القالثيرا بر  الردول األطرراف واآللير
وعجرررر  أمهيررررا تجررررك العالقررررا   منررررت التعررررغيهم و ررررغلك عجرررر  اة ررررازا  واملمارسررررا  الع ررررج  

 .والتحديا  ال  تواجيف نظام الووتو ول ااختياري والسبل املمكنا لجم ي قدما  
 را السرررنويا وأ رررد  ااحتعررراا  العديررردّ الررر  نظمتهرررام   العرررامل أورررت مبناسررربا الرررغ  -55

لووتو ول ااختياريم الدول األطرراف واآلليرا  الوقاييرا الوطنيرا وجهرا  أخررا لصدور االعاشّر 
مرت ظِّ أمهيا    الشرا ا. وتنظر الجننا العرعيا بتعاال إىل املعجوما  الواردّ عن املناسبا  ال  نُ 

مماثجررا   املسررتقبلم مررن  لتنظرريم مناسرربا  أساسررا   ررغر املعجومررا  أن تشرركل  بررل إ ررا تأمررل أي ررا  
أجل رفت مستوا الوعي برالووتو ول ااختيراري وإتاحرا فرصرا عمجيرا لجنظرر   سرض عمرل النظرام 

 امرا  ومسرتدلا   الوقايي املنبقع عن الووتو ول ااختياري   البجدان املعنيا. فغلك سيصبك موروثا  
 .الغ را السنويا غر من موروثا  

 بالتعاون الشوا ل المتعلقة -باء 
 ا  حققت الجننا العرعيا إ ازا  بارّز   عمجهام لكنها احظرت مرت ذلرك أن مثرا نزوعر -56

بر ر ريري    مرا    بعض الدول األطراف إىل التشكيك   ن راق وايتهرا. ولري  مبقردور الردولم
ع م   تشررين الجننا العرعيا   البيان الغي أدىل بيف أمام اجلمعيا العاما   دورهتا احلاديا والسرب

تأجيجهرررا عنررردما حتررردد الجننرررا العرعيرررا برنرررام   أو م أن تقررررتح إليفرررال الزيررراّر2016األول/أ تررروبر 
عجر  الردول بتيسرض زيرارا  الجننرا  قانونيرا   زياراهتا. والواقت أن الووتو ول ااختياري يعرض التزامرا  

مررررن  4ن نررررأل املررررادّ . وعررررالّو عجرررر  ذلرررركم يت ررررك مررررلجزيرررراّرالعرعيررررا   الوقررررت الررررغي ختتررررارر 
أوعرحتيف أي را  الجننرا العرعيرا مرؤخرا م   املشروّر الر  قردةمتها إىل  م و رو مراالووتو ول ااختياري

أن الجننرررا العرعيرررا واآلليرررا   م املرفرررع مCorr.1و CAT/OP/57/4اآلليرررا  الوقاييرررا الوطنيرررا  انظرررر 
يف شرخأل لرروم مرن حريتريفم مبعرش الوقاييا الوطنيرا ينبيفري أن ُيسرمك هلرا بزيراّر أي مكران يوجرد فير

لكرررن أن  أو يتعررررض أن شخصرررا  العرعيرررا مكررران تعتقرررد الجننرررا  أو لجرررك حريرررا ميفادرتررريفم ا أنررريف
يُتوقرت  أو مالدولرا اهلرغا احلرمران صرجا  الرا  رارل فيهر تم إذا  انرمرن احلريرافييف لجحرمان يتعرض 
__________ 
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خت رت  أو  ا سج ا تابعرا لجدولرا. ويشمل ذلك األما ن ال  تدير أن  ارل فيهام وظيعا تنظيميا
 كررم  أشخاصررا  حتتنررز أطررراف ثالقررا لكررن أن تكررون  نرراي   إدارهتررا لرقابتهررا التنظيميررام حيررث 

الواقت. وجيه التشديد عج  أن  غر األما ن مشمولا بن اق وايا اآلليا  الوقاييا الوطنيا األمر 
احظرت الجننرا العرعيرام  إذ يرا خاصراعن وايا الجننا العرعيام ويكتسي  رغا التأ يرد أمه ف ال  

  حرراا  التعررغيه وسررول املعامجررا الرر  تتصررل بوعرروح  مايررا  عجرر  مرردا العقررد املاعرريم تزايرردا  
 األمن الوطين واحلدود الوطنيا.

