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نريد أن نزيل التعذيب من مجموعة أدوات اإلرهاب 

والقمع بصورة نهائية وأن نضع حداً نهائياً للصدمات 

العميقة والجراح املجتمعية التي تسببها هذه 

املامرسة العنيفة.

بحلول عام 2024، سيرتاجع خطر التعرض للتعذيب 

وسوء املعاملة ألّن جميع الدول ستكون قد انضمت 

إىل اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وستعمل 

بدأب عىل تنفيذ االتفاقية.

رؤيتنا



االلتزامات الرئيسية لالتفاقية

UNCAT

وقاية

إصالحمنع

 تقديم
التقارير عقاب
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 نهج مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب


تتطلع مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب، التي أُنشئت يف عام 2014 كأحد املساعى الحكومية الدولية وعرب 

اإلقليمية، إىل تعزيز املؤسسات والسياسات واملامرسات من أجل دعم تطبيق حوكمة تصون كرامة األنسان 

وترتكز عىل مجموعة من القواعد، وتتطلع املبادرة أيضاً إىل خفض ومنع احتامالت وقوع التعذيب وسوء 

املعاملة من خالل ما ييل:

الحوار وتبادل اآلراء،  •

توفري املساعدة التقنية، ودعم بناء القدرات، وتعزيز املؤسسات،  •

•  تبادل التوصيات املبنية عىل األدلة، وتوفري املشورة املتخصصة، وتبادل 

أفضل املامرسات،

•  وضع وتجميع وترجمة األمثلة والتجارب واألدوات واملوارد العملية 

وغريها من املواد،

عقد الحلقات الدراسية واملؤمترات وحلقات العمل،  •

إقامة منرب لنرش املعلومات واملعارف ورفع مستوى الوعي.  •

ويركز عمل املبادرة عىل اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة 

القاسية أو الالإنسانية أو املهينة )االتفاقية أو اتفاقية مناهضة التعذيب( باعتبارها الصك الدويل الرئييس 

الذي ينشئ العنارص األساسية لحظر التعذيب ومنعه والتصدي له عىل نحو فعال. وتوفر اتفاقية مناهضة 

التعذيب إطاراً عملياً وقابالً للتنفيذ إلدماج التدابري املؤسسية والترشيعية والقضائية والتنفيذية من أجل 

التغلب عىل الثغرات املوجودة يف القوانني والسياسات واإلجراءات، بهدف تعزيز نزاهة وكفاءة نظام العدالة 

وسيادة القانون والحوكمة الرشيدة، ال سيام يف مجاالت الرشطة والسجون وإصالح قطاع األمن. وتسهم هذه 

التدابري بدورها يف تنمية البلدان، مبا يف ذلك تحقيق الهدف 16 من أهداف التنمية املستدامة والتحول 

الدميقراطي/توطيد الدميقراطية وقيام مجتمعات سلمية.

وتلتزم املبادرة برفع مستوى الوعي مبنافع اتفاقية مناهضة التعذيب وتبادل املامرسات الجيدة للدول، 

وكذلك بتوسيع مشاركاتنا املؤسسية مع الوزارات الحكومية وغريها من أصحاب املصلحة املعنيني. وتقدم 

املبادرة دعمها للحكومات يف التغلب عىل التحديات الخاصة التي تعرتض سبيل التنفيذ الكامل لالتفاقية، مثل 

الفجوات القامئة يف املوارد والقدرات البرشية والخربات التقنية. لذلك تُعترب مجموعات بناء القدرات وغريها 

هة للبلدان املتلقية للمساعدة اإلمنائية الرسمية. من مجموعات الدعم التي تقدمها املبادرة موجَّ
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 من نحن


