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صيغة  -ة التعذيب ناهضاتفاقية معلى  تصديقال
 مقدمة - ةالتنفيذي نموذجية لإلجراءات

 

ت إلى الحكومة توصي  ورقة   تقدم لكي لجهات واإلدارات التنفيذيةل المعلومات الالزمة تضمنتبحيث  يةالنموذج ه الصيغةهذ ُأِعدَّ
 1 .ة التعذيبناهضاتفاقية م التصديق علىب

 تطرحهاالتي  ا  من األسئلة األكثر شيوع عددى م إجابات عليدعم هذه اإلحاطة وتقد الغرض منهاعدة مرفقات  هذه األداة صاحبتو 
 .نحو التصديق تتجهالدول وهي 

 

 1ما هي اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب؟ .1

"ال والمتمثل في أنه:  اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الوارد في وعدالب تفي أن  ء في األمم المتحدة بتعهدت جميع الدول األعضالقد 
 .(5)المادة  "الحاطة بالكرامةيجوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو 

 لة تحدد الجوانب األساسية لحظرمفص   ا  لدول أحكاما إلى (UNCAT) 1984لعام  اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب وتقدم
 .لستقالنص الكامل لالتفاقية كمورد م أ در ج  و . لوفاء بهذا الوعد المشتركا ب غية، ةفعال بصورة هومنع التعذيب

  اتفاقية مناهضة التعذيب؟الرئيسية المنصوص عليها في  لتااماتال ما هي  .2

الحظر المطلق للتعذيب وغيره وإعمال  ةوحمايباحترام  المتعلقة االلتزامات توضحمادة جوهرية  16 بة التعذيناهضاتفاقية متتضمن 
معاهدات حقوق  كغيرها من ،ة التعذيبناهضاتفاقية موال ت ملي . األحكام اإلجرائية اإلضافية العديد منسوء المعاملة، و  أشكالمن 

ويشجع الدول على وضع قوانين وسياسات وممارسات  دتعم  م   أمر هذاو  .هذه المواد ذنفيت التي ينبغي بها كيفيةالعلى الدول ، اإلنسان
 .مناهضة التعذيبلتزامات اتفاقية ال وتمتثل في الوقت نفسه ينالفريد وطابعهاوآليات تتفق مع سياقها 

اإلشارة إلى أنه ال يتعين  تجدر ومع ذلك. التزامات قانونية ملزمة هافي الواردة تفاقية، تصبح جميع االلتزاماتعلى االعند التصديق و 
عملية تدريجية لتنفيذ االتفاقية ل التصديق بداية  إذ يشكل عليها.  قبل التصديق مناهضة التعذيبعلى الدول الوفاء بالتزامات اتفاقية 

 " للحصول علىختياري؟اتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكولها اال التصديق على نبغيمتى ي" انظر. سنوات عديدة تحقيقها ستغرق ي
 .مزيد من المعلومات

 .تقديم التقاريرو  ،واإلنصاف ،والعقاب ،والمنع ،الحظر التالية: عناويناليمكن تجميع التزامات االتفاقية الرئيسية تحت و 

                                                           
1

  بصورة متساوية. اإلشارة إلى االنضمام به أيضا  قصد ي   وإن كانط، يبستال لغرضق هنا يدتصم مصطلح الستخدي   
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النتقاص في ل قابل غير الحظر المطلق للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة مبدأ   حالة تشكل :الحظر
 .القانون الدولي

شخاص إلى األعدم إرسال ب التبعي (، بل يشمل االلتزام1التعذيب )المادة  ممارسة التزام الدول بعدم علىالحظر  يقتصر هذاال و 
 .(15التعذيب )المادة  نتائج، وااللتزام بعدم االستفادة من (3يتعرضون فيها للتعذيب )المادة قد  التي ماكناأل

في نظامها القانوني  ا  مناسب إدراجا  الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة  إدراجنبغي أن تضمن الدول يو 
 .(10في المواد التدريبية لجميع الجهات الحكومية ذات الصلة )المادة  إدراجه أيضا  ، و الداخلي

أعمال التعذيب  وقوع فعالة لمنع أخرى  تدابير أي  ئية أو يجب على الدول أن تتخذ تدابير تشريعية أو إدارية أو قضا: المنع
 .(16( وغيرها من ضروب سوء المعاملة )المادة 11و 2)المادتان 

فقط أن تكون التدابير فعالة في  وإنما تشترطذها، اتخاالدول  يتعين علىالتدابير التي  على اتفاقية مناهضة التعذيب تنصال و 
 شتى.تخذ الدول تدابير لذلك قد تو 2 .الممارسة العملية

، التعذيب الحماية منبإضفاء الطابع المؤسسي على ضمانات  ،من خبراء آخرينض ،المقرر الخاص المعني بالتعذيب يوصوي
تدابير فعالة للغاية لمنع التعذيب  بوصفها، التفتيش المستقل لمرافق االحتجازمبكر و  في وقت محامإمكانية االتصال بمثل إتاحة 

 3 .روب سوء المعاملةوغيره من ض

تعذيب الجريمة ل إدراج نص محدد ينبغي أن تضمن الدول. يجب التحقيق في جميع أعمال التعذيب ومحاكمة مرتكبيها :باالعق
أسباب  توافر عند. و (13و 12 المادتانو  9إلى  5من  ادو التحقيق في جميع الشكاوى )الم كذلك( و 4)المادة  ةن المحلييانو في الق

 .مائجر ال هذه شخاص المد عى ارتكابهماأل ةحاكم، يجب متعذيب أعمال وقوعالعتقاد بإلى ا تدعومعقولة 

ذ في الحصول على تعويض ينفتلل قابلحق ب تمتعهالتعذيب و  من يتعرض لعمل من أعمالإنصاف إتاحة إمكانية : يجب اإلنصاف
 4 .(14ادة )الم وجه ممكنكمل على أ ه، بما في ذلك وسائل إعادة تأهيلمناسبعادل و 

. ومناسب كاففي الحصول على تعويض  همحقلكفالة فعال للضحايا و النتصاف االينبغي أن تعتمد الدول تشريعات لتوفير و 
بل أن تكون ينبغي ، و فحسبمدنية ضد الجاني  كشكوى بل االنتصاف هذه ضد الدولة وليس س   التماس ةتاحإيجب و  فعالة  هذه الس 

 .العملية في الممارسة

الخطوات التي اتخذتها  تتضمنلجنة مناهضة التعذيب تقارير دورية  إلىجميع الدول األطراف  أن تقدم : ينبغيلتقاريرتقديم ا
 .لتنفيذ االتفاقية

                                                           
، لجنة مناهضة التعذيبانظر  ة.فعال صورةااللتزام ومنع التعذيب ب هذا كيفية فهم معرفةلمساعدة الدول األطراف على  ا  نشرت لجنة مناهضة التعذيب تعليق 2

 .2008 /كانون الثانييناير CAT/C/GC/2 ،24 ،2التعليق العام رقم 

 .26، الفقرة E/CN.4/2003/68 التوصيات العامة للمقرر الخاص المعني بالتعذيب،انظر  3

اللتزام ا بالتفصيل فيه اللجنة تتناول، الذي 2012 /تشرين الثانينوفمبر CAT/C/GC/3 ،16، 3التعليق العام رقم ، لجنة مناهضة التعذيبرجى الرجوع إلى ي   4
 وفير سبل اإلنصاف.بت
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إلى لجنة مناهضة التعذيب في غضون سنة واحدة من  ا  أولي ا  الدول األطراف تقرير  أن تقدم، يجب من االتفاقية 19بالمادة  عمال  و 
مزيد لحصول على ل ، المبادئ التوجيهية العامة"إلى لجنة مناهضة التعذيب التقارير األوليةتقديم "انظر . تفاقيةاالها على تصديق

 .لياألو   االستعراضالتقارير الدورية كل أربع سنوات بعد تقديم  وينبغي .من المعلومات

 

 

 20عند التصديق )المادتان  االحتفاظ بها"طوعية" يمكن آليات  إنشاء أخرى أحكام  تقترح، ضافة إلى هذه االلتزامات الملزمةباإلو 
"التحفظات واإلعالنات"  بشأنانظر اإلحاطة المنفصلة . (22و 21عندما تعتمدها الدولة الطرف )المادتان  هاذينفت يمكن بدء( أو 30و

 فهما  كامال .التزام ضمان فهم كل من أجل  مشورة الخبراء قبل التصديق التماس ا  دائم ينبغي. و لمزيد من التفاصيل

 

 لماذا ينبغي التصديق على اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب .3

دولة إلى التصديق على اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب  169لقد تعددت األسباب الوجيهة التي دفعت  
(. وتتمثل هذه األسباب في UNCATتفاقية" أو "اتفاقية مناهضة التعذيب" المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة )"اال

:  أن 

بل الفعالة لحظر التعذيب والوقاية منه  -من خالل عملية تحسين تدريجية  -االتفاقية تلزم الدول وتوجهها  .1 بشأن الس 
 والمعاقبة عليه وإنصاف ضحاياه.

   الحظر

 العقاب تقديم التقارير

 المنع
 

 

 اإلنصاف

 التفاقية

 اللتاامات الرئيسية المنصوص عليها في اتفاقية مناهضة التعذيب
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قة والمجتمع الدولي مت حدان في اقتناعهما بضرورة عدم  التصديق على االتفاقية يحمل رسالة قوية مفادها أن   .2 الدولة المصد  
 التسامح مطلقا  مع التعذيب تحت أي  ظرف من الظروف.

االتفاقية تتميز عن سائر معاهدات حقوق اإلنسان بأنها تتضمن قائمة  عملية  بالخطوات الواجب اتخاذها للوقاية من التعذيب  .3
 وفي الوقت نفسه تعطي الدول المرونة الكافية لمواءمة هذه الخطوات مع سياقها الوطني. وسوء المعاملة أو العقوبة،

ل إنفاذ القانون بفعالية، وتؤدي إلى رفع مستوى األمان في السجون وتحسين  .4 االتفاقية تعزز سيادة القانون وإقامة العدل، وتسه  
 (.16ي وأهداف التنمية المستدامة )خاصة  الهدف إدارتها. وينتج عن ذلك تعزيز االستقرار واالستثمار االقتصاد

التصديق على االتفاقية يتيح فرصة فريدة أيضا  إلعادة تعريف العالقة بين الدولة ومواطنيها. فهو يفسح المجال للحكومات  .5
وإلعالء صوت  لتصحيح أحداث العنف أو السياسات التمييزية في تاريخها القديم أو الحديث، وللقضاء على الممارسات الضارة،

 ضحايا التعذيب لكشف حقيقة ما تعرضوا له من انتهاكات. وبذلك ترفع القطاعات المعنية مستوى الوعي بمعايير السلوك المناسبة.
، األمر الذي يؤدي إلى تحسين الشفافية وزيادة الجهات المعنيةعمليات التصديق تشمل عموما  إجراء مشاورات مع عدد من  .6

 سات الدولة وسلطاتها.ثقة الجمهور في مؤس
االنضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب يمكن أن يدعم الدول من أجل وضع ضمانات للوقاية من التعذيب وسوء المعاملة  .7

بل االنتصاف للضحايا. فهو يتيح الفرصة ألعادة النظر في القوانين واألنظمة والسياسات واإلجراءات القائمة أو لتحسينها أو  وتوفير س 
 ثها.لتحدي

التصديق على االتفاقية يعطي زخما  لالرتقاء بمستوى تدريب العاملين في أجهزة إنفاذ القانون وغيرها من الجهات الفاعلة،  .8
 ويسمح بتبادل اآلراء بين الدول بشأن الممارسات الجيدة والتحديات.

 عدم اإلعادة القسرية وتسليم المطلوبين. التصديق على االتفاقية يعزز الثقة المتبادلة بين الدول، فيما يتعلق بمسائل مثل .9
 .ذات الصلةالتصديق يمكن أن يؤدي إلى زيادة الدعم الدولي لإلصالحات الداخلية المطلوبة في القطاعات  .10
 

 ما هو البروتوكول الختياري لتفاقية مناهضة التعذيب؟ .4

د   يد الدول بالمساعدة العملية الالزمة لمنع التعذيب وغيره من تزو غرض ( لOPCATالبروتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب ) أ ع 
 .اتفاقية مناهضة التعذيب الواردة في لتزاماتالالوفاء با علىالمساعدة بشكل كبير ب غية ، و فعاال   منعا  سوء المعاملة  أشكال

للزيارات المنتظمة إلى جميع أماكن  ا  منظا بدال  من ذلك ينشئ ، لكنهأو معايير جديدة قواعد أي  ال يضع البروتوكول االختياري و 
في  الموجودة تحديد الثغراتمن أجل هيئات وطنية ودولية تعمل بالتعاون الوثيق مع السلطات الوطنية،  ذه الزياراتتقوم بهو  .االحتجاز

 .القوانين والممارسات لحماية حقوق وكرامة جميع األشخاص المحرومين من حريتهم

وقت  ق فيه على اتفاقية مناهضة التعذيب أو في أي  على البروتوكول االختياري في نفس الوقت الذي تصد    دولة التصديق يجوز ألي  و 
 .بعد ذلك
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 تنفيذ المعاهدة؟ المترتبة على ما هي اآلثار المالية .5

 لذا فإن   .اآلثار المالية جميع معاهدات حقوق اإلنسان، ال يخلو التنفيذ الفعال التفاقية مناهضة التعذيب منل بالنسبةكما هو الحال 
 وبمنحاالحتجاز،  أثناءسوء المعاملة  للحماية منضمانات  بتقديمالتكاليف المرتبطة باإلصالحات القانونية والسياساتية الضرورية، و 

 .ماليةالعتبارات باال تقترن التزامات تشكل تدريب الموظفين، وبتعويضات للضحايا، 

من االمتثال التشريعي للمعايير الدولية لمنع التعذيب تتحمل تكاليف قليلة نسبيا   ا  لفعل مستوى جيدبا أظهرتالدول التي  فإن   ومع ذلك
في الدول التي بها مرافق  مناهضة التعذيب تنفيذ البروتوكول االختياري التفاقية فإن   ،وبالمثل .مناهضة التعذيبمرتبطة بتنفيذ اتفاقية 

 .ا  نسبي ومنخفض التكلفة ا  بسيط ا  أمر  يشكلاألشخاص حتجاز ال العدد أو قليلة الحجم صغيرة

 المتعلقةفي االلتزامات القائمة  هذه التكاليف تدار بطريقة تدمج يمكن أنتفاقية االالتكاليف المرتبطة بتنفيذ  ت دول أخرى أن  ثبتوأ
، حتى بالنسبة للدول ا  لكامل لالتفاقية ممكنل التنفيذ اما يجعوهو تحملها تدريجيا  بمرور الوقت،  تتيح بطريقة إصالح قطاع العدل أوب

 .الصغيرة

على  ا  ل عبئشكألمم المتحدة، بما في ذلك لجنة مناهضة التعذيب، ياآليات  العديد منإلى  تقديم التقارير أن   أيضا  إلى الدول وأشارت
، بما في ذلك لتماس المساعدة من الشركاءخالل اتتغلب على هذا التحدي من  يمكن أنالدول  بي د أن  . الدول ذات الموارد المحدودة

، الذين يقدمون المساعدة التقنية أو لمتحدة اإلنمائي والمجتمع المدنيالدول األخرى والمفوضية السامية لحقوق اإلنسان وبرنامج األمم ا
 .عملية تقديم التقارير إلى اللجنة رسييالمالية من أجل ت

، باإلضافة إلى منع التعذيب وغيره من على سبيل المثالف. المحتملة منافعالتكاليف المتوقعة وال محاولة الموازنة بين ا  أيض ةيمكن للدولو 
اتفاقية  في ةعضوية الدولب ترتبط من المزايا الملموسة وغير الملموسة ا  عدد فإن  في الوالية القضائية،  منعا  فعاال   ضروب سوء المعاملة