 م  البروتوكول الختياري 17المتثال للمادة  -جيم 
الرردول تعجررع بالتزامررا  شررانل آخررر بشررأن التعرراون   إطررار الووتو ررول ااختيرراري يمثررا  -57

مررن الووتو ررول ااختيرراري. فهنرراي عرردد  بررض مررن الرردول األطررراف  17املبينررا   املررادّ األطررراف 
عجر  تصرديقها تنشقم   ن رون سرنا واحردّ بعرد  أو تع ة  أو تف بالتزامها بأن تستبقري مل ال 

ت التعرغيه. ولرغلكم وجهرت أ قر ملن أو الووتو ول ااختياريم آليا وقاييا وطنيا مستقجا واحدّ
الجننررا العرعيرررا رسررايل إىل ويرررت الرردول األطرررراف الرر  ترررأخر م ثررالل سرررنوا  عجرر  األقرررلم   

م ودعتهررا إىل موافاهتررا مبعجومررا  مكتوبررا عررن 17اامتقررال لاللتزامررا  املنصرروص عجيهررا   املررادّ 
ايمررا بأ ررال الرردول الرر  اخل رروا  املتخررغّ لالمتقررال هلررغر االتزامررا م وذ ررر  فيهررا أ ررا ستنشررر ق

 .17ختل بالتزاماهتا املنصوص عجيها   املادّ 

وسررتعمد  . 3 وقررد باتررت  ررغر القايمررا منشرروّر عجرر  املوقررت الشرربكي العررام لجننررا العرعيررا -58
   ل دوّر من دوراهتا وتدخل عجيهرا التعرديال  الالزمرا. وسرُتحغف  مراجعا القايماالجننا إىل 

. وتأمررل الجننررا العرعيررا أن يكررون  ررغا 17أ ررال الرردول مررن القايمررا حاملررا  تقررل ألحكررام املررادّ 
لجردول األطررافم وتالحرا أنريف قرد  خرض بالععرل عرن إجرررالا   اامتقرال معيردا  وجروة الترغ ض ب
  النظام املنبقع عرن الووتو رول  أساسيا     وقاييا وطنيا فعالا لقل ر نا  أن وجود آليا ومبا إجيابيا.

ااختياريم فإن الجننا العرعيرا تتمسرك بالتزامهرا بالتعراون مرت الردول األطرراف مرن خرالل تقردمي 
مررن  11لجوايررا املنصرروص عجيهررا   املررادّ  املشرروّر واملسرراعدّ بشررأن إنشررال  ررغر اآلليررا م وفقررا  

اختيرررراريم وتت جررررت إىل اسررررتحدال طرررررق أخرررررا لتشررررنيت ودعررررم وتعزيررررز اامتقررررال الووتو ررررول ا
 واملتابعا.

 التطلل إلى المستقبل -دال 
دون انق ررا م مررن باتررت الجننررا العرعيررام بع ررل ت رروير " موعررا األدوا " اخلاصررا هبررا  -59

يرررا قرررادّر أ قرررر مرررن أي وقرررت م ررر  عجررر  مسررراعدّ الررردول   تعيررر  وإنشرررال آليرررا  وقاييرررا وطن
يرررزال  ا الوقرررت عينررريفم و  مسرررتقجام وعجررر  مسررراعدّ اآلليرررا  نعسرررها   تنعيرررغ وايتهرررا الوقاييرررا.

ترررزال احلاجرررا تسرررتدعي تعزيرررز أوجررريف التررر زر بررر  صتجرررف  وا  نررراي  رررال لتحسررر  فعاليرررا التعررراون
ون ذلرك اهليئا  واآلليا  املعنيا مبنرت التعرغيه. وقرد حرال نقرأل املروارد البشرريا واملاليرا املتاحرا د

 ح  اآلن.

__________ 
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م أداّ ذُ  رررر آنعرررا    مرررا  عترررو الصرررندوق اخلررراص املنشرررأ مبوجررره الووتو رررول ااختيررراريمويُ  -60
 أساسيا لدعم تنعيغ توصيا  الجننا العرعيا وعمل اآلليا  الوقاييرا الوطنيرا. ومرن األمهيرا مبكران

الت رورا  اةجيابيرا يتوقف نشاا الصندوق وأن تتاح لريف مروارد  افيرا. وعجر  الررنم مرن بعرض  أا
يبعرررث عجررر   ا جت   أواخرررر العررررّت املشرررمولا برررالتقريرم فرررإن الوعرررت العرررام لجصرررندوقنة الررر  ُسررر

التعررراال حررر  اآلنم رنرررم اجلهرررود الررر  برررغلتها الجننرررا العرعيرررا ومعوعررريا األمرررم املتحررردّ السررراميا 
 حلقوق اةنسان لزيادّ الوعي والتشنيت عج  تقدمي توعا .

و رو الصرندوق الوحيرد املنشرأ مبوجره  -نا العرعيا أن حيظر   رغا الصرندوق وتأمل الجن -61
يعكررر  الترررزام الررردول األطرررراف ونض رررا مرررن  مبرررا ينبيفررريم  مرررا  بالررردعم -اتعاقيرررا حلقررروق اةنسررران 

 اجلها  العاعجا ال  تعمل من أجل منت التعغيه.
اد ا العرون مرن الرزخم وتتوقت الجننرا العرعيرام   ظرل اخلرّو املكتسربا حر  اآلن واسرتمد -62

. وت مرك 2017 عرام املتندد نتينا تيفض األع الم أن تواصل ت وير وتنقيك أساليه عمجها  
الجننررا العرعيررا إىل ختصرريأل مزيررد مررن الوقررتم خررالل السررنا القادمررام اعتمرراد مررنه  ثابررت   

ايل املواعرريعيا تنظرريم ممارسرراهتا وأسرراليه عمجهررام لكرري يتسررش هلررا الرت يررز أ قررر عجرر  معاجلررا املسرر
واةجراييرررا الررر  حتيجهرررا إليهرررا اآلليرررا  الوقاييرررا الوطنيرررا ونض رررا مرررن اجلهرررا  صررراحبا املصرررجحا. 