إّن هذه املبادرة هي مبادرة حكومية دولية وعرب إقليمية 

تتألف من حكومات شييل والدمنارك وفيجي1 وغانا وإندونيسيا 

واملغرب، وتدعمها أمانة متفرغة مقرها جنيف. وتشارك الدول 

الست األساسية التي تقود املبادرة من خالل دبلوماسيتها الثنائية 

واملتعددة األطراف املبارشة، وكذلك من خالل تقاسم وتبادل 

املعلومات عن مامرساتها الوطنية والتحديات التي تواجهها مع 

الحكومات األخرى ومن خالل تنظيم مختلف األنشطة واملشاركة 

فيها. ومن جانبها تقدم أمانة املبادرة املشورة السياساتية 

واالسرتاتيجية إىل الدول الست األساسية، وتقدم برنامجاً سنوياً يضم 

أنشطة توفر بناء القدرات واملشورة التقنية.

ويتلقى عمل املبادرة التشجيع والدعم من مجموعة أصدقاء 

املبادرة، وهي شبكة تقوم عىل التعاون من أجل تبادل املعارف 

والخربات واألفكار املتعلقة بأفضل السبل للتغلب عىل العقبات التي 

تعرتض التنفيذ الكامل التفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب.

وتُعدُّ جمعية منع التعذيب )APT( رشيكاً اسرتاتيجياً للمبادرة، 

حيث أنها تتعاون مع املبادرة وتُسدي لها املشورة بشأن أنشطتها.

انضمت فيجي إىل مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب كدولة من الدول   1

األساسية التي تقود املبادرة يف فرباير/شباط 2019.

https://cti2024.org/en/group-of-friends/
https://www.apt.ch/
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 املبادئ التشغيلية


املشاركة البّناءة
تُعدُّ مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب مبادرة أنشأتها بعض الدول من أجل جميع الدول، ميكن من خاللها 

تبادل الخربات واملامرسات الجيدة بطريقة بّناءة )تتجنب الفضح والتشهري(. ويتيح هذا النهج التعاوين للدول 

مناقشة قضايا حساسة قد ال تكون الدول مستعدة ملناقشتها يف سياقات أخرى. فمن الواضح أنه ال توجد 

دولة يف العامل متلك سجالً ناصعاً متاماً يف هذا املجال، وقد ساعد اعرتاف املبادرة بذلك عىل زيادة دعمها 

إلجراء مناقشات رصيحة وإيجابية.

التوأمة
تسعى املبادرة إىل تعزيز تبادل الخربات واملعارف بني الدول حتى يتسنى لكل دولة أن تستفيد من تجارب 

الدول األخرى التي تواجه تحديات مامثلة، وعادًة ما يكون ذلك من خالل سياقات إقليمية أو دون إقليمية 

وعىل أساس املساواة واالحرتام املتبادل بني الدول.

اإللهام
تستهدف املبادرة أن تكون مصدراً لإللهام والتيسري والتحفيز من خالل عرض التجارب اإليجابية للبلدان 

األخرى عرب التواصل الثنايئ واملتعدد األطراف مع األقران واستحداث أدوات عملية. وتعمل املبادرة عىل 

التحفيز أيضاً من خالل تسليط الضوء – يف األمم املتحدة وللجمهور – عىل الجهود التي تبذلها الدول 

للتصديق عىل االتفاقية وتنفيذها.

 الرشاكات


يشكل التعاون والرشاكات جزءاً ال يتجزأ من فلسفة تشغيل مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب. وتعمل املبادرة 

بشكل وثيق مع مجموعة واسعة من الدول يف مختلف مناطق العامل، وال سيام البلدان النامية يف منطقة آسيا 

واملحيط الهادئ ومنطقة البحر الكاريبي وأفريقيا. وقد انضم عدد متنوع من املنظامت الدولية واإلقليمية 

واملنظامت غري الحكومية والخرباء املستقلني إىل مجموعة أصدقاء املبادرة، وأسهموا يف طائفة من أنشطة 

املبادرة، مام أتاح لهم إثراء القضايا املطروحة بخرباتهم والتزامهم.