أكثر جاذبية، مما قد  ا  واستثماري ا  تجاري ا  شريك الدولة تصبح من ثم، و ياألمن الوضع وتحسن، مثل التنمية المستدامة مناهضة التعذيب
 .تفاقيةعلى اال للتصديق الكليةكبير التكاليف  إلى حديقلل 

 بناء  لدول إلى ا أيضا   ، المساعدةوالمفوضية السامية لحقوق اإلنسان اتفاقية مناهضة التعذيبمبادرة من بينهم يقدم عدد من الشركاء، و 
 اتفاقية مناهضة التعذيبممارسات جيدة في تنفيذ تت بع بين الدول التي  اآلراء تبادل رت المبادرةيس   فقد ،على سبيل المثالو  ها.طلبعلى 

خاص الصندوق ال ئنشأ  ، فقد أيضا  على البروتوكول االختياري  الدول قيصدت وفي حالة. يمكن تكرارها بطريقة فعالة من حيث التكلفةو 
صادرة دعم الدول األطراف في تنفيذ توصيات محددة من أجل  السامية لحقوق اإلنسان مع المفوضية بالتعاون  لبروتوكول االختياري ل

 .المعاهدة المنشأة بموجب هيئةال عن

 اتفاقية مناهضة التعذيب؟ على أو التصديق توقيعال عند ولوياتاأل ما هي  .6

 على توقيعالعند  مناهضة التعذيبعة التزامات قانونية إيجابية بموجب اتفاقية الدولة الموق    تتحمل ، العمال  بالقانون الدولي للمعاهدات
في تاريخ  مناهضة التعذيبإلى اعتزام الدولة اتخاذ خطوات للتعبير عن موافقتها على االلتزام باتفاقية  يشير التوقيع بي د أن  . االتفاقية

من شأنها أن  التي فعالاأل ة عنسن ني  باالمتناع بح   ،توقيع والتصديقبين الالواقعة في الفترة ، ا  التزام ا  أيض ينشئ التوقيعو . الحق
 مقصدها.و  اتفاقية مناهضة التعذيب مع غاية تتنافى
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تفاقية االالدولة خطوات الحترام التزامات  أن تتخذ يجبو . بالتزاماتها التقيدعلى على االتفاقية توافق الدولة رسميا  عند التصديق و 
 .الخطوات التي اتخذتها بشأن ةواحد سنةتقديم تقرير إلى اللجنة في غضون لو  ة،سن ني  بح   هاوتنفيذ تهاوحماي

تتمثل إحدى الطرق االقتصادية لضمان التنسيق والتنفيذ الفعال بين مختلف أذرع الدولة في إنشاء هيئة مشتركة بين الوزارات لإلشراف و 
 اتفرعية لتسريع عملية صنع القرار  أفرقة ئنشت أن لهيئةهذه ايمكن لو  .بما في ذلك تقديم التقارير ،التعذيباتفاقية مناهضة على تنفيذ 

 .بشأن قضايا معينة حسب االقتضاء

 :ما يلي أو بعده اتفاقية مناهضة التعذيبجب اتخاذها قبل التصديق على التي ي ا  بعض الخطوات األولى األكثر إلحاحتتضمن و 

 ،والقدرات، وما إلى ذلك( اتلمؤسسن وايانو الق الموجودة في لثغراتلائط )( رسم الخر 1)

 ،( التخطيط للتنفيذ الكامل2)

 ،لة الوطنية في القطاعات الرئيسيةللجهات الفاع مالمقد   التدريب تعميم( 3)

 .إلى لجنة مناهضة التعذيب لتقديمه لي( إعداد تقرير أو  4)

 لقانونيةلمطابقة اا من أجل رسم الخرائط 6.1

 بعد التصديق يةفعالب التفاقيةاتنفيذ  من أجل أخرى  تغييرات قانونية أو إدارية أو قضائية أو تغييرات من الضروري إجراءكون يقد 
ضمان  في االتفاقية، فإن   الواردة بجميع الحقوق  جميع األشخاص عتمت   ا  تلقائييضمن  اإلصالح القانوني ال في حين أن  عليها. و 

 .العملية في الممارسة هاخطوة حاسمة نحو إعمال يشكلي القانون ف احمايته

تنفيذ لفعله ت أنما يجب  ا  تمام تفهمأن  لدوليتسنى لالنظام الوطني بدقة حتى  رسم الخرائط من أجل مطابقة إجراء عملية غيبنيو 
 الذين خبراءال قانونيين وغيرهم منالخبراء ال منعدد  بالتعاون مع عمليةهذه الإجراء يمكن و  .كامال   ا  تنفيذ مناهضة التعذيباتفاقية 

مزيد لحصول على انظر "وضع األسس: قائمة مرجعية للقوانين الوطنية" ل ى.خر أكن امأاالتفاقية في  ت بهاذف   ن   التي كيفيةاليفهمون 
 .من المعلومات

، ويمكن أن في القانون  مناهضة التعذيبتفاقية قد يكون من الضروري إجراء العديد من التعديالت التشريعية لحماية جميع أحكام او 
 أو أكثر من النصوص القانونية التالية: نصتنقيحات على  ذلك إجراء شملي

 دستور،ال 

 ،قانون العقوبات 

 ةمدنيقانون اإلجراءات الجنائية وقانون اإلجراءات ال، 

 الشرطة اتتشريع، 

 ن و السجب ات الخاصةتشريعال، 

 رمينتسليم المجب ات الخاصةتشريعال، 

 األخرى. مختلف القوانين 
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 أ دخلت أقرت بعض الدول تعديالت. و ، استفادت عدة دول من مشورة الخبراء من الشركاء الدوليينفيما يتعلق بخطوة التجريم المهمةو 
مناسبة  فقط ال توجد طريقة واحدةو ي. ماجر اإلالفعل لتجريم  مخصصةعلى قانون العقوبات، بينما اعتمدت دول أخرى قوانين محددة 

 .لالتفاق على عملية إصالح قانوني تتسق مع النظام القانوني الوطني وتأمل قوم بعملية تفكيرتأن  دولةينبغي لكل لذا ، لجميع الدول

 خارطة طريق محلية وضع 6.2

التنفيذ  ب غية تيسيرفية ضااإلخطوات بعض الل ا  تصور  كل إدارة حكومية و/أو وكالة تنفيذية يمكن أن تقدم، اإلصالح القانوني عن بعيدا  
الخبرات مع الدول األطراف األخرى والمؤسسات الحكومية الدولية والمجتمع المدني من  بادلتالسعي إلى  يمكنمرة أخرى، و . الكامل

 .لخطوات اإلضافية المناسبةافهم  تحسين أجل

الوفاء بالحقوق  وي عتبر .مناهضة التعذيبتزامات اتفاقية قابلة للتحقيق لتنفيذ ال ينبغي أن تكون الدول واقعية وعملية في تحديد أهدافو 
 .ستغرق سنواتتقد  ةستمر عليها في االتفاقية عملية مالمنصوص 

 الخطوات التالية لكل إدارة حكومية و/أو وكالة تنفيذية مناهضة التعذيبخارطة طريق للتنفيذ المحلي التفاقية  وضع تضمنيقد و 
 :ما يلي مسؤولة

 ؛ة وإحداث تغيير إيجابي في السلوكليعمأو سياسات لتوجيه الممارسات ال اتممارسالقواعد ل مدونات واعتماد لوائح أ 

 مسؤولية أولل إنشاء تسلسل قوي بإجراء تحقيقات مستقلة وفعالة أو بح تسم ةمؤسسي اتإصالح تنفيذب ا  يوصى أيض 
 سوء المعاملة؛ حدوث ليل مخاطرتقمن أجل العمل مع السلطات الوطنية  يستطيعون خبراء لزيارات  بتنظيم

 ؛همادة تأهيلعإلخدمات إنشاء و  ضحايا سوء المعاملة برامج لتعويض وضع 

   ين القضائيين وظفالمة لتغيير الحواجز الثقافية وتثقيف يهماأل البالغة بناء القدرات والتدريب من األدوات تبرعي
 ؛والتنفيذيين

  عليها في االتفاقيةتوعية الجمهور بالحقوق المنصوص لبرامج إنشاء. 

 

 

 

م تعميم التدريب 6.3  للجهات الفاعلة الرئيسية في الدولة المقدَّ

للدول  ا  كبير  ا  تحدي اإلدارات الحكومية مختلف ة منالمعنيبين جميع الجهات الفاعلة  مناهضة التعذيب الوعي باتفاقية رفع مستوى مثل ي
 .الدول والشركاء المؤسسيين والجهات الفاعلة األخرى  من بمساعدة ودعم التحديى هذا األطراف الجديدة، ولكن يمكن التغلب عل

اإلصالحيات والقضاة والمدعين العامين والمهنيين ضباط ، مثل ضباط الشرطة و الموظفين في القطاعات الرئيسية إط العينبغي و 
 يتلقىتعميم التدريب بحيث ينبغي . و هم المحددةاحتياجات يبطريقة تلب   ةمبكر  فرصةاالتفاقية والتزاماتها في على الصحيين وغيرهم، 

على معالجة مواضع عدم عاد تدريب الموظفين الحاليين ي  بحيث للمعايير الدولية و  كاملعلى االمتثال ال تدريبا   جميع الموظفين الجدد
 .اتالممارس في االتساق
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 لي فعالإعداد تقرير أو   6.4

دورية إلى لجنة  بصورة تقدم تقارير أن ة التعذيبمناهضيع الدول األطراف في اتفاقية من االتفاقية، يجب على جم 19عمال  بالمادة 
 .االتفاقيةعلى  في غضون سنة واحدة من التصديق ةلياألو   هارير اتقتقدم  أن وينبغي، (CAT)مناهضة التعذيب 

 لتزاماتاال بها نفذت ية التيكيفالة الدول أن توضح هذهف، يجب اطر األ من الدول لجنة مناهضة التعذيب دولة تستعرضعندما و 
لتزامات اال تنفيذ الدولة من ضرورية لتمكينالخرى األإلصالحات ا بشأن تقدم اللجنة توصياتمن ث م  و  ،االتفاقية المنصوص عليها في

 .أفضل صورةب

الدول على اتفاقية األمم  لعدم تصديقأحد األسباب ك ،عبء اعلى أنه اي نظر إليه يتال ،تقديم التقارير عملية ما ي شار إلى ا  وكثير 
، إال أنها جزء طويال   ا  وقتلجنة مناهضة التعذيب تستغرق  إلى تقديم التقاريرعملية  على الرغم من أن  . و المتحدة لمناهضة التعذيب
لحقوق المنصوص ا إعمال لضمان تخذت  تي اللتفكير في الخطوات ال ا  حافز الدول  تقديم التقارير يمنح. إذ أساسي من تنفيذ االتفاقية

الالزمة. فرصة لحشد مختلف الجهات الفاعلة والسلطات الوطنية حول اإلصالحات ال تيح، ويالوطنيعلى المستوى عليها في االتفاقية 
أكثر ى نحو عل االتفاقية من تنفيذ الدول تمكينمشورة محددة وعملية ل ما يوفر ا  الحوار التعاوني مع اللجنة كثير  فإن  على ذلك،  عالوة  و 

 .فعالية

. على الدول بعض التغييرات المهمة في السنوات القليلة الماضية لجعل العملية أكثر بساطة وأقل عبئا   تقديم التقاريرشهدت عملية و 
مناهضة التعذيب  لجنةمعلومات من أمانة أحدث ال الحصول على ا  دائم ينبغيلذا مزيد من التغييرات، الإجراء  رجحمن المو 
(9179706+4122 ،cat@ohchr.org أو )مناهضة التعذيب  كي للجنةبشموقع الال من
(http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/). 

على لي مع الدولة الطرف أو   إلجراء استعراض ا  لجنة موعدالتحدد س، لجنة مناهضة التعذيبإلى  هاتقرير  الطرف تقدم الدولة أن بعدو 
ر سسي  . و ولويةسبيل األ مالحظات اللجنة التعتمد س وعندئذ اللجنة.لتقرير الوطني بالتفصيل مع وفد الدولة خالل حوار تفاعلي مع ا د 

 سنة واحدة.ها مع الدولة الطرف في غضون ة بعضينبغي متابعالتي ختامية، التوصيات الو 

 

 

 

 لية والدورية:الجدول الزمني إلعداد التقارير األو  
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لجنة مناهضة التعذيب، المبادئ  التقارير األولية إلىتقديم " انظروالمتابعة،  تقديم التقاريرات بشأن يهتوجللحصول على مزيد من ال
  .م التقارير إلى لجنة األمم المتحدة لمناهضة التعذيبتقديتنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب: لأداة  وكذلك (الثالثق مرفالتوجيهية العامة" )ال

 

الشركاء الدوليين مساعدة الدول غيرها من و  لمبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب كيف يمكن .7
 ؟هاوتنفيذ على التفاقية في التصديق

لتصديق ل الالزمةنية تقنية والمساعدة التبادل المشورة القانو من أجل  معا   ( لتجمع الدولCTIاتفاقية مناهضة التعذيب ) ئت مبادرةنشأ  
اتفاقية مناهضة  مبادرة من بينهمعدد من الشركاء الدوليين، ل . ويمكنعلى اتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكولها االختياري وتنفيذهما

ومنظمات المجتمع  ،نمائيلمتحدة اإلالمفوضية السامية لحقوق اإلنسان وبرنامج األمم األمم المتحدة مثل ل تابعة التعذيب، وهيئات
"كيف  بشأناإلحاطة المنفصلة  انظرلمزيد من المعلومات، و . الدول في كل مرحلة من مراحل التصديق والتنفيذ واساعدي أن ،المدني
 ."المساعدة أن تقدم اتفاقية مناهضة التعذيب مبادرةيمكن ل

من خالل  وذلك أصحاب المصلحة الرئيسيين لتنفيذ االتفاقية، في إعداد واساعدأن يبعده،  وأقبل التصديق  ، سواءيمكن للشركاءو 
ن و لخبراء الدوليا أن يقدم ، يمكن. وحسب مقتضى الحالالوعي باالتفاقية والتزاماتها الرئيسية رفع مستوى ل يةتدريب وموادتوفير دورات 

 .من المساعدة التقنية والمشورة القانونية ا  ومنظمات المجتمع المدني مزيد

 2018 /تشرين الثانياتفاقية مناهضة التعذيب، نوفمبر مبادرة

 

  

https://cti2024.org/content/docs/CTI-Reporting_UNCAT_final.pdf
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اتفاقية  التصديق على نبغي: متى ياألولق رفالم
 مناهضة التعذيب وبروتوكولها الختياري؟

التفاقية اعلى  االختياري قبل التصديق هاالتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب أو بروتوكول الكاملالمتثال با يقضي ال يوجد شرط
فت بالكثير من و  التصديق أو االنضمام قبل أن تتمكن من إثبات أنها أ   إزاءحذر الالدول  عادة  ما تتوخىومع ذلك إليها.  أو االنضمام

 هذا االعتقاد شائع بين الدول التي تسعى إلى اعتماد معاهدات حقوق اإلنسان وقد أظهرت التجربة أن  . التزاماتها، إن لم يكن جميعها
 .المختلفة

المتثال الكامل  أماكن أخرى، بأن  في "هناك اعتقاد خاطئ شائع، في منطقة المحيط الهادئ و  
، ل توجد دولة األمرفي واقع ف .هذا ليس صحيحا  عليها. و  ألحكام المعاهدة شرط أساسي للتصديق

 يشكل أن ينبغيلذا ات. لتحسينجراء امجال إل هناك دائما  . فالمتثال الكامل تستطيعفي العالم 
. عملية تعديل التشريعات الوطنية بحيث تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسانلالتصديق بداية 