 إىل وعرت  رٌ  جديردّ لجتحراور مرت الردول األطرراف اسرتنادا   هبمرا أي را  الجننرا العرعيرا وستسع  
 إىل عمجها   إطار الزيارا  ال  يريها.

 خطة العمل -هاء 
الجننررا  الررغي أعدترريفه تسررجيل ال ررول   اخلتررام عجرر  برنررام  الزيررارا  املقبجررا مررن املناسرر -63

حدل   املاعريم اسرتند  الجننرا العرعيرا  و ما العرعيا   دورتيها التاسعا والعشرين والقالث .
درسررت  موعررا واسررعا مررن العوامررلم بينهررا  إذ إىل عمجيررا من قيررا   حتديررد الرردول الرر  سررتزور ام

مقرل لجمعجومررا  الرواردّ مرن الرردول األطرراف واآلليرا  الوقاييررا الوطنيرا ونض را مررن ااسرتخدام األ
قرردر اةمكررانم وعررمان التعرراون  حيقررع مررردودا   فعرراا   اجلهررا م واسررتيفالل املرروارد املتاحررا اسررتيفالا  

الرردول األطررراف. وباةعررافا إىل ذلرركم تواصررل الجننررا العرعيررا إيررالل  ررل املاليررم مررت  عجرر  النحررو 
اان ررمامم ولجت ررورا  الرر  تسررتند عجرر  صررعيد اآلليررا   أو ااعتبررار الواجرره ملواعيررد التصررديع

الوقاييررا الوطنيررام والعوامررل اجليفرافيررام وحنررم الرردول املررراد زيارهتررا والتعقيرردا  العمجيررا الرر  تن رروي 
ق رايا  إىل ذلرك مرن ومرا عجيها  غر الزيارا م والرصد الوقايي ذي الصجا عج  املستوا اةقجيمي

عرررمان أقصررر  حرررد ممكرررن مرررن الععاليرررا    الجننرررا العرعيرررا مرررن ذلرررك وتتررروخ مجحرررا.  أو لرررددّ
 عمجها بوجيف عام.

وقرر  الجننا العرعيا التوقف عن إعداد بررام  سرنويا لجزيرارا . وبردا  مرن ذلركم سرتعجن  -64
وهلرررغر اليفايرررام أعجنرررت  دوريرررا  أ ررال الررردول الررر  سررُتدر  احقرررا    برنرررام  الزيررارا .الجننررا العرعيرررا 
وبوليعيرا  موبنمرا م رل مرن إسربانياإىل  بالععل أ ا سرتنريم   الوقرت املناسرهم زيراّر الجننا العرعيا 

و نيفاريررا.  مومنيفوليررا موروانرردا مووهوريررا مقرردونيا اليونوسررالفيا سررابقا   ماملتعررددّ القوميررا   - دولررا 
 .لجننا العرعيا احلاديا والقالث الدوّر   ايا وسيتم اةعالن عن ا موعا التاليا من الزيارا   

زيررادّ الوقررت املخصررأل لجنجسررا   أن ت جرره  ررددا  مررن جننررا العرعيررا برردة ل ا موأخررضا   -65
عامررل الوقررت  أصرربكسررنوا  مررن العمررلم  10ل ال ررول عجيرريف أعررالر. فبعررد جة العامررام و ررو أمررر ُسرر
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تسرع  إىل ألن الجننرا العرعيرا ا ال يفل ي يفل عج  الجننا العرعيا أ قر من السابع وسيزداد  غ
تكقيررف عمجهررا مررت اآلليررا  الوقاييررا الوطنيررا واحلرروارا  الالحقررا لجزيررارا . ويتزايررد برراطراد العمررل 
التنظيمي الغي ينتظر الجننا العرعيا وعدد ااجتماعا  ال  تعقد ا مت الدول األطراف ونض را 

واملنظمرررا  احلكوميرررا الدوليرررا   ااجتمررررا   العامرررام مقجمرررا تتزايرررد رنبرررا الررردول الررردورا خرررالل 
عالقا  العمل مت جلنا منا  ا التعغيهم واملقررر  أما العمل بالتعاون معها. و  بالجننا العرعيا

 اخلرررراص املعررررين مبسررررألا التعررررغيهم وصررررندوق األمررررم املتحرررردّ لجتوعررررا  ل ررررحايا التعررررغيه فإ ررررا
يكرررن  مل ن الصرررعه أ قرررر فرررأ قرم إنتنعرررك تتعرررززم و رررغا لرررل ترحيررره  برررض. ولكرررن برررا  مررر ا

م ااستمرار    غا املسار اةجيايب من دون ختصيأل وقت إعا  لالجتماعا  وزيرادّ مستحيال  
لجننا العرعيا وعمجها    رال  القدرا  املتصجا بالدعم. وقد آن األوان ةجرال تيفيض فعجي دعما  

 .منت التعغيه
    