https://cti2024.org/en/group-of-friends/
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 األنشطة


بناء القدرات وتعزيز املؤسسات

تتيح املشاركة املبارشة عىل املستوى الوطني، مع الحكومات الوطنية وواضعي السياسات واألخصائيني املامرسني 

واملؤسسات الوطنية واملجتمع املدين وأصحاب املصلحة اآلخرين، تعميق فهم الفرص والتحديات والتجارب 

الوطنية وتحديدها، وكذلك سبل التغلب عىل العقبات. وتؤدي مثل هذه املشاركة إىل بناء عالقات إيجابية 

بني املبادرة والدول ومع الوزراء املعنيني واإلدارات الحكومية املعنية وسائر األطراف املتحاورة. لذلك ستنظم 

املبادرة، للفرتة 2020-2022، برنامجاً سنوياً إلجراء الزيارات الُقطرية للبلدان املتلقية للمساعدة اإلمنائية 

الرسمية، مسرتشدًة يف ذلك بالتحليالت الدقيقة واحتياجات الحكومات وطلباتها. وتتميز هذه الزيارات بأنها 

توفر التضامن الدبلومايس والخربات التقنية واملساعدة يف بناء القدرات، وكذلك فرصاً للتبادل والحوار، ووضع 

اسرتاتيجيات لصنع السياسات الحكومية وتنفيذها. وتعقد املبادرة عدداً من الحلقات الدراسية عىل هامش 

هذه الزيارات أو كفعاليات مستقلة، بناًء عىل طلب الحكومات.

التبادالت بني األقران

ترى الدول األساسية التي تقود مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب، بوصفها مبادرة عرب إقليمية، املزايا 

االسرتاتيجية لعقد تبادالت إقليمية ودون إقليمية بني الدول التي تتقاسم التقاليد القانونية وتوجد بينها 

تشابهات عملية وتربطها عالقات صداقة، وكذلك لعقد حلقات دراسية وحلقات عمل تقنية ويف مجال بناء 

القدرات. وتسعى املبادرة أيضاً إىل عقد أنشطة بني املجموعات غري الجغرافية، مثل التعاون مع مجموعة أقل 

البلدان منواً ومجموعة الدول الُجزرية الصغرية النامية، وتعزيز املزيد من الفرص داخل بلدان الكومنولث وفيام 

.)OIC( بينها، ومنظامت أخرى مثل منظمة التعاون اإلسالمي

وستعقد الدول األساسية التي تقود املبادرة منتدى سنوياً، ليشكل منرباً يضم أصحاب مصلحة متعددين 

لتبادل املعلومات واستكشاف التحديات واملامرسات الجيدة، باإلضافة إىل اجتامعات أخرى، بُغية مواصلة 

إطاْلع أصدقاء املبادرة وغريهم عىل التقدم املُحرز واإلنجازات املُحققة وتسليط الضوء عىل القضايا والتطورات 

العاملية الرئيسية وفحصها بدقة.

عىل الصعيد الدويلعىل الصعيد اإلقليميعىل الصعيد الوطني



COOPERATION ON EXTRADITION 

T  O  O  L

UNCAT Implementation Tool 6/2019

The CTI ‘UNCAT Implementation Tools’ are a series of practical tools designed to share good practices among States on the 
implementation of the UN Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 
(UNCAT). They offer thematic guidance and ideas for State practitioners and policymakers as they develop or revise context-
specific strategies, mechanisms and procedures to prevent torture and other forms of ill-treatment or punishment, and provide 
remedies for victims.

The UN Convention against Torture and Other Cruel, 

Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 

(UNCAT) enables and facilitates cooperation among 

States parties on extraditing those suspected of or 

responsible for offences of torture. This cooperation 

framework fulfills the general pledge of all UN Member 

States, under Articles 1(3), 55 and 56 of the UN Charter, 

to take joint action to advance human rights.