 ،أمام التصديق على المعاهدة ا  لحقوق اإلنسان عائق الراهن المحليوضع ال تعتبر الدول ينبغي أل  و 
  5 ".التصديق على أنه فرصة إلحداث تغيير وإنما ينبغي أن يُنظر إلى

سأل المشاركون خبراء األمم المتحدة  ،2014 /أيلولقد في سبتمبرع  ذي ال ،(CTIاتفاقية مناهضة التعذيب ) لمبادرة في المنتدى األولو 
أوضح خبراء األمم . و تحديات التنفيذ على الدول تتغلباالنتظار حتى  م، أا  على االتفاقيةما إذا كان يتعين على الدول التصديق فور 

قبل  االتفاقية ألحكام كامال   امتثاال   متثلت أن الدول منتوقع ي  ال  همناهضة التعذيب، أنل ألمم المتحدةا ، بمن فيهم أعضاء لجنةةالمتحد
 .عليها التصديق

الستعراض امتثاال  ل الخاضعةالدول أن تمتثل  الدوري مع الدول األطراف، ال تتوقع لجنة مناهضة التعذيب ستعراضعملية اال وخالل
ال يمكن في ، األمرفي واقع . و لوفاء بهذه االلتزاماتا توجهها نحو عملية وإنما تتوقع أن تكون الدولة بصدد، االتفاقية ألحكامكامال  

حوار تعاوني مع لجنة  إجراء من خاللوذلك ، يقتحتاج إلى تنقيحات إال بعد التصد التيتحديد القوانين أو السياسات أغلب األحيان 
 .بداية لعملية تنفيذ تدريجي إالهو ما التصديق أو االنضمام  فإن   من ثمو . يبمناهضة التعذ

ل لاللتاامات بمرور امتثال تتيح لهابداية لعملية  على أنه"ينبغي أن تنظر الدول إلى التصديق 
 "حة في التفاقيةالوقت، من خالل اآلليات الموضَّ 

  6بحدة لمناهضة التعذيكالوديو غروسمان، الرئيس السابق للجنة األمم المت

 التطرق إليهاالقضايا الرئيسية التي كان يمكن  إغفالتخذ خطوات معينة خطر تتواجه الدول التي تنتظر التصديق أو االنضمام حتى و 
ن )أو غيرها المفوضية السامية لحقوق اإلنسالذا ت عتبر ، اء  بن   ا  هذه العملية حوار وتشكل . الحوار المبكر مع لجنة مناهضة التعذيب عبر

 التزاملتنفيذ بعد ا تعيق على مساعدة الدول التي تواجه تحديات وطنية معينة أقدرن يدوليالشركاء مختلف المن وكاالت األمم المتحدة( و 
 .الدولة بتنفيذ المعاهدة

                                                           
5
 التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان: قيمة مضافة لمنطقة المحيط الهادئمنطقة المحيط الهادئ، في  حقوق اإلنسان لمفوضية مكتب اإلقليميال 
(OHCHR/PIFS، 2009). 

6
 .2014 /أيلولسبتمبر 3بيان صحفي، جنيف  الحكومات بإنهاء التعذيب، ؤكد التزامي المنتدى األول للمبادرة ،اتفاقية مناهضة التعذيب مبادرة  
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 الخطوات األولى

اتفاقية يجوز للحكومة التصديق على  . ولذلكا  تنفيذي المعاهدة أو االنضمام إليها فعال   عتبر التصديق على، ي  من الدول العديدفي 
على االتفاقية  تصديقالحتى لو أمكن  لكنو  .دون موافقة البرلمان مابروتوكولها االختياري أو االنضمام إليهو مناهضة التعذيب 

حقوق مبادئ متثال لفي اال ملموسةإجراء تحسينات  سيؤدي إلىذلك  في حالة أن، ا  فور  إليهمانضمام االبروتوكولها االختياري أو و 
قبول ل باالرتياحوعندما تشعر الدولة  كامال   فهما   ذلك على المترتبة م اآلثارفه  ت  ذلك إال عندما  فينبغي عدم اإلقدام على، اإلنسان

 .بالوعودقد يؤدي إلى عدم الوفاء ذلك  إن  ، فالتصديق أو االنضمام دون إعداد جرى إذا ا أم  . أحكامها جميعفي  الواردةااللتزامات 

. الحكومية والبرلمان والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة اآلخرين داراتشاور مع اإلالتالتصديق بعد  أتيأن يب ا  نصح عمومي   لذلك
عملية التشاور الكاملة  ، وبالتالي فإن  ةكمو في الح ا  رئيسي ا  دور  ات المحليةالمجتمع زعماءزرية الصغيرة، يلعب في العديد من الدول الج  و 

 تؤدي على األرجح إلىسدعم الجمهور و  تحسين لحصول على موافقة أصحاب المصلحة الرئيسيين ستشجع علىا تهدفالتي تس
 .اللتزامات المنصوص عليها في االتفاقية والوفاء بهاافهم  تحسين

عرض أعضاء . وقد المعاهدة في عضويةاللطالما كان خبراء األمم المتحدة منفتحين للغاية في مناقشة الفرص والتحديات المرتبطة بو 
 هاأو انضمام على االتفاقية هامناقشات مع الدول حتى قبل تصديق إجراء لجنة مناهضة التعذيب واللجنة الفرعية لمنع التعذيب بدء

ول ، الذي ال تقتصر واليته على الدول األطراف في المعاهدات، االستماع إلى الدرض المقرر الخاص المعني بالتعذيبوعإليها. 
 .حول أفضل السبل للمضي قدما   معها المهتمة باألمر وتبادل األفكار

حوار وطني  إجراءألصحاب المصلحة الرئيسيين  على االتفاقية اء مع خبراء األمم المتحدة قبل التصديققد يتيح بدء الحوار البن  و 
 .الفريد سياقهم الوطني على من التزامات االتفاقية كل التزام انطباقعميق لفهم كيفية 

 التوقيع أو النضمام أو التصديق

لمايد من و للغاية.  ا  قيع أو االنضمام أو التصديق واضحلتو ا المتمثل في يمادبعد اتخاذ القرار باعتماد المعاهدة، يكون الفعل ال
نفس اإلجراء ل وفقا   اري اتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكولها االختيالتصديق على  ويجري  ."لتصديقل نموذجيصك المعلومات، انظر "

 المتطلبات استوفتجميع الدول قد  ، وبالتالي فإن  ألخرى المسجلة لدى األمم المتحدةجميع المعاهدات ا عند التصديق على عتب  الم
تحدة لمناهضة االلتزام باتفاقية األمم الم علىالتعبير عن الموافقة  . ويمكنمعاهدات األمم المتحدة األخرى أي  من  هاعند اعتماد بالفعل

 .عن طريق التصديق عليها أو االنضمام إليها التعذيب وبروتوكولها االختياري 

 عن ممثل يتولىي أن هالمرحلة األولى  فإن  ق على المعاهدات الدولية، بدال  من االنضمام إليها، يتصدال ترغب في بالنسبة للدول التيو 
 على المعاهدة تصديقال صكلممثل هذا ا قد يودعبعد فترة من الزمن، و . عاهدةالتوقيع على الم الصالحيات كامل تفويضلديه  الدولة

 صكإيداع  تتمثل فيتنضم دول أخرى إلى المعاهدات في خطوة واحدة، و . كمال العمليةلدى األمين العام لألمم المتحدة في نيويورك إل
 .لى المعاهدةإ االنضمام

 ا  دولة طرفاللن تصبح  ومع ذلكعليها.  تتخذ خطوات نحو التصديق الكاملس الدولة أن  ب ات حسنةمعاهدة توقع على أي   توقيعوي نشئ ال
الفترة الفاصلة بين التوقيع  فادة منستااليمكن . و إليها هاأو انضمام ى المعاهدةعل هاوتخضع اللتزاماتها إال بعد تصديق في المعاهدة
لتشاور مع أصحاب المصلحة ا في رارات على المستوى الوطني أواتخاذ القفي  عليها والتصديق مناهضة التعذيبعلى اتفاقية 

 .المعنيين

 أي   أو ةمحليال اتتشريعال بعض تعارض من أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب بسبب حكمينأو  لحكم الدولة قبول عدم وفي حالة
 المتعلقةانظر اإلحاطة . لتحفظاتالبعض  النضمامالتصديق أو ا يخضعأن  ا  مناسب في ما إذا كان الدولة رنظ، قد تت أخرى اعتراضا
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ل األثر يد أو تعداستبعا إلى التحفظات على المعاهدات يؤدي إبداء .المعلومات مايد منللحصول على "التحفظات واإلعالنات" بـ
تزيل ييرات داخلية تغ اءجر إ التحفظات على االتفاقية عند سحبمحاولة ينبغي و . تطبيقها على تلك الدولة عندالقانوني لبعض األحكام 

 .أو تجعل القانون يتماشى مع االلتزام الدولي اتاالعتراض

 ؟تفاقيةال البروتوكول الختياري قبل 

ق على البروتوكول االختياري في ع أو تصد   دولة أن توق    تفاقية مناهضة التعذيب على أنه يجوز ألي  ال ينص البروتوكول االختياري 
تفاقية ال بالنسبةكما هو الحال و  ذلك.على اتفاقية مناهضة التعذيب أو في أي وقت بعد  فيه قع أو تصد   توق    الذي نفس الوقت

 عليه. وقت قبل التصديق في أي  ذ نف  يمكن أن ت   البروتوكول االختياري الواردة في  لتزامات األساسيةاال فإن   ،مناهضة التعذيب

 هاقبل اعتماد المعاهدة تنفيذ ؛ةبيضال أم ةدجاجال

بعض الدول  ، إال أن  إليهاأو االنضمام  عليها الوفاء بالتزاماتها قبل التصديق تشترطاتفاقية مناهضة التعذيب ال  الرغم من أن   على
نيوزيلندا قانون  أصدرتفقد على سبيل المثال، . التنفيذ قبل اعتماد االلتزامات القانونية نحول اتخاذ بعض الخطوات الملموسة فض   ت  

لت عد  . ثم 1989 /كانون األولديسمبر 10في  اتفاقية مناهضة التعذيبتزامن مع تصديقها على بال 1989لعام  جرائم التعذيب
 استطاعت وهكذا .2007 /آذارليتزامن مع تصديقها على البروتوكول االختياري في مارس 2007القانون في عام  هذانيوزيلندا 
التصديق، والتحرك بسرعة للوفاء بمتطلبات إنشاء آليتها ب فيما يتعلقهضة التعذيب اللتزامات اتفاقية منا هااحترام ثباتنيوزيلندا إ

 .الوقائية الوطنية في غضون بضعة أشهر من التصديق على البروتوكول االختياري 

ادئ زرية في المحيط الهأول دولة ج   لتكون ، 2011 /آبفي أغسطس اتفاقية مناهضة التعذيبقت فانواتو على صد   كنموذج بديلو 
 :االتفاقيةإلى  بتنفيذ الحقوق المرتبطة بانضمامها فانواتو تعهدت بعد ذلك. و في االتفاقية ا  طرفتصبح 

ألحكام ]االتفاقية[ قبل  كاملاالمتثال ال يشترط ال ، وهو نهجالنضمام إلى ]االتفاقية[ا ا  إزاءعملي نهجا  حكومة فانواتو  اتخذت
 7 .الخطوة األولى في العملية يشكلاالنضمام  أن   بل يرى ، إليها نضماماال

باإلطار الذي تمكنت من خالله  هااتفاقية مناهضة التعذيب زودت في فانواتو عضوية أن   المفوضية السامية لحقوق اإلنسانت فادوقد أ
 .فاقيةاإلصالح المؤسسي بما يتماشى مع االت عملية ، وبدءمن النظر في ممارساتها الداخلية هيئات إنفاذ القانون لديها

  

                                                           
7
( ، 2011 /كانون األولديسمبر، حقوق اإلنسان ، منع التعذيب في المحيط الهادئ: تبادل الممارسات الجيدة والدروس المستفادة )مفوضيةحقوق اإلنسان مفوضية 

 .6ص 
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 ستنتا ال

تزامات لباال الوفاءا قبل منضم إليهت أن ق على اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب وبروتوكولها االختياري أوتصد    أن يجوز للدول
مطلق للتعذيب، على أنها بداية لعملية تدريجية نحو تنفيذ الحظر ال االتفاقية والبروتوكوليمكن فهم العضوية في و . الواردة في أحكامها

 .تينالمعاهد بموجب تينالمنشأ تينهيئالبدعم من عملية حوار مستمرة مع خبراء 

لية نحو ع على اتفاقية مناهضة التعذيب أو البروتوكول االختياري كخطوة أو  ق على معاهدات أن توق   لدول التي تصد   اتختار وقد 
 .يينالتشاور مع أصحاب المصلحة الوطنب وذلكالتصديق الكامل، 

 إليها أو تنضم الدول على المعاهدات قتصد    أال  ، وينبغي التزامات قانونية العضوية في جميع معاهدات حقوق اإلنسان ترتب علىيو 
على االتفاقية دون إعداد مناسب، فقد  ت الدولةقإذا صد  . فوتكون مستعدة لبدء عملية التنفيذ كامال   فهما   إال عندما تفهم االلتزامات

 .لك إلى عدم الوفاء بوعودهايؤدي ذ
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اتفاقية على  لتصديقل صيغ نموذجية: الثانيق رفالم
 التحفظاتبداء إلو  إليها النضماملو  مناهضة التعذيب

 بشأنهااإلعالنات إلصدار و  عليها
 

ن ضروب المعاملة أو صكوكا  نموذجية للتصديق على اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره م الصيغ النموذجيةهذه  تعرض
 باستخدام بشأنهااإلعالنات إلصدار و  عليها التحفظاتبداء إلو  إليها النضماملو  (UNCATالعقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة )

مكتب الشؤون بن قسم المعاهدات ع الصادراألمم المتحدة  اتمعاهد كتيبتوضيحية، وينبغي قراءتها باالقتران مع المواد ال بعض
 ،(CTIاتفاقية مناهضة التعذيب ) مبادرة عن نيابة   هذه الصيغ النموذجية (APTالتعذيب ) جمعية الوقاية من وقد أعدت8 .القانونية

 9 .المبادرةالتي أعدتها  اتفاقية مناهضة التعذيبعلى  مرفق ألداة التصديق أ درجت هذه الصيغ النموذجية فيو 

 

قد تكون  إضافيةمعلومات أو مشورة  لتقديم أي   على استعدادالتعذيب  جمعية الوقاية منو اتفاقية مناهضة التعذيب  مبادرةتظل و 
 .info@cti2024.org ،مزيد من المعلوماتلحصول على ل المبادرةرجى االتصال بأمانة ي  . مطلوبة

 

 يب؟اتفاقية مناهضة التعذ في ا  دولة طرف أي   تصبح كيف

في اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة  ا  طرف إلى أن تصبح دولة أي  ب يؤديانطريقان  يوجد
 امنضماال (2( التوقيع والتصديق على المعاهدة أو )1: )، وهما(االتفاقية، اتفاقية مناهضة التعذيبالقاسية أو الالإنسانية أو المهينة )

الشؤون ستشار وحدة قانونية في وزارة ت  ما  عادة  و . ا نفس األثر القانونيمة، ولهيساو تم بصورة للتطبيق ينصالحوي عتبر الطريقان . هاإلي
 .االنضمام إليها مالتصديق على المعاهدات الدولية أ تعارف عليه هوالخارجية لتحديد ما إذا كان الم

 التوقيع والتصديق (1

 لتوقيعا باب تحف  ة. و رسمي بصورة ع صك التصديقتود ثمع الدولة على الصك، توق   أوال  . راءين منفصلينإج اتخاذ يتطلب التصديق
 .(االتفاقيةمن  25جميع الدول )انظر المادة ل ا  ظل مفتوحسي، و 1984 /كانون األولديسمبر 10في  اتفاقية مناهضة التعذيبعلى 