By adopting and giving effect to UNCAT’s “extradition 

framework”, States can secure the lawful surrender and 

transfer of people suspected of or responsible for offences 

of torture. This framework has been set up in pursuit of the 

shared goals of UNCAT States parties of ending impunity by 

bringing perpetrators of such serious crimes to justice and 

eliminating safe havens for criminals. While there remain 

challenges in realising extradition for offences of torture, 

the Convention offers much to States parties to facilitate 

such processes.

Thanks to UNCAT’s extradition provisions, States parties are able to enlist each other’s support in countering 

torture, and strengthening mutual assistance and cooperation in criminal law enforcement matters. The 

framework established under UNCAT also generates goodwill, and builds stronger bilateral and multilateral 

relations between States.

This tool outlines the different elements of UNCAT’s extradition framework and, with a view to inspiring 

cooperation in extradition matters related to UNCAT, shares examples of States’ treaties, laws, policies, 

procedures and practices that give effect to UNCAT’s extradition-related provisions.

Offences of torture include all acts of 

torture or omissions, attempts, complicity, 

participation — such as aiding and abetting 

— conspiracy, instigation, incitement, as well 

as acts by public officials or other persons 

acting in an official capacity who consent to or 

acquiesce in torture (Articles 1 and 4, UNCAT).

Extradition is a lawful procedure by which 

States cooperate with one another in criminal 

matters, regulating the formal surrender 

of suspects and convicted persons from 

one jurisdiction to another with a view to 

their prosecution or serving sentences of 

imprisonment for prior convictions.
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T  O  O  L

STATE STRATEGIES TO PREVENT AND 
RESPOND TO TORTURE AND OTHER 
ILL-TREATMENT OR PUNISHMENT

CTI/UNCAT Implementation Tool 1/2017

The CTI ‘UNCAT Implementation Tools’ are a series of practical tools designed to share good practices among States on the 
implementation of the UN Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (UNCAT). 
They offer thematic guidance and ideas for State practitioners and policy-makers as they develop or revise context-specific strategies, 
mechanisms and procedures to prevent torture and other forms of ill-treatment or punishment, and provide remedies for victims.

Putting in place measures to prevent and eradicate torture and other ill-treatment in all its forms, and which 

provide redress for victims, takes time. Ratifying the UN Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman 

or Degrading Treatment or Punishment (UNCAT) is just the start of a process of ongoing implementation 

and improvement leading to more efficient and fairer administration of justice, improved rule of law and 

governance, strengthened independence of the judiciary, and a safer and freer society. Because UNCAT does 

not prescribe how its various articles are to be implemented, each State party is free to develop laws, policies, 

practices and mechanisms that reflect and respond to their own unique national context and character. 

Preparing a strategy (or action plan) can help to identify and plan the specific short-, mid- and long-term steps 

proposed to prevent torture and other ill-treatment or punishment.

Strategies aimed at torture prevention have sometimes been developed during reform initiatives, or in 

response to a particular incident that exposed some weakness in policy or practice, or to effect positive change 

during a period of transition. Even in the absence of such triggers, torture prevention strategies have been put 

in place to strengthen the rule of law and protection for individuals and to develop good relations between 

citizens and the State authorities.

Different approaches to strategies have been adopted by States. Some States have developed national torture 

prevention strategies either as a specific strategy or as part of a broader human rights national action plan. 

Others have subsumed elements relating to torture prevention within national development plans, including 

in relation to implementing the Sustainable Development Goals (SDGs). In federal or other decentralised 

States, strategies may be developed at a federal level and/or at the sub-national levels. Also at a practical level, 

operational plans of specific departments or services have incorporated torture prevention objectives and 

targeted actions. These approaches help prevent torture and ill-treatment or punishment. For the purposes of 

this tool, they are referred to as “torture prevention strategies”.

NATIONAL  
TORTURE 

PREVENTION 
STRATEGY

NATIONAL  
HUMAN RIGHTS 

ACTION PLAN

NATIONAL 
DEVELOPMENT  

PLAN

AGENCY 
OPERATIONAL  

PLANS
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املشورة التقنية واألدوات واملوارد

تعمل املبادرة عىل استحداث ونرش أدوات وموارد شاملة وقابلة للتنفيذ تغطي 

العمليات والسياسات والقوانني. وقد جمعت أدوات املبادرة حتى اليوم أكرث 

من 100 مثال للمامرسات الجيدة واملبتكرة، وهي متاحة بأكرث من 8 لغات 

مختلفة )العربية واإلنجليزية والفرنسية والبهاسا اإلندونيسية والربتغالية 

والروسية واإلسبانية واألوكرانية(.

وباإلضافة إىل ذلك، يقدم فريق خرباء املبادرة املوجود يف أمانة املبادرة املشورة 

التقنية بصورة فردية للحكومات واملؤسسات يف البلدان النامية، من خالل 

"مكتب املساعدة عن بُعد" الذي يرد برسية عىل االستفسارات التقنية حول 

مجموعة واسعة من القضايا، مبا يف ذلك االلتزامات املنصوص عليها يف اتفاقية 

مناهضة التعذيب، واستعراض وصياغة قوانني وسياسات مناهضة التعذيب، 

والتغيريات التشغيلية يف قطاعات الرشطة والسجون واألمن والعدالة. وتعمل 

أمانة املبادرة أيضاً كـ"خدمة إحالة" لربط طلبات الحصول عىل الدعم التقني 

أو الدعم يف مجال بناء القدرات بالرشكاء واألصدقاء املناسبني، حيثام ال تكون 

أمانة املبادرة هي األقدر عىل تقديم الدعم أو املشورة.

منرب ألحدث تقنيات نقل املعارف

تتعاون املبادرة مع طائفة متنوعة من الرشكاء من ذوي الخربة بُغية إثراء أعامل املبادرة بأحدث املعارف 

والتحليالت والخربات. ويوفر املوقع الشبيك ملبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب، www.cti2024.org، مستودعاً 

لألدوات واملعلومات املتعلقة باتفاقية مناهضة التعذيب، بصيغة بسيطة وغري معقدة، وبحظى بأكرث 

من4800 مستخدم فريد وأكرث من 20300 مشاهدة لصفحاته سنوياً. وينرش املوقع الشبيك األخبار الرئيسية 

للمبادرة، وتقارير عن األحداث، وأدوات وموارد أخرى خاصة باملبادرة، ويقدم أيضاً نرشة إخبارية إلكرتونية 

لني فيه. وبالنظر إىل أهمية نرش األدوات واملواد واملوارد الخاصة باملبادرة بلغات  بصورة موسمية للمسجَّ

متعددة، فقد أنشأت املبادرة "مكتبتها اإللكرتونية" التي تضم املواد واملوارد الخاصة باملبادرة املتاحة بلغات 

أخرى. وستواصل املبادرة أيضاً بناء تواجدها االجتامعي والحفاظ عليه. وستعمل املبادرة عىل توسيع وتعزيز 

نقل املعلومات بشأن رؤية املبادرة وعملها ونجاحاتها يف املنشورات ووسائل اإلعالم ذات الصلة وغريها من 

الوسائل، بُغية تحقيق زخم عاملي ورفع مستوى الوعي.
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رفع مستوى الوعي

جنيف: تشارك مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب، بوصفها موطناً من مواطن األمم املتحدة لحقوق اإلنسان، 

يف أنشطة رفع الوعي وتبادل املعلومات وتعزيز التصديق عىل اتفاقية مناهضة التعذيب وتنفيذها من 

خالل آليات األمم املتحدة ذات الصلة، مبا فيها االستعراض الدوري الشامل )UPR(، ومجلس حقوق اإلنسان 

)HRC(، وصندوق األمم املتحدة االستئامين لدعم مشاركة أقل البلدان منواً والدول الُجزرية الصغرية النامية 