االتفاقية على  عوق   ي، الذي الخارجية الشؤون  و رئيس الحكومة أو وزيررئيس الدولة أ تقيفي أن يللتوقيع ل الالزم جراءاإل مثليت التوقيع.
. لتوقيع الفعلي على الصك، في مقر األمم المتحدة في نيويوركمن أجل اقسم المعاهدات في األمم المتحدة سؤول مبعن الدولة،  نيابة  

معاهدة إذا  أي   على ا  ع أيضزير الشؤون الخارجية أن يوق   يس الحكومة أو و دولة غير رئيس الدولة أو رئآخر في المسؤول  يجوز ألي  و 
 .(الصالحيات كاملال للتفويض ا  نموذجي ا  صك زمةر ال)تتضمن هذه  ساري المفعول الصالحيات كامل لديه صك تفويضكان 

 .لفي المستقب المعاهدةفي  ا  اعتزامها أن تصبح طرفالدولة  تبدياالتفاقية  على توقيعالبو 

                                                           
8
 /https://treaties.un.org :الموقع التالي على يمكن االطالع عليه 
9
   www.cti2024.org :الموقع التالي على يمكن االطالع عليه 

mailto:info@cti2024.org
https://treaties.un.org/
http://www.cti2024.org/
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البدء في تنفيذ جميع أحكام  عليها وجبي وال ا  قانون اي لزمه وال هاالتوقيع على االتفاقية ال يجعل الدولة طرفا  في ن  وعلى الرغم من أ
مع  افىتتنمن شأنها أن  التي فعالاأل ة عنسن ني  باالمتناع بح   ،توقيع والتصديقبين الالواقعة في الفترة ، التزاما   نشئي هأن ، إالاالتفاقية

 .مقصدهاو  تفاقيةاال غاية

من اتفاقية  25تفاقية )انظر المادة االق على تصد    أن عليها فإن   مة رسميا  بأحكام االتفاقيةعة ملز  لكي تصبح الدولة الموق    .تصديقال
لتصديق لدى األمين على المستوى الدولي أن تودع الدولة صك ا مناهضة التعذيب التصديق على اتفاقية قتضيي. و مناهضة التعذيب(

 .زمة(ر في هذه ال الوارد العام لألمم المتحدة )انظر صك التصديق النموذجي

 نضمامال  (2

من  25)انظر المادة  فقطاالنضمام  خطوة اتخاذ في بأحكام االتفاقيةوافق على االلتزام كي تمتاح للدول البديل الطريق الويتمثل 
إيداع عن طريق تفاقية الموافقتها على االلتزام با ا  أن تعلن رسمي عليها فإن  في االتفاقية  ا  فة طر نضم  لكي تصبح الدولة الم  و . تفاقية(اال

 .االنضمام صك

إيداع  عن طريقاالنضمام  في الفقرات التالية. وي نف ذأو أكثر من الخطوات الموضحة  خطوة   ،التصديق، مثله مثل االنضمام يشملقد و 
 .زمة(ر في هذه ال الوارد ينموذجال النضمامصك امم المتحدة )انظر نضمام لدى األمين العام لألاال صك

 خطوات التصديق أو النضمام

الوطني، قد تكون هناك إجراءات محددة يتعين على الدولة  صعيدعلى ال .إجراءات محددة الحكومة الوطنية اتخاذ. الولى الخطوة
في  ا  طرف الدولة برلماني لتصبح تفويض يجب الحصول على البلدان، بالنسبة لبعض. في اتفاق دولي ا  طرفاتخاذها قبل أن تصبح 

فإنه  النظر عن اإلجراءات المحلية، غض   بو  .تنفيذي فقط تفويض يكفي الحصول على، أخرى  لبلدان بالنسبةو المعاهدات الدولية؛ 
االلتزامات على  ةناقشم لىإفي المعاهدة،  ا  طرفقبل أن توافق الدولة رسميا  على أن تصبح  ،سلطات الدولة تسعىبأن  ا  عموميوصى 

متثل الدولة ترط أن تشومع ذلك ال ي   .كامال   فهما  االتفاقية  شروطفهم جميع  يتسنى نطاق واسع قبل التصديق أو االنضمام، حتى
دولة الخطوات المناسبة لضمان ال تخذت أن توقعي   وإن كان، إليهاأو االنضمام  عليها لجميع أحكام االتفاقية قبل التصديق كامال   امتثاال  
 .مرور الوقتبلالتفاقية  هاامتثال

محلية ذات صلة، ينبغي أن  إجراءات أي   في إطار .اتإعالن إصدار أي   تحفظات أو أي   إبداءة دى ضرور تحديد م. الخطوة الثانية
 .التصديق أو االنضمام إيداعها صكإعالنات عند  إصدار أي   تحفظات أو إبداء أي   ما إذا كانت هناك حاجة إلى لحكومةا تحدد

 20لمادتين ل بالنسبة القبولخيار عدم  الستخداموقت التصديق أو االنضمام  ا  تقدم إعالن أنحكومة  يتعين على أي  على سبيل المثال، ف
. ات المسموح بها(إلعالنا إمكانية إصدارعلى  لالطالع مناهضة التعذيب( من اتفاقية 2)30و 28من االتفاقية )انظر المادتين  30و

 .زمةر التالي من هذه ال الجزءلتحفظات واإلعالنات في ل ويرد وصف كامل

المكتب الحكومي المسؤول عن  تولىإجراءات محلية ضرورية، ي بعد االنتهاء من أي   .(الصكوكالخطوة الثالثة. إعداد وتوقيع الصك )
 ات.عالناإلأو  اتتحفظبال وك خاصةصك التصديق أو االنضمام وأي   صك تنفيذ هذه اإلجراءات إعداد

رئيس الدولة أو رئيس  . ويتولىالخارجية الشؤون  من البلدان، تقع هذه المسؤولية على عاتق وزارة كثير المت بعة في ممارسةلل ووفقا  
 تأريخه )تأريخها(.و  الصك )الصكوك(على توقيع ال بعد ذلك الخارجية الشؤون  الحكومة أو وزير

باع اإلجراءات المحلية واتخاذ بعد ات    .األمين العام من خالل قسم المعاهدات في األمم المتحدة إيداع الصك لدى. الخطوة الرابعة
التصديق على  ال يصبحو ة. رسميبصورة دع صك التصديق أو االنضمام تو  أن االتفاقية، يجب على الدولةأحكام القرار بااللتزام ب
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. نيويوركفي لدى األمين العام لألمم المتحدة في مقر األمم المتحدة الصك  عد  و  يفعول إال عندما االتفاقية أو االنضمام إليها ساري الم
 .مقر األمم المتحدةل تاريخ اإليداع كتاريخ استالم الصك في عادة  ما يسج  و 

 ترجمة إلىب مشفوعا   ون الصكيكل أن فض  األمم المتحدة، وي  في يمكن تسليم الصك باليد أو البريد أو الفاكس إلى قسم المعاهدات و 
 تفويض لديه الصك مسلالشخص الذي ي يكون أن  ال ي شترط، دالصك بالي . وفي حالة إيداعاإلنجليزية أو الفرنسية، عند االقتضاء اللغة
 بالفاكس ن الصكعة مإحدى الدول في البداية نسخة موق   أرسلتإذا ف، الصكوك إيداع المت بعة بشأن ممارسةلل ا  وفقو  .الصالحيات كامل

النسخة األصلية في أقرب وقت ممكن بعد  ا  أيض تقدمأن على تلك الدولة  يجبلكن و ل هذه النسخة لإليداع قب  ت   قد، البريد اإللكترونيأو 
 .ذلك إلى قسم المعاهدات

 :االتصال بقسم المعاهداتب المتعلقة معلوماتفيما يلي ال

 قسم المعاهدات
 مكتب الشؤون القانونية

 م المتحدةاألم

 NY 10017 نيويورك،

 الواليات المتحدة األمريكية

 

 5047 963 212-1: التليفون 

 3693-963-212-1الفاكس: 

 البريد اإللكتروني:
treatysection@un.org 

n.orgTreatyRegistration@u 

 

 حيا النفاذ التفاقية دخول

 .االتفاقية(من  (2)27)انظر المادة  التصديق أو االنضمام صكذ في اليوم الثالثين من تاريخ إيداع اتدخل االتفاقية حيز النف

 التحفظات واإلعالنات

في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات  ورد. وكما األثر القانوني ألحكامهاد استبعا ل أويتعدإلى  التحفظات على المعاهدات إبداء ؤديي
  10 .مقصدهاو المعاهدة  غاية تتعارض مع محددة ويجب أال  يجب أن تكون  -ح بها اسمال عند - التحفظاتفإن   ،1969لعام 

ية االتفاق تنص. إذ التصديق أو االنضمام عند( إمكانية أن تبدي الدول تحفظات UNCATتستبعد اتفاقية مناهضة التعذيب ) ملو 
 بتسوية( و 28مادة لل وفقا  ) 20في المادة  الواردةعلى أنه يجوز إبداء تحفظات الستبعاد بعض األحكام المتعلقة بالزيارات  صراحة  

 واألفراد للدول لسماحا ب غية وقت بعد التصديق أو االنضمام يجوز إصدار إعالنات طوعية أخرى في أي  و . ((1)30المنازعات )المادة 
 .إلى لجنة مناهضة التعذيب اتالبالغ بتقديم

 

                                                           
10
األمم المتحدة الصادر عن  ات على المعاهداتالمتعلق بالتحفظ ةلممارسامشروعية التحفظات على المعاهدات، انظر دليل  بشأن مشورةمزيد من اللحصول على ل 

 الثالثة والستين. تهادور في  الذي اعتمدته لجنة القانون الدولي ،(2011)

mailto:treatysection@un.org
mailto:treatysection@un.org
mailto:TreatyRegistration@un.org
mailto:TreatyRegistration@un.org
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 :أمثلة على التحفظات المسموح بها صراحة  

 

 الصين:

 من االتفاقية. 20( ال تعترف الحكومة الصينية باختصاص لجنة مناهضة التعذيب المنصوص عليه في المادة 1")

 ".من االتفاقية 30من المادة  1مة بالفقرة ( ال تعتبر الحكومة الصينية نفسها ملز  2")

 

 رنسا:ف

 ".[30من ]المادة  1بأحكام الفقرة  ةملز  م تكون  ، أنها لنمن االتفاقية 30من المادة  2قرة للف ا  وفق ،"تعلن حكومة فرنسا

 

 

اتفاقية مناهضة  هاالتحفظات األخيرة على معاهدات حقوق اإلنسان، بما في ت، كشفباإلضافة إلى التحفظات المسموح بها صراحة  و 
ات. المعاهد لهذه الهامة حكامبعض األتعديل أو استبعاد األثر القانوني ل تسعى إلىلدول إلى إبداء تحفظات ا نزوع، عن التعذيب

ما إذا كانت  ينبغي أن تفكر الدول بعناية فيلذا التنفيذ الفعال للمعايير الدولية،  في طريقويمكن أن تشكل هذه التحفظات حجر عثرة 
 .هاسحب، ومتى يمكن ضروريةالتحفظات هذه 

، من ناحية أخرى و التحفظات.  لوال إليها االنضمام في غير مقدورهم كانل، تسمح التحفظات للدول بالمشاركة في معاهدة فمن ناحية
يسري على الدول حكم ب القبولدولة أن تختار عدم  أي  تستطيع  . إذعالقة غير متكافئة بين الدول األطراف وجود تؤدي التحفظات إلى

أهمية أو  صتقلي إلىبعض التحفظات  سعىت بل ربما. االلتزامات المشتركة بين جميع الدول األطراف شموليةض قو  ي مما، األخرى 
 .تأثير المعاهدة نفسها

 أمثلة على أنواع التحفظات األخرى:

 

 جمهورية لو الديمقراطية الشعبية:

، تجعل تسليم المجرمين مشروطا  من االتفاقية 8المادة من  2فقرة ، عمال  بالية الو الديمقراطية الشعبية أنهاتعلن حكومة جمهور "
 الحكومة وتعلن. فيها المبي نةالجرائم  يخصتسليم فيما لل ا  قانوني ا  ال تعتبر االتفاقية أساس فإنها لذلكو . المجرمينلتسليم  بوجود معاهدة

الدول و ما بين جمهورية الو الديمقراطية الشعبية فيتسليم المجرمين  الذي يقوم عليه ساساألاالتفاقات الثنائية ستكون  كذلك أن  
 ."جرائم فيما يتعلق بأي   األخرى  األطراف

 

 نيوزيلندا:

من اتفاقية مناهضة  14المشار إليه في المادة  على النحو "تحتفظ حكومة نيوزيلندا بالحق في منح تعويضات لضحايا التعذيب
 "ا.العام لنيوزيلند النائبتقدير  حسبالتعذيب فقط 

 

 تايالند:

قانون  فية محددعلى الرغم من عدم وجود تعريف محدد أو جريمة ف، من االتفاقية 1المادة  الوارد في ""فيما يتعلق بمصطلح" التعذيب
 تنطبق السالف الذكرقانون العقوبات التايالندي  فية شابهم ا  هناك أحكامإال أن  ، لمصطلحا مع قتتوافالعقوبات التايالندي الحالي 

ري  وبناء  على ذلك  .من االتفاقية 1المادة  في المذكورةاألفعال  على تفسيرا  من االتفاقية  1المادة الوارد في تعذيب" المصطلح " فس 
 .قانون العقوبات التايالندي الحالي يتماشى مع

 

 ."ي أقرب فرصة ممكنةمن االتفاقية ف 1مع المادة  ا  انونها الداخلي ليكون أكثر اتساقق تنقيح مملكة تايالند وتعتزم
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دولة من الدول األطراف  52، كانت منشورفي وقت كتابة هذا القليلة العدد. فها بأن اتفاقية مناهضة التعذيب التحفظات علىواتسمت 
 42 سوى  لم يعد ساريا  منذ ذلك الحين و  تحفظاتت عدة حبس   فقدومع ذلك عليها.  تصديقال عند االتفاقيةقد أبدت تحفظات على 

 سب ب قد القليل منها وإن كان، اتفاقية مناهضة التعذيبفي  المسموح بها صراحة   جاالتالتحفظات الم هذه العديد من ويتناول .حفظا  ت
 .أثار الكثير من االعتراضاتو كل قانونية امش

 غرضال تحققال تزال  تظالتحفا ما إذا كانت ، وذلك لبحثدوري للتحفظات استعراضتشجع لجنة القانون الدولي الدول على إجراء و 
أهمية الحفاظ على سالمة المعاهدة  االعتبارأن يأخذ هذا االستعراض في  غيبنيو . حاجة إليهاال تنتهيعندما  اتسحب التحفظل، و هامن
حواراتها بإزالة التحفظات أثناء  على التوصية أيضا   لجنة مناهضة التعذيب . وقد دأبتتطورات في القانون الدولي التحفظ وأي   جدوى و 

 .التفاعلية مع الدول األطراف

 22و 21ن يالمادتا في مالمنصوص عليه اناإلعالن

. وقت بعد التصديق على االتفاقية أو االنضمام إليها في أي   22والمادة  21المادة  ها فيمالمنصوص علي ينعالناإليجوز إصدار 
مة من الدول األطراف واألفراد، التي ت"، أو الشكاوى المقد  بالغال"ا النظر فياختصاص لجنة مناهضة التعذيب  ناإلعالنا انهذ منحيو 

 .حدوث انتهاكات لالتفاقية تد عي

في ات. و اإلجراء مجموعتي   من تختار قبول أو عدم قبول أي  أن  لدولل . ويجوزاإلجراءات الطوعية مجموعتين منن االمادت وقد حددت
 .ون للجنة اختصاص النظر في الشكاوى لن يكفحالة عدم إصدار الدولة لإلعالن الطوعي 