يف أعامل مجلس حقوق اإلنسان، وكذلك مداوالت كيانات األمم املتحدة األربعة املعنية مبناهضة التعذيب، 

وهي لجنة األمم املتحدة ملناهضة التعذيب )CAT(، واللجنة الفرعية ملنع التعذيب، ومقرر األمم املتحدة 

الخاص املعني بالتعذيب، وصندوق األمم املتحدة للتربعات لضحايا التعذيب. وتتعاون املبادرة أيضاً 

ورشكاؤها، عند االقتضاء، مع ُشعب املفوضية السامية لحقوق اإلنسان )OHCHR(، مبا فيها برنامج بناء 

القدرات، من أجل تحديد أوجه التآزر والفرص املتاحة.

وسيظل االستعراض الدوري الشامل، إىل جانب املعايري األخرى، موجهاً ومؤرشاً لإلرادة السياسية للتصديق 

عىل اتفاقية مناهضة التعذيب وتنفيذها. وستتعاون املبادرة مع الدول فيام يتعلق بالوفاء بالتزاماتها 

الطوعية. وخالل الدورتني األوىل والثانية، كان التصديق عىل االتفاقية وتحسني تنفيذها فيام يتعلق باملواضيع 

املتصلة بالتعذيب من بني أهم التوصيات الخمس التي قدمتها بعض الدول إىل الدول األخرى. ويف السنوات 

املقبلة، ستواصل الدول األساسية التي تقود املبادرة تعاونها مع البلدان املتلقية للمساعدة اإلمنائية الرسمية، 

وال سيام أثناء الفرتة التي تسبق االستعراض الدوري الشامل والفرتة التي تليه.

نيويورك: إّن اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة لألمم املتحدة يف نيويورك وجداول أعاملها املتعلقة باألمن 

ومكافحة اإلرهاب والعمل الرُشطي والتنمية تعني أّن املبادرة يجب أن تكون عىل علم باملناقشات الهامة 

ه إليها اهتاممها. وتشكل األمم املتحدة يف نيويورك أيضاً موقعاً رئيسياً  التي تجري هناك ويجب أن تُوجِّ

للمناقشات الثنائية مع الدول األقل منواً والدول الُجزرية الصغرية النامية باعتبارها دوالً أعضاء يف األمم 

املتحدة ولكن ليس لها بعثات دامئة يف جنيف. وتستهدف املبادرة أيضاً االضطالع بدور مفيد يف مواءمة الُنهج 

بني جنيف ونيويورك.

الهيئات اإلقليمية: أقامت مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب رشاكات مع عدد من املنظامت اإلقليمية )رابطة 

أمم جنوب رشق آسيا، واللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، ولجنة منع التعذيب يف أفريقيا، ومجلس 

أوروبا، ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا( من أجل تصميم وتنفيذ برنامج املبادرة للحلقات الدراسية 

اإلقليمية، وستواصل القيام بذلك خالل الفرتة 2020-2022. وباإلضافة إىل ذلك، ستسعى املبادرة إىل رفع 

مستوى الوعي باالتفاقية أثناء دورات اجتامعات املنظامت اإلقليمية، عند االقتضاء.

يُستخدم مصطلح "التصديق" يف صفحات هذه االسرتاتيجية لإلشارة إىل كل من التصديق واالنضامم، اللذين يُسمح بهام   2

مبوجب االتفاقية. 

https://www.upr-info.org/database/statistics/
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 تحقيق التصديق الشامل


إّن الحظر العام للتعذيب هو حظر شامل. ومع ذلك فإّن االلتزامات املحددة املنصوص عليها يف اتفاقية 

مناهضة التعذيب ال تُطبَّق عىل جميع دول العامل، ألّن هناك دوالً ال تزال غري أطراف يف االتفاقية. ويف حني 

أّن التصديق عىل االتفاقية يشكل التزاماً دولياً مبكافحة التعذيب وسوء املعاملة، فإّن هناك منافع واضحة 

لتنفيذها عىل الصعيد املحيل. وميكن أن تؤدي عمليات اإلعداد وبناء القدرات والتشاور وتطبيق الشفافية، 

عىل وجه الخصوص، إىل تعزيز ثقة الجمهور يف املؤسسات والسلطات وكذلك إىل تحسني معارف وخربات 

السلطات الوطنية.

ق بعد عىل االتفاقية بلداناً من البلدان املتلقية للمساعدة اإلمنائية الرسمية  وتُعترب غالبية الدول التي مل تصدِّ

)77 يف املائة(، وتقع أكرث من 50 يف املائة منها يف الدول الُجزرية الصغرية النامية )SIDS( يف منطقة البحر 

الكاريبي واملحيط الهادئ. ومنذ إطالق مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب يف عام 2014، انضمت 15 دولة 

إىل االتفاقية، منها 13 دولة )87 يف املائة( تنتمي إىل مجموعة البلدان املتلقية للمساعدة اإلمنائية الرسمية، 

وتعمل هذه الدول حالياً عىل تنفيذ االتفاقية. لذلك يُعترب قرار أّي دولة بالتصديق عىل االتفاقية مؤرشاً 

للتقدم ومحفزاً ملواصلة بناء القدرات وكذلك 

التزاماً مبواصلة اإلصالحات الترشيعية واملؤسسية 

والعملية. ولهذا السبب تعمل املبادرة مع 

البلدان املتلقية للمساعدة اإلمنائية الرسمية 

بشكل موسع عىل منع التعذيب والتصدي له 

وتحديداً عىل تنفيذ االتفاقية سواء قبل التصديق 

أو بعده.



   |   2020–2022 اسرتاتيجية12

 نحو التنفيذ الفعال


عند العمل مع الدول من أجل منع مامرسات التعذيب وسوء املعاملة والقضاء عليها، يتعني فهم الظروف 

التي تسمح بحدوثها، وكذلك ُسبل وأسباب استمرارها. فقد أظهرت البحوث أّن توليفة من العمليات والهياكل 

السياسية واالقتصادية والقانونية والثقافية واالجتامعية هي التي تخلق الظروف املُفضية إىل مامرسة 

التعذيب. وتبني األدلة أيضاً أّن أكرث رشائح املجتمع فقراً وضعفاً هي األكرث عرضة لخطر سوء املعاملة.

ومبا أّن األشخاص الذين ميارسون التعذيب أو يسيئون استخدام مناصبهم أو سلطتهم ليسوا إاّل جزءاً من نظام 

د، فإّن أّي نُهج ملنع التعذيب وسوء املعاملة ينبغي أن تتناول جميع الجوانب التي تسهم يف  بريوقراطي معقَّ

العملية الشاملة التي تسمح بوقوع مثل هذه املامرسات، وأن تُدَرج عىل نحو سليم يف العمليات والهياكل 

األوسع نطاقاً التي تحكم سيادة القانون وإقامة العدل.

 وتقع اتفاقية مناهضة التعذيب يف صلب النهج الذي تتبعه املبادرة للقضاء عىل التعذيب ومنعه: 

إذ ترشد اتفاقية مناهضة التعذيب الدول، خطوة بخطوة، بشأن كيفية وضع السياسات والترشيعات 

وتدابري التصدي ملنع التعذيب، مع إتاحة قدر كبري من املرونة للدول لتكييف هذه السياسات والترشيعات 

والتدابري مع واقعها الدستوري والقانوين والعميل عىل الصعيد الوطني.