اختصاص لجنة مناهضة  ت هذه الدولقبل وبذلك، 22و 21ثلث جميع الدول األطراف إعالنات بموجب المادتين  نحوأصدر وقد 
 11 .لنظر في شكاوى الدول األطراف واألفرادفي االتعذيب 

تحديد ما إذا كان  علىللجنة إذ يقتصر اختصاص االطعون.  ملتقدي مناهضة التعذيب إجراء  جنة للالوظيفة شبه القضائية  تشكلوال 
هذا اإلجراء فرصة مفيدة للنظر  يمثللذلك و . هذا االنتهاك جبر الضرر الناتج عن بلبشأن س  توصيات  تقديمهناك انتهاك لالتفاقية و 

عند  ةيتصحيحدول األطراف باتخاذ خطوات للقانون الدولي، ويوصي ال كامال  لالتفاقية يمتثل امتثاال   دولما إذا كان تنفيذ ال في
 .الضرورة

 :22و 21ن يالمادتا في مالمنصوص عليه يناإلعالنمثال على 

 

 الجاائر:

تفيد  بالغات تتسلم في أن ، أنها تعترف باختصاص لجنة مناهضة التعذيبمن االتفاقية 21"تعلن الحكومة الجزائرية، عمال  بالمادة 
 .وفي أن تنظر في تلك البالغات ال تفي بالتزاماتها بموجب هذه االتفاقية أخرى  طرفا  دولة  عي أن  تد   دولة طرفا   أن  
 

أفراد أو  من واردة دراسة بالغاتو  متسل  من االتفاقية، أنها تعترف باختصاص اللجنة في  22"تعلن الحكومة الجزائرية، عمال  بالمادة 
 ."حكام االتفاقيةألنتهاك دولة طرف ال اياعون أنهم ضحد  ية ويانونن لواليتها القو خضعيأفراد  عن نيابة  

 2018 /تشرين الثانيفي نوفمبر ح آخر مرةق   نُ 

                                                           
11
 وبلغ عدد الدول التي أصدرتدولة ) 58 من االتفاقية 22و 21المادتين  بموجبأصدرت إعالنات التي  األطرافبلغ عدد الدول هذا المنشور، كتابة في تاريخ  

للتحفظات  راهنةال الحالةيمكن االطالع على . دولة( 67فقط  22اإلعالن بموجب المادة  عدد الدول التي أصدرتدولة؛ و  62فقط  21ن بموجب المادة اإلعال
   .www.treaties.un.org: ي لمجموعة معاهدات األمم المتحدةشبكعلى الموقع ال مناهضة التعذيب الدول األطراف في اتفاقية نعة صادر الواإلعالنات 

http://www.treaties.un.org/
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 )للتوقيع( الصالحيات ي لتفويض كاملصك نموذج

 

 

 

 

 كامل الصالحياتتفويض لصك 

 

 

 

 ،[الخارجية الشؤون  رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير لقب]اسم و  أناأمنح 

 

لتوقيع على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية با]االسم واللقب[ لـ ا  أذن ابموجب هذ
 .عن حكومة ]اسم الدولة[ ، نيابة  1984 /كانون األولديسمبر 10أو المهينة، المعتمدة في 

 

 .رر في ]المكان[ في ]التاريخ[ح  

 

 

ئيس الحكومة ]توقيع رئيس الدولة أو ر 
 الخارجية[ الشؤون  أو وزير
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 لتصديقل يصك نموذج

 

 

 

 

 صك تصديق

 

 

 

مدت في اعت  قد اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة )االتفاقية(  لم ا كانت
 ،1984 /كانون األولديسمبر 10نيويورك في 

 

ق  ع عليها تفاقية المذكورةاال لم ا كانتو   ،عن حكومة ]اسم الدولة[ في ]التاريخ[ نيابة   قد و 

 

بعد أن نظرت في  ،حكومة ]اسم الدولة[ [ أن  الخارجية الشؤون  رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير لقباسم و ] أنا أعلنلذلك 
 .ابأمانة األحكام الواردة فيه وتنفذؤدي ت أنتعهد بتو  االتفاقيةى نفس ق علصد   ت   ,االتفاقية المذكورة أعاله

 

موإثباتا  ل ت   ،ما َتقدَّ  .في ]المكان[ في ]التاريخ[ االتصديق هذ صكعلى  فقد وق ع 

 

 

]توقيع رئيس الدولة أو رئيس الحكومة 
 الخارجية[ الشؤون  أو وزير
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 نضمامالل يصك نموذج

 

 

 

 

 انضمامصك 

 

 

 

مدت في اعت  قد يره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة )االتفاقية( اتفاقية مناهضة التعذيب وغ لم ا كانت
 ،1984 /كانون األولديسمبر 10نيويورك في 

 

بعد أن نظرت في  ،حكومة ]اسم الدولة[ الخارجية[ أن   الشؤون  رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير لقب]اسم و  أنا أعلنلذلك 
 ا.وتنفذ بأمانة األحكام الواردة فيهتؤدي  أنتعهد بتاالتفاقية و ى نفس لإ تنضم ,ة المذكورة أعالهاالتفاقي

 

موإثباتا  ل ت   ،ما َتقدَّ  .في ]المكان[ في ]التاريخ[ اهذ االنضمام صكعلى فقد وق ع 

 

 

]توقيع رئيس الدولة أو رئيس الحكومة 
  الخارجية[ الشؤون  أو وزير
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 االنضماموقت التصديق أو  صدرعالن /إ ي لتحفظصك نموذج

 

 

 

 /إعالنتحفظصك 

 

 

 

 ،[الخارجية الشؤون  رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير لقب]اسم و  أنا علنأُ 

 

[ من اتفاقية مناهضة التعذيب ---اإلعالن[ التالي فيما يتعلق بالمادة )المواد( ]/حكومة ]اسم الدولة[ تصدر ]التحفظ أن   ابموجب هذ
 :1984 /كانون األولديسمبر 10في  ،يوركالمعتمدة في نيو  ،من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينةوغيره 

 

 اإلعالن[/التحفظ ضمون ]م

 

موإثباتا  ل  .يوختم توقيعي ت  هناضع  فقد و   ،ما َتقدَّ

 

 .رر في ]المكان[ في ]التاريخ[ح  

 

 

كومة ]توقيع رئيس الدولة أو رئيس الح
  الخارجية[ الشؤون  أو وزير
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 22و 21في المادتين  نصوص عليهاإلعالن قبول اإلجراءات المي صك نموذج

 

 

 

 

 صك إعالن

 

 

 

 ،[الخارجية الشؤون  رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير لقب]اسم و  أنا علنأُ 

 

[ من اتفاقية 22و 21( ]تين( فيما يتعلق بالمادة )المادتاليينين ال[ تصدر اإلعالن التالي )اإلعالنحكومة ]اسم الدولة أن   ابموجب هذ
 10في  ،يوركالمعتمدة في نيو  ،مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة

 :١٩٨٤ /كانون األولديسمبر

 

تفيد  بالغات تتسلم في أن لجنة مناهضة التعذيبأنها تعترف باختصاص علن ]اسم الدولة[ ت، من االتفاقية 21من المادة  1قرة للف ]وفقا  
 [وفي أن تنظر في تلك البالغات. ال تفي بالتزاماتها بموجب هذه االتفاقية أخرى  طرفا  عي أن  دولة تد   دولة طرفا   أن  

 دراسة بالغاتو  متسل  في ة مناهضة التعذيب ، تعلن ]اسم الدولة[ أنها تعترف باختصاص لجنمن االتفاقية 22من المادة  1قرة للف ]وفقا  
 [.حكام االتفاقيةألنتهاك دولة طرف ال اياعون أنهم ضحد  ية ويانونن لواليتها القو خضعيأفراد  عن أفراد أو نيابة   من واردة

 

 

موإثباتا  ل  ي.وختم توقيعي ت  هناضع  فقد و   ،ما َتقدَّ

 

 .رر في ]المكان[ في ]التاريخ[ح  

 

 

الدولة أو رئيس الحكومة  ]توقيع رئيس
  الخارجية[ الشؤون  أو وزير
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التقارير األولية إلى لجنة تقديم : الثالثق رفالم
 المبادئ التوجيهية العامة -مناهضة التعذيب 

تعهداتها ل ا  تنفيذ "عن التدابير التي اتخذتها ا  ليأو   ا  جميع الدول األطراف تقرير  دع  على أن ت   اتفاقية مناهضة التعذيبمن  19تنص المادة 
 ".االتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية هذه في غضون سنة واحدة بعد بدء نفاذوذلك هذه االتفاقية،  قتضىبم

دعى وفد كأولوية في إحدى دوراتها التالية، وسي   فيه اللجنة تنظر، سلجنة مناهضة التعذيبإلى لي األو   هاتقرير  لدولة الطرفا بعد تقديمو 
 12 .لمشاركة والرد على أسئلة اللجنةللة الطرف من الدو 

تقدم و  13 .لةت اللجنة مذكرة توجيهية مفص  لدول األطراف بشأن ما ينبغي إدراجه في تقاريرها األولية، أعد  لالمشورة قديم المزيد من لتو 
، وتوجه الدول ا  أولي ا  تقرير لتي لم تقدم بعد ها الدول اطرحتعلى األسئلة الشائعة التي  ا  ردودالتكميلية  المبادئ التوجيهية العامةهذه 

الكمية إعداد وتنظيم  ح سن لدولل يتسنى، حتى نالت الثناءأمثلة على التقارير األولية التي  فضال  عناألطراف إلى مزيد من الموارد 
 .المعلوماتهذه  أولويات حديدوت لياألو   ستعراضاللجنة خالل االتقدمها إلى  يمكن أنالمعلومات التي الكبيرة من 

العملية  خالل جميع مراحلمساعدة في توجيه الدول ال من أجل ،تقديم التقاريرلأداة  ا  أيض اتفاقية مناهضة التعذيبمبادرة وقد وضعت 
  يذ اتفاقية مناهضة التعذيب: تقديم التقارير إلى لجنة األمم المتحدة لمناهضة التعذيبتنفلأداة   انظر. تجارب الدول األخرى  عرضو 

 .اتفاقية مناهضة التعذيبمبادرة التي وضعتها 

 ؟تقديم التقارير ينبغي مَ لِ 

 اإلقرارهذا الحوار من خالل اللجنة  تستطيعو اءة للحوار. اللجنة( عملية بن  أو تقديم التقارير إلى لجنة مناهضة التعذيب ) د  ع  ي  
ذةاإليجابي جراءاتباإل  .مزيد من اإلصالحاتالى فيها بإجراء ص  م مشورة مستنيرة بشأن المجاالت التي يو  يلتنفيذ االتفاقية وتقد ة المتخ 

نينها أو تعديل أو تأكيد قوا ستعراضدعم الجهود التي تبذلها الدول ال إلى تنبثق عنهتوصيات  لحوار وأي  هذا ا أن يؤدي يمكنو 
 .ة التعذيبناهضملأو تحديث االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية  لوضعوسياساتها وممارساتها الوطنية، أو 

منع التعذيب وغيره الخاصة ببشأن ممارساتها وإجراءاتها  وميالسجل العم فيآرائها  لوضعللدولة  هذه فرصة   تقديم التقاريرتتيح عملية و 
 .لضحاياا نصافبإمن ضروب سوء المعاملة و 

عملية تنفيذ وإبالغ باعتبارها من األفضل تناولها  يكون  تقديم التقارير ةعملي من تطبيقيةكي تحصل الدول على أقصى استفادة ول
 .فرصة للتشاور مع أصحاب المصلحة الوطنيين ذوي الصلة والتواصل معهم وباعتبارها، مستمرةومتابعة 

 األولية التقارير تقديم مة في متطلباتاتغييرات ه

                                                           
12
الفيديو، عن طريق طرية التي لديها إمكانية الوصول إلى مرافق عقد المؤتمرات بمساعدة أفرقة األمم المتحدة الق   عمل،أن ت مفوضية حقوق اإلنسان منط لب لقد  

مشاركة  الفيديو من أجل تيسيرعن طريق الدولة  بتلك الخاص ستعراضاالللمشاركة في ها ء وفدالفرصة ألعضا على إتاحة ف،اطر األدول ال إحدى بناء  على طلب
 .23في  ،2014 /نيسانأبريل A/Res/68/268، 21 انظر قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة. أوسع في الحوار

13
، 19بموجب المادة  تقديمها دول األطراف في اتفاقية مناهضة التعذيبالالتي يتعين على  لمبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومضمون التقارير األوليةا 

CAT/C/4/Rev.3 ، 18 2005 /تموزيوليو.  

https://cti2024.org/content/docs/CTI-Reporting_UNCAT_final.pdf
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صيغة هذه و وفي  مةالتقارير األولية المقد  في  الواردة مستوى التفاصيل في يريتغ حدث ،التعذيب مناهضة ات لجنةممارسمع تطور 
 المنشأة بموجب هيئاتاللجهود األخيرة التي بذلتها األمم المتحدة لتعزيز كفاءة عمليات ا أدت فقد باإلضافة إلى ذلك،التقارير. و 
في الدورات  ةالمستخدم صيغةلي يتبع التقرير أو   أي   ، فإن  لذلك نتيجة  و  .التقارير تقديماالتفاق على متطلبات جديدة ل ىإلمعاهدات 

رجح كافيا  إلجراء األ لن يكون علىمعاهدات حقوق اإلنسان(  المنشأة بموجب هيئاتالمن  ااألولى للجنة مناهضة التعذيب )أو غيره
مناهضة التعذيب  لجنةمعلومات من أمانة أحدث ال الحصول على ا  دائم ينبغيلذا ، نةللجمن جانب اشامل  استعراض

(+41229179706 ،cat@ohchr.orgأو ) مناهضة التعذيب  كي للجنةبشموقع الال من
(http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/). 