وسيغطي عمل املبادرة طائفة من املجاالت املتصلة مبكافحة التعذيب وسوء املعاملة وبالعمليات األوسع 

نطاقاً لتعزيز املؤسسات، مثل إسداء املشورة للحكومات بشأن اإلصالحات الترشيعية وكذلك بشأن التنفيذ 

العميل مثل االحتجاز لدى الرشطة، والشكاوى والتحقيقات، وأساليب االستجواب، والضامنات واإلجراءات، 

واكتظاظ السجون وأوضاع االحتجاز فيها، وقضاء األحداث، والصلة بني الفساد واملامرسات الحكومية العنيفة، 

واألمن/مكافحة اإلرهاب، والهيئات الزائرة أو الرقابية املستقلة، والجوانب األخرى من قطاع العدالة التي 

تدعم تحقيق العدل والشفافية واملساءلة، مثل القاعدة التي تقيض بعدم قبول األدلة املشوبة بالتعذيب يف 

اإلجراءات القضائية.
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 تقديم التقارير إىل لجنة مناهضة التعذيب


إّن تقديم التقارير إىل لجنة األمم املتحدة ملناهضة التعذيب )طبقاً للامدة 19 من اتفاقية مناهضة التعذيب( 

يشكل التزاماً رئيسياً وكذلك مؤرشاً هاماً للتقدم املحرز ومصدراً إيجابياً للمشورة. وستواصل املبادرة دعم 

أقل البلدان منواً والدول الُجزرية الصغرية النامية يف تقديم تقاريرها األولية. وستعمل املبادرة أيضاً عىل 

إذكاء الوعي باملامرسات الجيدة يف هذا املجال، مبا يف ذلك من خالل نرش أداة التنفيذ بشأن تقديم التقارير 

التي وضعتها املبادرة. وسيجري تنسيق هذا العمل بشكل وثيق مع مبادرة بناء القدرات التابعة للمفوضية 

السامية لحقوق اإلنسان.

 الرصد والتقييم


يف إطار الجهود املبذولة لرصد وتقييم التقدم املحرز واألثر املحقَّق واإلبالغ عنهام، ستُعرَض آخر املستجدات 

عىل مجموعة أصدقاء املبادرة، وستضع أمانة املبادرة تقريراً سنوياً علنياً، وسيُقام منتدى سنوي يلتقي فيه 

أصدقاء املبادرة ملناقشة التقدم املحرز والفرص املتاحة.

 تحديث املعلومات


ت لتحل محل اسرتاتيجية فرتة 2018-2020، مع األخذ يف  هذه االسرتاتيجية هي اسرتاتيجية ُمنقَّحة، أُِعدَّ

الحسبان إضافة فيجي إىل الدول األساسية التي تقود املبادرة يف فرباير/شباط 2019 ليصل عددها إىل ست 

دول. ومتتد فرتة هذه االسرتاتيجية لتغطي الدورة الثالثة لالستعراض الدوري الشامل، وتظل سارية املفعول 

حتى نهاية عام 2022. وسيجري تحديث االسرتاتيجية حسب االقتضاء.

ثت يف مارس/آذار 2020* ُحدِّ

https://cti2024.org/content/docs/CTI-Reporting_UNCAT_final.pdf
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 يف كل
سنة

 ستستفيد 3 دول
عىل األقل من زيارة قُطرية أو زيارة دراسية من جانب املبادرة، وسيؤدي ذلك إىل 

توسيع قاعدة املعارف املحلية وتعزيز القدرات والجاهزية لتنفيذ اتفاقية مناهضة 

التعذيب عىل املستوى املحيل.

 ستتلقى 10 دول
عىل األكرث املشورة من الخرباء بشأن اتفاقية مناهضة التعذيب وما يتعلق بها من 

مسائل قانونية وتشغيلية، وذلك من خالل فريق الخرباء الذي يعمل يف "مكتب 

املساعدة" التابع ألمانة املبادرة أو من خالل وسائل أخرى.

 سيشارك ما يزيد عن 30 مسؤوالً من كبار املسؤولني الحكوميني
يف الحلقات الدراسية واملؤمترات وحلقات العمل التي تعقدها املبادرة يف مجال بناء 

القدرات. 
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