التي ة" )وحدمالساسية األوثيقة ال"بـ بدء العمل هماأول، األقل التغييرات في التقارير األولية بسبب عاملين تاريخيين على هذه توجاء
عام  التي أ دخلت في تنقيحاتال هماوثاني14 ،(2006معاهدات حقوق اإلنسان منذ عام ب أصبحت من متطلبات تقديم التقارير المتعلقة

 األولىمثلة األ إلى تقليص أهمية نالعامال هذان وقد أدى15 .لمبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومضمون التقارير األوليةعلى ا 2005
 .دولة طرف تسعى إلى تقديم تقرير إلى لجنة مناهضة التعذيب ألي   بالنسبةلتقارير األولية ل

 المنشأة بموجب هيئاتالات استعراض زيادة فعاليةمن أجل  األخيرةفي اآلونة  أدت الجهود التي بذلتها الجمعية العامة لألمم المتحدةو 
الحد األقصى لعدد الكلمات للتقارير ويبلغ  .فاطر الدول األ التي تقدمها وثائقالجميع في لعدد الكلمات  أقصى إلى وضع حد معاهدات
 عن ةوحدمالالوثائق األساسية في  الكلماتيجب أال يزيد عدد و كلمة،  21200، وللتقارير الدورية الالحقة كلمة 31800األولية 

 16 .كلمة 42400

المنشأة  هيئاتالتطلب عادة  ما ، بشكل واضح بالغرض فيةواإلى أنه عندما تقدم الدول األطراف تقارير أولية غير وتجدر اإلشارة 
. العملية مرة أخرى ب تم ر  ة التالية بتقرير إضافي و دور ال فيعود ت أن تقدم معلومات إضافية أو حتى أن الدول هذه من معاهدات بموجب
 تتقيدتقديم نسخة جديدة عاد ي   بأن طلبب مشفوعة إلى الدولةت عاد الكلمات المحددة  األقصى لعدد حدالاوز التقارير التي تتج فإن   وبالمثل

 .الكلمات األقصى لعدد حدالب

لتقارير األولية با المتعلقة أمثلة الممارسات الجيدةب عينستت أن لهذه التغييرات في المضمون واإلجراءات، ينبغي للدول األطراف نتيجة  و 
مةالم معاهدات، موجب الهيئات المنشأة ب إلى تقاريرال على عملية تقديم التي أ دخلت من الدول األطراف بعد تاريخ اعتماد التغييرات قد 
 .إلى اللجنة الواجب تقديمها ةاألولي هارير اتق أعداد سترشد بها الدول فيلت

 الجيدة اتلممارسل أمثلة

 .من األمثلة الجيدة ا  عدد تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب: تقديم التقارير إلى لجنة األمم المتحدة لمناهضة التعذيبلأداة  تتناول 

مؤسسية الحالية ذات الصلة بمنع األطر التشريعية وال تشمل المجاالت التي تهم اللجنة بوجه خاص فإن  لي، فيما يتعلق بالتقرير األو  و 
الدولة تنفيذ  بها تعتزم التي كيفيةبحث الل الموضوعة خططال، فضال  عن مطب قةتدابير عملية  التعذيب وسوء المعاملة أو العقوبة، وأي  

 .وى المحليعلى المست تفاقيةاالتنفيذ مدى توضيح في أمثلة وإحصاءات محددة وتفيد االستعانة ب .مناهضة التعذيباتفاقية 

                                                           
14
 .2009 /حزيرانيونيو HRI/GEN/2/Rev.6 ،3انظر  
15
، 19بموجب المادة  تقديمها بالدول األطراف في اتفاقية مناهضة التعذيالتي يتعين على  لمبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومضمون التقارير األوليةا 

CAT/C/4/Rev.3 ، 18 2005 /تموزيوليو.  
16
 /نيسانأبريل 21معاهدات حقوق اإلنسان،  المنشأة بموجب هيئاتالنظام  أداء فعالية وتعزيز تدعيم، A/Res/68/268قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  

 .16، في 2014

https://cti2024.org/content/docs/CTI-Reporting_UNCAT_final.pdf
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مة في إطارجة في تقاريرها إعادة استخدام المعلومات المدر   تستطيع اأنه ،األولية هالتقارير  هاعند إعداد ،قد تجد الدولو   المقد 
مة ( أوUPRالدوري الشامل ) ستعراضاال هذه المعلومات صلة مباشرة لمعاهدات عندما تكون  أخرى منشأة بموجب إلى هيئات المقد 

 .مناهضة التعذيباتفاقية ب

واألطر الزمنية  ،إلصالحات المستقبليةبا فيما يتعلق مجاالت ذات أولوية الدولة الطرف للجنة أي   بي  نأن ت ا  قد يكون من المفيد أيضو 
 لتنفيذها. المتوخاة

 ماذا لو تأخر التقرير األولي؟

 ، فإن  االتفاقيةها على تصديقلي في غضون سنة واحدة من تتطلب أن تقدم الدول األطراف تقريرها األو   أفضل الممارسات أن   في حين
هناك أسباب عديدة لتأخر تقارير الدول األطراف، . و تمكنت من تقديم تقاريرها في الوقت المحددهي التي  دولالقلة من  أن   وه الواقع

 .ةمسلحال اتنزاعالو طبيعية الارث و كوالنقص القدرات و نقص الموارد  بينها من

 أن تتواصل ينبغيف، تعذ ر ذلكإذا  لكنو  .سنة واحدةلي في غضون سن نية إلى تقديم تقريرها األو  بح   ا  ل أن تسعى دائمينبغي للدو و 
بدأت لجنة مناهضة وقد . ليتقديم التقرير األو   فيه يتسنى قريبعلى موعد  معها تفقأن تولوية و على سبيل األلدول مع أمانة اللجنة ا

 .تقرير دون وجودالدول األطراف  تستعرض أنرة التعذيب في السنوات األخي
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يمكن الحصول  معاهدات المنشأة بموجب هيئاتالنية بشأن تقديم التقارير إلى تقالمساعدة والمشورة ال أن   ا  ينبغي أن تدرك الدول أيض
ومنظمات المجتمع  ة التعذيباتفاقية مناهضمبادرة و وغيرها من هيئات األمم المتحدة  المفوضية السامية لحقوق اإلنسانمن  عليها

مايد من لحصول على ل "المساعدة أن تقدم اتفاقية مناهضة التعذيب مبادرة"كيف يمكن ل بشأناإلحاطة المنفصلة  انظر. المدني
لتقارير األولية ا تضأن استعر  بعد ،(CATلجنة مناهضة التعذيب ) تهاصدر تي أالمالحظات الختامية ال وعند تحليل. المعلومات

 .ظهرت عدة أولويات ،لف الدول األطرافلمخت

 األولية:ها تقارير  عند إعداد ينبغي للدول األطراف

)والمتطلبات اإلجرائية  17للجنة بشأن شكل ومضمون التقارير األوليةا التي وضعتها االمتثال للمبادئ التوجيهية العامة .1
 ،لكلمات(ل القصوى  حدودالالجديدة المتعلقة ب

 18معاهدات، المنشأة بموجب هيئاتالتقديم التقارير إلى عملية ل ا  أساسي مكمال   ا  عنصر لتكون ، حدةمو إضافة وثيقة أساسية  .2

 19،التفاقية في الممارسة العمليةاف الدولة الطر  بها تنفذ التي لكيفيةلات محددة ءأمثلة وإحصا توفير .3

 20تفاقية،اللالدولة الطرف  التي شابت تنفيذف بأوجه القصور اعتر االو  ةحاصر بالالتحلي  .4

 21،بأكملها االستعراضب المشمولةالفترة  تغطية .5

 ،سنة واحدة من التصديقلي في غضون األو   تقديم التقرير .6

 22 .تشجيع المجتمع المدني على المشاركة في إعداد التقرير .7

 

 

                                                           
17
م من ليالتقرير األو  بترحب اللجنة  (: "...2015 /آبأغسطس CAT/C/IRQ/CO/1 ،14) لعراقبا الخاصة قارن المالحظات الختامية  لعراق ا المقد 

"؛ التقارير األولية... ضمون شكل وم خصوصللجنة با التي وضعتها عام المبادئ التوجيهية وجهال يتبع ب التقرير تأسف ألن   . إال أن  اللجنةالمعلومات الواردة فيهبو 
فق مع وايت الذيبوروندي،  المقد م من ليالتقرير األو  ب(: "ترحب اللجنة 2007 /شبلطفبراير CAT/C/BDI/CO/1، 15بوروندي )ب الخاصة اميةبالمالحظات الخت
 ".إعداد التقارير األولية... خصوصللجنة با التي وضعتها المبادئ التوجيهية

18
 .2( ، الفقرة 2006 تموز/يوليو CAT/C/QAT/CO/1، 25قطر )ب الخاصةالمالحظات الختامية  
19
بيانات  تضمنالتقرير ال ي (: "تأسف لجنة مناهضة التعذيب ألن  2015 /أيارمايو CAT/C/COG/CO/1، 28لكونغو )با الخاصة انظر المالحظات الختامية 

عام  وجهبأن  التقرير يتبع  في حين(: "2011 /كانون الثانييناير CAT/C/MNG/CO/1، 20إحصائية وأمثلة ملموسة تتعلق بتنفيذ االتفاقية". أو منغوليا )
حقوق  نشرت مفوضيةوقد " .يفتقر إلى معلومات إحصائية وعملية عن تنفيذ أحكام االتفاقيةفإنه التقارير،  تقديم خصوصللجنة با التي وضعتهاالمبادئ التوجيهية 

انظر مفوضية حقوق اإلنسان، . د تساعد الدول في جمع البيانات ذات الصلةمؤشرات توضيحية ق ويتضمن الدليلدليال  لقياس وتنفيذ حقوق اإلنسان،  اإلنسان
ص، المؤشرات اوجه خبانظر، . http://www.ohchr.orgالشبكي التالي:  على الموقع يمكن االطالع عليهاو  ،(2012)جنيف،  مؤشرات حقوق اإلنسان

 .(4لجدول )ا 91الصفحة  فيالتوضيحية 
20
 ،CAT/C/BDI/CO/1بوروندي )ب الخاصةفي المالحظات الختامية بصدق.  قصورما تعانيه من  الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لعرض ا  ر اللجنة دائمتقد    
 التعذيب علىالقضاء  في مجال شريعاتهات تي تشوببالثغرات ال من صراحة في االعتراف الدولة الطرف ما أبدته تالحظ اللجنة بارتياح"(: 2007 /شبلطفبراير 15

غيانا ب الخاصة المالحظات الختامية ا  انظر أيض. "الوضع لتصحيح الالزمة بذلها الدولة الطرف لتحديد الخطواتتالجهود التي  اللجنة أيضا   رتقد   ومنعه. و 
(CAT/C/GUY/CO/1 ، 7 2الفقرة  ،2006 /كانون األولديسمبر)،  و( كينياCAT/C/KEN/CO/1 ،19 وتشاد 2الفقرة  ،2009 /كانون الثانييناير ، )
(CAT/C/TCD/CO/1 ،4 2الفقرة  ،2009 /حزيرانيونيو). 

21
 .2الفقرة  ،(2006 /كانون األولديسمبر CAT/C/TJK/CO/1، 7طاجيكستان )ب الخاصة انظر المالحظات الختامية 
22
 .2الفقرة  ،(2011 /كانون الثانييناير CAT/C/MNG/CO/1، 20منغوليا  )ب الخاصةانظر المالحظات الختامية  

http://www.ohchr.org/


 أداة للتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب
 

31 

: وضع األسس: قائمة مرجعية للقوانين الرابعق رفالم
 الوطنية

 في حين أن  . و حماية االلتزامات الواردة في االتفاقيةمن أجل يالت على قوانينها الوطنية التعد بعض دخالالدول األطراف إ يتعين على
 إنه يشكللضمان الوفاء بالحقوق في الممارسة العملية، ف من الخطوات الالزمة خطوة واحدة ال يمثل إالوضع أساس قانوني قوي 

 .الدولة تت بعها التي اإليجابيةات ممارسالعليه  أن ترتكزيمكن  جوهريا   ا  أساس

التي ينبغي  توضح القائمة التالية الحد األدنى من المتطلبات التشريعيةا . ضروري أمرا   لقوانينا على تعديالت مختلفة إدخال كون يقد و 
د من إجراء المزي تقتضي الضرورةأو االنضمام إليها، وقد  اتفاقية مناهضة التعذيبالتصديق على  الساعية إلىها الدول ستعرضأن ت

 .بها كل دولة أحكام االتفاقية في قوانينها الوطنية ذفنالتحليل القانوني لفهم الكيفية التي ينبغي أن ت

من مة ا، تفاصيل هأخرى أو صكوك قانونية  اتممارس وثائقشكل لوائح أو  في تصاغيجب أن تضيف التشريعات الثانوية، التي قد و 
 .النصوص القانونية الرئيسية أجل تعزيز

 

   في القوانين الوطنية و/أو في الدستور حظرا  مطلقا  التعذيب وسوء المعاملة حظر ي 

 فور محامإمكانية االتصال بح لألشخاص تا)على سبيل المثال، يمن الضمانات الوقائية  ا  كفل القانون عددي 
وما إلى  لدة،جل جميع المحتجزين في سجالت مسج  ويفحص طبي؛ خضوع لوال هم؛ واالتصال بأفراد أسر هماحتجاز 

 ذلك(

   ال المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينةشكضحايا التعذيب وأالحق في اإلنصاف ل كفلي 

  ا  مياجر إ فعال  التعذيب يشكل: 

 له يتماشى تعريف التعذيب مع التعريف الدولي 

  أشكال المشاركة واطؤ أو غيرها منأعمال الت وجميع ،(امتناع عن فعل )أوكل فعل ينطبق على و ،
 محاولةكل و 

  دفاع على جريمة التعذيبال يسري أي  نوع من أنواعال 

 تهيتصرف بصف أي  شخص، و ع الجهات الفاعلة التابعة للدولةالجريمة على جمي هذه تنطبق 
 برضاهأو  تهموافقبأو  موظف رسمي من يتصرف بتحريض أي  شخص عاديو رسمية، ال

 لجريمةهذه اعة الخطيرة لالعقوبات المناسبة الطبي تراعي 

 ي ستبعد التعذيب من فترات التقادم المعمول بها أو قوانين التقادم 

 لتعذيبل ا  بالتعرضحقيقيا  فيها خطر  يواجهون ترحيل األشخاص إلى بلدان  جوزال ي 

  التعذيب في جميع اإلجراءاتتحت  المنتزعةاألدلة ي حظر استخدام 

  من ق بل هيئة  الشبهات بممارستهأو  االدعاءات بالتعرض للتعذيب في نحو فوري ونزيهالتحقيق على  يجري
 جريمةال شخص المد عى ارتكابهالب ال صلة لهامختصة 

  تستوجب تسليم مرتكبها التعذيب جريمة  يشكل 

   في دولة أخرى  جريمةال شخص المد عى ارتكابهال ةحاكمم في حالةم المساعدة القانونية المتبادلة تقد  
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اتفاقية مناهضة  : الدول األطراف فيخامسالق رفالم
 إقليميا   ُمرتبة ترتيبا   - التعذيب

 

دول إضافية أصبحت  (4أربع )ويشمل هذا العدد ؛ دولة 165طراف في االتفاقية األدول ال بلغ عدد، 2018 /تشرين الثانينوفمبر في
لالطالع على . و اتفاقية مناهضة التعذيبمبادرة تي وضعتها المنذ اإلصدار األخير من مجموعة أدوات التصديق في االتفاقية  أطرافا  

جديدة، انظر مجموعة معاهدات الطراف األدول ال لتشمل تثد   ح  تي ، الاتفاقية مناهضة التعذيبالقائمة الرسمية للدول األطراف في 
  .ties.un.orgwww.treaالتالي:  الرابط األمم المتحدة على

 

 

 أفريقيا
 بنين

 بوتسوانا
 بوركينا فاسو

 بوروندي
 الكاميرون 

 الرأس األخضر
 فريقيا الوسطىأجمهورية 

 تشاد
 جزر القمر

 الكونغو
 كوت ديفوار

 جمهورية الكونغو الديموقراطية
 جيبوتي

 ستوائيةغينيا اال
 

 إريتريا
 ثيوبياإ

 غابون 
 غامبيا

 غانا
 غينيا

 غينيا بيساو
 كينيا

 وليسوت
 ليبيريا

 مدغشقر
 مالوي 

 مالي
 موريشيوس

 موزمبيق
 

 ناميبيا
 النيجر
 نيجيريا
 رواندا

 ساو تومي وبرينسيبي
 السنغال
 سيشيل

 سيراليون 
 الصومال

 جنوب أفريقيا
 جنوب السودان

 سوازيالند
 توغو

 أوغندا
 زامبيا

 
 
 

 األمريكتان

 أنتيغوا وبربودا
 األرجنتين

 جزر البهاما )كومنولث(
 بليز

 المتعددة القوميات( -)دولة  بوليفيا
 البرازيل

 كولومبيا
 كوستاريكا

 كوبا
 نيكانيجمهورية الدوم

 إكوادور
 السلفادور

 المكسيك
 بنما

 باراغواي
 بيرو

 سانت فنسنت وجزر غرينادين
 أوروغواي

http://www.treaties.un.org/
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 كندا
 تشيلي

 

 غواتيماال
 غيانا

 هندوراس
 نيكاراغوا

 

 الواليات المتحدة االمريكية
 وليفارية(الب - فنزويال )جمهورية

 

 آسيا والمحيط الهادئ
 أفغانستان

 أستراليا
 بنغالديش

 كمبوديا
 الصين
 قبرص
 فيجي

 ندونيسياإ
 اليابان

 ة الشعبيةالو الديمقراطي جمهورية

 كازاخستان
 قرغيزستان

 جزر المالديف
 جزر مارشال

 منغوليا
 ناورو
 نيبال

 نيوزيلندا
 الفلبين

 باكستان

 جمهورية كوريا
 سيريالنكا
 انطاجيكست

 تايالند
 تيمور الشرقية

 تركمانستان
 أوزبكستان

 فانواتو
 فيتنام

 

 

 أوروبا
 ألبانيا
 أندورا

 أرمينيا
 النمسا

 أذربيجان
 روسيا البيضاء

 بلجيكا
 البوسنة والهرسك

 بلغاريا
 كرواتيا

 يةجمهورية التشيكال
 الدنمارك

 استونيا
 فنلندا
 فرنسا

 جورجيا
 ألمانيا

 

 اليونان
 الكرسي الرسولي

 ناناليو 
 أيسلندا
 أيرلندا
 إيطاليا
 التفيا

 ليختنشتاين
 ليتوانيا

 لوكسمبورغ
 اليوغوسالفية السابقة( -مقدونيا )جمهورية 

 مالطا
 موناكو

 الجبل األسود
 هولندا

 النرويج
 بولندا

 البرتغال
 جمهورية مولدوفا

 رومانيا
 االتحاد الروسي

 سان مارينو
 صربيا

 سلوفينيا
 سلوفاكيا

 إسبانيا
 السويد
 راسويس
 تركيا

 أوكرانيا
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا 

 الشمالية
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 الشرق األوسط وشمال أفريقيا
 الجزائر
 البحرين

 مصر
 العراق

 إسرائيل
 األردن

 

 الكويت
 لبنان
 ليبيا

 موريتانيا
 المغرب

 قطر
 

 المملكة العربية السعودية
 دولة فلسطين

 الجمهورية العربية السورية
 تونس

 ارات العربية المتحدةاإلم
 اليمن

 
 
 

 

 2018 /تشرين الثانيصحيح في نوفمبر
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ق بعد على : الدول التي لم تصد ِ السادسق رفالم
 اتفاقية مناهضة التعذيب

 

 * المحيط الهادئ الشرق األوسط الكاريبي آسيا أفريقيا

 والغأن

 

 كيريباس إيران بربادوس بوتان

 السودان

 

 ميكرونيزيا عمان مينيكادو  بروني دار السالم

 تنزانيا

 

كوريا جمهورية 
 الشعبية الديمقراطية

 باالو  غرينادا

 زيمبابوي 

 

 بابوا غينيا الجديدة  هايتي الهند

 ساموا  جامايكا ماليزيا 

 جزر سليمان   سانت لوسيا ميانمار 

 
 

 تونغا  سانت كيتس ونيفيس سنغافورة

 
 

 سورينام 

 

 توفالو 

   وغوباترينيداد وت  

 التصديق على االتفاقية تستطيعان إال أنهمافي األمم المتحدة،  وينعض تيندول اليست جزر كوك ونيوي إن   -* 

 

 2018 /تشرين الثانيصحيح في نوفمبر
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 ل لجنة مناهضة التعذيباعمأ: السابعق رفالم

 

 لجنة مناهضة التعذيب

تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من  صديئة الدولية التي تر ، أو اللجنة( هي الهCATلجنة مناهضة التعذيب )إن  
 23 .الدول األطراف فيها جانب( من UNCATضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة )

 المناطق واسعة من يمثلون طائفةو ، مناهضة التعذيبخبراء مستقلين تنتخبهم الدول األطراف في اتفاقية  10تتألف اللجنة من و 
 السامية لحقوق اإلنسان األمم المتحدة مفوضيةمقرها  ا  مهني مقتدرة أمانة المساعدة منلجنة ال وتتلقى. الخبراتو  والخلفيات المهنية

(OHCHRفي جنيف ). 

األمم  بين في لجنةعضاء منتخ  يمنح التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب الدول األطراف الفرصة لترشيح خبراء للمشاركة كأو 
بعد  يةانتخابدورة  لذلك يجوز للدول األطراف الجديدة في اتفاقية مناهضة التعذيب ترشيح خبراء ألي  . مناهضة التعذيبلالمتحدة 

 .على االتفاقية هاتصديق

تتاح للدول و . ف في جنيفاجتماعات الدول األطرا خاللأعضاء لجنة مناهضة التعذيب كل سنتين، الختيار نتخابات االتجرى و 
 ية.انتخاب دورة مناهضة التعذيب خالل كل األطراف الفرصة الختيار خمسة أعضاء للجنة

 دور أعضاء اللجنة

يجب على إذ  .مناهضة التعذيب اتفاقيةمن  19-22 في المواد المبين على النحوعدة مسؤوليات، بلجنة مناهضة التعذيب  تضطلع
من  19مع الوفود الوطنية )المادة  هااجتماعات أثناءمة إليها و دولة طرف لالتفاقية من خالل التقارير المقد  اللجنة أن تستعرض تنفيذ كل 

على ممارسة التعذيب  احتمالإجراء تحقيقات سرية بالتعاون مع الدولة الطرف عندما تشير الظروف إلى و  ؛(مناهضة التعذيب اتفاقية
، في الدول األطراف التي قبلت دة من الدول األطراف ومن األفراد)أو الشكاوى( الوار  غاتبال؛ والنظر في ال(20)المادة  ظممن نحو

 .(22و 21اإلجراء )المادتان 

 /أيارعقد الجلسات في مايوت  عادة  ما . و سويسراب ( في جنيفإجماال   ا  أسبوع 11في ) سنةتجتمع اللجنة في ثالث دورات كل و 
العديد منها عبر اإلنترنت بواسطة ي بث لجمهور، و ا أمام هذه االجتماعات مفتوحة كثيرا  ما تكون و . /تشرين الثانينوفمبرو  /آبوأغسطس

  .www.treatybodywebcast.orgالموقع الشبكي  تحالف من المنظمات غير الحكومية، على

تحقيق  في إطاردول إلى إحدى الزيارة ب القيام هملجنة في جنيف، قد ي طلب منالاء أعضالتي يضطلع بها  لاعماألباإلضافة إلى و 
 .من الموضوعات متنوعة بشأن مجموعة التي ت عقد المشاركة في اجتماعات األمم المتحدة ذات الصلة ا  ، وقد ي طلب منهم أيضسري 

ذات الصلة  المناسباتمن الدعوات للمشاركة في  ا  ، عددمخبراء دوليين معترف بهبوصفهم  ،أعضاء لجنة مناهضة التعذيب وقد يتلقى
 .بصفتهم الشخصية المناسباتفي مثل هذه  اللجنة يظهر جميع أعضاء. و من ممثلي الدول والمجتمع المدني

 

                                                           
23
 ./http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat انظر 

http://www.treatybodywebcast.org/
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/
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 المبادئ التوجيهية لعضوية لجنة مناهضة التعذيب

عن دولته، وال يجوز  مستقال   يكون  كل عضو طراف، إال أن  الدول األ جانبترشيحهم وانتخابهم من  يجري األعضاء  على الرغم من أن  
 .شخص فيما يتعلق بأداء واجباته له أن يطلب أو يقبل تعليمات من أي  

تطبيقا  مسؤولياتهم، وأن يطبقوا معايير االتفاقية ب اضطالعهموالنزاهة في  تجردال عاييرأعلى مب أن يتمسكوااألعضاء  منتوقع وي  
 .نوع ، دون خوف أو محاباة ودون تمييز من أي  الدول وجميع األفرادعلى جميع  يا  ساو مت

 قد انبلد )أو أي   عمل يتعلق ببلدانهم أي  ة مناهضة التعذيب في لجنخبراء  يشارك، ال نموذجيةاألمم المتحدة ال لقواعد وإجراءات ا  وفقو 
أو  التحقيقاتأو  االستعراضاتفي  ون ال يشارك لتعذيبأعضاء لجنة مناهضة افإن  تضارب في المصالح(. لذلك  افيه ملديهي رى أن  

 .همانالمتعلقة ببلد البالغات

 لجنة مناهضة التعذيب مهارات وخبرات أعضاء

 أعضاء اللجنة: وهي أن يكون  ،خبراء اللجنة في توافرها الصفات المطلوب مناهضة التعذيب اتفاقية حددت

  أخالقي عال؛ على مستوى 

 مجال حقوق اإلنسانبالكفاءة في  ومشهود لهم. 

د أعضاء لجنة مناهضة  يتمتعبأن  ا  لدور يوصى أيضهذا ابسبب الطبيعة الخاصة ل لكنو  اللجنة. متطلبات أخرى لعضويةأي   ولم تحد 
 :بما يليالتعذيب 

  ؛سوء المعاملة أشكالعذيب وغيره من حظر التل افي مجالخبرة وااللتزام 

  بما في ذلك السلطات الوطنية الرفيعة المستوى من أصحاب المصلحة طائفة متنوعةخبرة عملية في العمل مع ، ،
 ؛طر أو المهمشة، والمجتمع المدني، والفئات التي ي حتمل أن تكون معرضة للخواألشخاص المحرومون من حريتهم

 ؛لبحوث وكتابة التقارير وتحريرهااجراء إل الالزمة مهارات الصياغة والتحليل 

 والفرنسية ،واإلنجليزية ،والصينية ،العربيةوهي ألمم المتحدة )ل من اللغات الرسمية لى األقللغة واحدة عل تامة إجادة، 
 .واإلسبانية( ،والروسية

 الجوانب العملية لعضوية لجنة مناهضة التعذيب

 ةفي عد ذلكحدث قد . و ترشيحهم يدعأ  إعادة انتخابهم إذا يجوز أربع سنوات، و  تهامدفترة نتخب أعضاء لجنة مناهضة التعذيب لي  
. وعلى الرغم من معاهدات حقوق اإلنسانبموجب  المنشأة األخرى  هيئاتالمناسبات في لجنة مناهضة التعذيب وكذلك في مختلف 

له نفس القدر من  جديدة ومتنوعة في اللجنة اتخبر  إال أن  إدخاللجنة، الخبراء ذوي خبرة في بفاظ تحلالبعض المزايا الواضحة  وجود
 .مزاياال

وإن كانت لمهامهم،  ئهمأدا على مقابل مالي نظير أعضاء لجنة مناهضة التعذيبحصل على غرار خبراء األمم المتحدة اآلخرين، ال يو 
مشاركتهم في من أجل ( وما إلى ذلكالفنادق  اإلقامة في بدل إقامة يومي )لتغطيةتصرف لهم تكاليف سفرهم و  تدفع لهم األمم المتحدة

 .تماعات ذات الصلةواالج اللجنة دورات
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أعضاء  ومع ذلك يتمتع. دبلوماسيبمركز  وال يتمتعون  ين الدوليينمدنيين الموظفمركز الأعضاء لجنة مناهضة التعذيب وال ي منح 
 .الرسمية بعثاتال خاللمهامهم، وال سيما ل تهمخبراء األمم المتحدة أثناء ممارسل ةمكفولاللجنة باالمتيازات والحصانات ال

 رشح لعضوية لجنة مناهضة التعذيباقتراح م

اللجنة.  يةعضو لطراف أن ترشح أحد مواطنيها األدول من الدولة  لجنة مناهضة التعذيب، يجوز ألي   اءعضالختيار أ  اتانتخاب أي   قبل
ية السامية لحقوق المفوضبمذكرة من بعثتها الدائمة إلى  للمرشحين وبيانات السير الذاتية اتينبغي أن ترسل الدول األطراف الترشيحو 

 .لنموذج المفوضية ا  (، وصياغتها وفقcat@ohchr.orgنسخة إلى وإرسال ، registry@ohchr.org) اإلنسان

المعلومات المتعلقة بالمرشحين على  توزيعمفوضية من عدة أشهر، لتمكين البلجنة القبل انتخاب أعضاء  اتينبغي تقديم الترشيحو 
 .ة مناهضة التعذيبللجن الموقع الشبكيلترشيحات على صفحات تقديم ار الموعد النهائي لنش  . وي  جميع الدول األطراف قبل االنتخابات

 

 

mailto:registry@ohchr.org
mailto:cat@ohchr.org
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فين بوليات المكلَّ  مختلف : الفرق بينالثامنق رفالم
 مناهضة التعذيب

 

القيام بزيارات و/أو نشر  يستطيع وأيهمفين بواليات مناهضة التعذيب؟ المكل   مختلف ما هو الفرق بين
 تقارير و/أو مساءلة الدول؟

       
       
   S R T  
   P    
 C A T    
       
       
       

 

هو  (SRTلقاسية أو الالإنسانية أو المهينة )ألمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اا مقرر
 24 .المسائل المتعلقة بالتعذيب ليبحث يعينه مجلس حقوق اإلنسان لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مستقل خبير

ق قتصد  قد دولة الا إذا كانت النظر عم   غض   والية المقرر الخاص جميع البلدان، ب غطيتو  لمتحدة على اتفاقية األمم ا أم لم تصد  
 .ضون لخطر التعذيبأنهم معر   زعماألفراد الذين ي   عن نيابة   نداءاتالالمقرر الخاص  يوجه، في الحاالت العاجلةو . لمناهضة التعذيب

 أشكالالتعذيب وغيره من  حدوث عية مثل العوامل المؤسسية والتشريعية التي تسهم فيائوقالمعلومات ال أيضا   يجمع المقرر الخاصو 
 المنوطة به وأخيرا  يقدم المقرر الخاص تقارير سنوية عن األنشطة والواليةات. طرية بدعوة من الحكوماملة ويقوم بزيارات ق  سوء المع

 .تقارير المقرر الخاص علنية ودائما  ما تكون  .وأساليب العمل إلى مجلس حقوق اإلنسان والجمعية العامة

                                                           
 .hchr.org/EN/Issues/Torture/SRTorture/Pages/SRTortureIndex.aspxhttp://www.o انظر 24

1 

2 

3 4 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Torture/SRTorture/Pages/SRTortureIndex.aspx
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خبراء مستقلين يرصدون تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره  10هي هيئة مؤلفة من  (CATلجنة مناهضة التعذيب )
 25 .فيها دول األطرافال جانب( من UNCATمن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة )

مة من تقاريرالتنظر لجنة مناهضة التعذيب في و  توصياتها إلى الدولة الطرف تقدم لها و شواغ عرب اللجنة عنوت ،كل دولة طرف المقد 
دة الوار ات الفردية بالغباإلضافة إلى ذلك يجوز للجنة، في ظروف معينة، أن تنظر في الشكاوى أو الو في شكل "مالحظات ختامية". 

 ادعاءاتلجنة التلقى عندما ت ت جرى  إال أنها قدهذه التحقيقات،  وعلى الرغم من ندرة .، وأن تجري تحقيقات سريةاألفراد أو الدول من
، بموافقة الدولة أيضا   التحقيقات ويمكن أن تشمل ،فاطر األدول ال إحدى في ظممن على نحوالتعذيب  ةمارسشأن مب بها موثوق 

 .تتميز زيارات اللجنة بطابعها السري والسعي للتعاون مع الدولة الطرف المعنيةأراضيها. و الطرف، زيارة إلى 

هي هيئة األمم  (SPTعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة )اللجنة الفرعية لمنع الت
خبيرا   25من  وتتألف اللجنة .(OPCATالمتحدة المنشأة بموجب البروتوكول االختياري التفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب )

المنشأة  هيئاتال غيرها من ال تشبه اللجنة الفرعية لمنع التعذيبو  26 .ختلفة من العالممن مناطق مت مختلفة و من خلفيا محايدا  مستقال  و 
لمنع التعذيب وغيره من ضروب سوء  داممستو تحقيق نهج استباقي  تستهدف محضةلديها والية وقائية  ، إذ أن  معاهدات بموجب
 .المعاملة

بأنها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب  . إذ تتسملجنة مناهضة التعذيبيمكن تمييز عمل اللجنة الفرعية لمنع التعذيب عن عمل  لذلك
 في حين أن  . و انتهاكاتأي  هدف منع حدوث ستتقديم توصيات استشرافية تمن أجل مع الدولة  تواصال  م ا  حوار  تقيم لكونها، استباقية

تحقيقات  شجيع إجراءادعاءات وت بة إلى ما يرد إليها مناالستجا على ا  أيض يركزعملها  ، فإن  ةوقائي واليةلجنة مناهضة التعذيب لديها 
 .فعالة وضمان المساءلة عن االنتهاكات السابقة

من حريتهم محرومون أو يمكن أن يكونوا محرومين فيه أشخاص  يوجدمكان  اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بزيارات إلى أي   ضطلعتو 
 أشكالمنع التعذيب وغيره من من أجل ختياري وتقدم توصيات سرية إلى السلطات ف في البروتوكول االاطر األ من الدول دولة في أي  

المشورة إلى  أيضا   تقدم اللجنة الفرعيةو  .إلى نشر تقاريرها بقوة الدول مدعوة ن  إال أهذه التقارير،  سريةعلى الرغم من و . سوء المعاملة
 .اه()أدن هاوتشغيل الدول بشأن إنشاء اآلليات الوقائية الوطنية

 اآلليات الوقائية الوطنية لزياراتبهذه اتقوم و  ،للزيارات المنتظمة إلى أماكن االحتجاز ا  نظام ا  ينشئ البروتوكول االختياري أيضو 
(NPMs) . رار على غو  .لسياق الوطني المحددا بما يالئمالوقائية الوطنية  هاتنشئ كل دولة طرف في البروتوكول االختياري آلياتو

 توصياتالم جمع المعلومات وتقدتو  رات إلى أماكن الحرمان من الحرية، تقوم اآلليات الوقائية الوطنية بزياعية لمنع التعذيباللجنة الفر 
 .الدولة اتحوار تعاوني مع سلط إطار فيوذلك ، تهماألشخاص المحرومين من حري أوضاعن حس   حلول ت   طبيقلت الالزمة

اللجنة األوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة الالإنسانية ئت نشأ   . فقدة التعذيبناهضملة اإلقليمي لياتاآلعدد من  ئ أيضا  نشوأ  
 27 .التفاقية األوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو المهينةا بموجب (CPT) أو المهينة

 معاملةالمن أجل تقييم  عذيب زيارات إلى أماكن االحتجازلمنع الت وبيةاألور  ، تنظم اللجنةاثلة للجنة الفرعية لمنع التعذيببطريقة ممو 
، إلى الدولة المعنية مفصال   بعد كل زيارة، ترسل اللجنة األوروبية لمنع التعذيب تقريرا  و . ن من حريتهمو األشخاص المحروم التي يتلقاها

التي تت بعها في ممارسات العمل  ا  أيضالتعاون والسرية  آمبد دويتجس .وتوصياتها اللجنة النتائج التي توصلت إليها ويتضمن التقرير

                                                           
25
 .http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CAT/Pages/CATIndex.aspx انظر 
26
 .http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/OPCAT/Pages/OPCATIndex.aspx انظر 
27
 ./http://www.cpt.coe.int/en انظر 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CAT/Pages/CATIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/OPCAT/Pages/OPCATIndex.aspx
http://www.cpt.coe.int/en/
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إلى أن تختار الدولة نشر  سرية   عليها ردود الحكوماتو تقاريرها تظل تعمل اللجنة بالتعاون الوثيق مع السلطات الوطنية و و اللجنة. 
 .التقرير

م المساعدة والمشورة للدول األفريقية تقدكي ل (CPTA) فريقيالجنة منع التعذيب في أأنشأت اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب 
المعاملة أو العقوبة القاسية أو و حظر ومنع التعذيب  من أجل االتحاد األفريقيالتي وضعها  في تنفيذ المبادئ التوجيهية والتدابير

 .(التوجيهية آيلند روبن مبادئ) فريقياأالالإنسانية أو المهينة في 

 لوماتمعختبار ا

 

         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 

طرف في دولة إلى زيارة سرية  تجري ؛ قد الخاصة بهاوصي على االتفاقية ال وتقوم بدورمعاهدة  منشأة بموجب هيئة .1
 .بموافقة الدولة الطرفوذلك ، سة منهجية لسوء المعاملةممار  وجود أدلة على فيها توجد في الحاالت التياالتفاقية 

فيها األشخاص  قد ي حرمإنشاء آلية وطنية لرصد جميع األماكن التي ب قضيحقوق اإلنسان ت تنفيذية من معاهدات معاهدة .2
 .من حريتهم

على  التوجيهية آيلند روبن مبادئيذ ستراتيجيات لتعزيز وتنفال اتقترحمو  تصاميماللجنة األفريقية ببتزويد  فةآلية إقليمية مكل   .3
 .الصعيدين الوطني واإلقليمي

زيارات إلى جميع األماكن التي ي حرم فيها األشخاص من  إجراءب صراحة  تقضي واليتها و معاهدة  منشأة بموجب( هيئة أفقي) .4
عذيب وغيره من ضروب سوء لتل الفعال منعالهدف بقدم تقارير سرية إلى الدول تف؛ اطر األ من الدول دولة في أي   تهمحري

 .المعاملة

1 

2 3 

4 

5 6 



 أداة للتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب
 

42 

دولة عضو في األمم  القيام بزيارات إلى أي   ستطيعحقوق اإلنسان؛ يلألمم المتحدة ا من مجلس يستمد واليته( رأسي) .5
 .المعنية دعوة من الدولة الحصول علىول إال بعد دخال حق منحال ي   هالمتحدة، لكن

 منع بشأن ا  أحكاموتتضمن التعذيب  علىالقانون الدولي العرفي الذي وضعه لحظر ل ةلكم   الم حقوق اإلنسان معاهدات إحدى .4
 .إنصاف ضحاياهاو  مرتكبيها ومساءلة أعمال التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة

أشخاص وتقديم  فيها حتجزقد ي  زيارات إلى األماكن التي  إجراء ة الخاصة بها لغرضمعاهدالبموجب  ئتنشأ  آلية وطنية  .5
 .سوء المعاملة أشكالالتعذيب وغيره من  أعمال لمنعتوصيات 
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ةبادر المحول  :تاسعالق رفالم  
(، التي أ نشئت في عام CTIعد  مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب )ت  

، مبادرة عالمية مدتها عشر سنوات قدمتها حكومات 2014
)الدول  شيلي والدنمارك وفيجي وغانا وإندونيسيا والمغرب

من أجل دعم وتيسير التصديق على اتفاقية األمم األساسية( 
وتنفيذها على الصعيد  (UNCATالمتحدة لمناهضة التعذيب )

 .2024العالمي بحلول عام 

 رؤيتنا

التعذيب من مجموعة أدوات اإلرهاب والقمع بصورة  أن نزيل نريد
نهائية وأن نضع حدا  للصدمات العميقة والجراح المجتمعية التي 

 لممارسة العنيفة.تسببها هذه ا

 األهداف

تتطلع مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب إلى تعزيز المؤسسات 
تصون كرامة والسياسات والممارسات من أجل دعم توفير حوكمة 

وترتكز على مجموعة من القواعد، وتتطلع المبادرة إلى  األنسان
خفض احتماالت حدوث التعذيب وسوء المعاملة ومنعه من خالل 

 ما يلي:

 لحوار وتبادل اآلراء،ا 
  توفير المساعدة التقنية، ودعم بناء القدرات، وتعزيز

 المؤسسات،
 وتوفير المشورة  ،تبادل التوصيات المبنية على األدلة

 المتخصصة، وتبادل أفضل الممارسات،
  وضع وتجميع وترجمة األمثلة والتجارب واألدوات والموارد

 العملية وغيرها من المواد،
 لدراسية والمؤتمرات وحلقات العمل،عقد الحلقات ا 
  استضافة منبر لنشر المعلومات والمعارف ورفع مستوى

 الوعي.

 المبادئ التشغيلية

تسترشد مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب في عملها بثالثة مبادئ 
 أساسية:

تت بع المبادرة نهجا  بن اء . وال يتمثل دور المبادرة  المشاركة البن اءة.
التشهير" وإنما دعم الحكومات في جهودها الرامية في "الفضح و 

 إلى المضي قدما  في التصديق على االتفاقية وتنفيذها.

عد  مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب مبادرة من ت   التوأمة.
الحكومات ومن أجلها تقوم على أساس االحترام المتبادل 

عادة   -والمساواة، وتسعى إلى تعزيز تبادل الخبرات والمعارف 
 في السياقات اإلقليمية.

ما  وليس م لز ما ، إذ تأمل أن تكون  اإللهام. تلعب المبادرة دورا م له 
مة للبلدان من خالل إط العها على تجارب البلدان األخرى،  م له 

 ومن خالل تشجيعها على االستفادة من تلك التجارب.

 التنظيم

يجي وغانا شيلي والدنمارك وفتتولى قيادة المبادرة حكومات 
 وتدعمها أمانة متفرغة مقرها جنيف. وإندونيسيا والمغرب

المشورة السياساتية واالستراتيجية إلى الدول  أمانة المبادرةتقدم 
األساسية التي أنشأت المبادرة وإلى أصدقاء وشركاء المبادرة، 
وتقدم برنامجا  سنويا  طموحا  ومخصصا  يضم األنشطة التي توفر 

الدراية العملية والمساعدة التقنية للدول وأصحاب بناء القدرات و 
 المصلحة اآلخرين.

 مجموعة أصدقاءيتلقى عمل المبادرة التشجيع والدعم من 
المبادرة، وهي شبكة تقوم على التعاون من أجل تبادل المعارف 

بأفضل السبل للتغلب على العقبات والخبرات واألفكار المتعلقة 
التي تعترض التنفيذ الكامل التفاقية األمم المتحدة لمناهضة 

التعذيب. إن  جميع الدول األعضاء في األمم المتحدة والمنظمات 
غير الحكومية ذات الصلة والخبراء واألوساط األكاديمية مدعوون 

 لالنضمام إلى مجموعة أصدقاء المبادرة.

، www.cti2024.orgإللكتروني للمبادرة، يوفر الموقع ا
 مستودعا  هاما  لألدوات والمعلومات حول أنشطتها.

استراتيجيا  للمبادرة،  ا  ( شريكAPT) جمعية منع التعذيبعد  ت  
حيث أنها تتعاون مع المبادرة وت سدي لها المشورة بشأن العديد 

 من أنشطتها.

 

 

https://cti2024.org/en/group-of-friends/
http://www.cti2024.org/


 أداة للتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب
 

44 

: كيف يمكن للمبادرة أن تساعدالعاشرالمرفق   
 

ي يمكن أن تساعد بها المبادرة الدول. 
هناك عدد من الطرق الت 

ي تنوي عىل المصادقة عىل االتفاقية 
كما يشمل ذلك الدول الت 

ي 
 
ي تم و صادقت عليها ولكن يرغبون بالمساعدة ف

وتلك الت 
 تنفيذها بشكل أكثر فعالية. 

( المزايا CTIكمبادرة إقليمية، ترى ال)ية:  االجتماعات اإلقليم
ي 
المفيدة للتبادالت اإلقليمية وشبه اإلقليمية بي   الدول الت 

ي التقاليد القانونية والتشابهات العملية والصداقة. 
 
تتشارك ف

تيب   بالعمل مع نظرائها الوطنيي   وذلك لث 
ً
تقوم المبادرة سنويا

ل مواضيع ذات عدد من الحوارات الحكومية بي   النظراء حو 
ي منطقة جغرافية ما. كما تتيح هذه االجتماعات 

 
صلة بالدول ف

ات بشأن التحديات  الرسية فرصة فريدة للدول لتبادل الخثر
ي توفرها االتفاقية من خالل التصديق عليها 

والفرص الت 
وتنفيذها وذلك بهدف بناء عالقات قوية بي   الدول عىل 

  .  المستوى اإلقليمي

بإمكان المبادرة ترتيب "زيارات دراسية" إىل ية: الزيارات دراس
ي أبدت 

ي االتفاقية الت 
 
جنيف للوفود من الدول الغث  األطراف ف

ي 
 
ا ف

ً
اهتماًما بمعرفة المزيد عن معت  أن تكون الدولة طرف

اتفاقية مناهضة التعذيب. تتألف الزيارات بشكل عام من 
اء حول االتفاقية ، واجتماعات  مع جلسات إحاطة مع خثر

مسؤولي   حكوميي   و آخرين من األمم المتحدة رفيعي 
ي ذلك لجنة األمم المتحدة لمناهضة التعذيب 

 
المستوى, بما ف

ح وتبادل اآلراء، كما أن هنالك فرص لمراقبة دورة لجنة  لرسر
ي مراجعتها لتقرير أحد الدول األطراف 

 
مناهضة التعذيب ف

 وردودها. 

تقوم المبادرة بتنفيذ للبلد: الزيارات الدبلوماسية و/أو التقنية 
عدد من الزيارات الرفيعة المستوى من الدبلوماسيي   و / أو 
الوفود التقنية كل عام إىل الدول لتقديم المساعدة بشأن 
مجموعة من المسائل المتعلقة بالتصديق عىل االتفاقية 
وتنفيذها. قد يتضمن ذلك حلقة دراسية مع أصحاب المصلحة 

الزيارة. ويتم تصميم الزيارات حسب الوطنيي   خالل هذه 
احتياجات ورغبات الحكومة الفردية، وال يتم استخدامها  
كوسيلة للضغط. كما تعمل المبادرة بشكٍل وثيق مع الدولة 

 المعنية لتلبية احتياجاتها بدقة. 

تعقد أحداث األمم المتحدة واإلقليمية الرفيعة المستوى: 
ي مجلس ح

 
قوق اإلنسان التابع المبادرة اجتماعات منتظمة ف

ي الجمعية العامة لألمم المتحدة 
 
ي جنيف وف

 
لألمم المتحدة ف

ي المنتديات اإلقليمية. من خالل هذه 
 
ي نيويورك، وكذلك ف

 
ف

اء مناهضة  االجتماعات، تجمع المبادرة بي   الدول وخثر
التعذيب لمناقشة التقدم والفرص لزيادة التصديق وتحسي   

 تنفيذ االتفاقية. 

اء إلعداد : األدوات والدالئل كاء و خثر تعمل المبادرة مع شر
أدوات تهدف إىل مساعدة المسؤولي   عىل فهم االتفاقية 

و تعتثر هذه األدوات عملية و  .وتنفيذها بشكل أكثر فعالية
 .الجيدة للدول تعرض الممارسات

 

 من خالل:  تقدم أمانة المبادرة الدعم للدول

  المساعدة عن بعد، حيث يتم اإلجابة عىل األسئلة
التقنية المتعلقة بالتصديق عىل االتفاقية أو 

 تنفيذها؛
 

  خدمة اإلحالة، تربط بي   طلبات الدولة للحصول
كاء واألصدقاء  عىل المشورة التقنية ودعم من الرسر

ي حال لم تتمكن
 
المبادرة من تقديم  المناسبي   ف

 ة؛الدعم أو المشور 
 

  اء كاء والخثر اكة مع مجموعة متنوعة من الرسر  -الرسر
مواكبة ألحدث المعارف والتحليالت المبادرة  ستظل

ات المتعلقة بحظر ومنع التعذيب وسوء  والخثر
  .المعاملة

ي معرفة المزيد عن أي مما سبق، يرجر 
 
إذا كنت ترغب ف

 : المبادرة مانةبأاالتصال 

 

 مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب

Convention against Torture Initiative (CTI) 

Nations Business Center 6th floor 

Rue du Pré de la Bichette 1 

CH-1202 Geneva 

 : ي
ون  يد اإللكث   info@cti2024.orgالثر
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