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أداة لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب 1/2017

اسرتاتيجيات الدول للوقاية من التعذيب
والتصدي له وغريه من أشكال املعاملة أو
العقوبة السيئة
إ ّن اتخاذ تدابري للوقاية من أعامل التعذيب وجميع أشكال سوء املعاملة والقضاء عليها ،وتوفري ُسبل االنتصاف لضحاياها ،أم ٌر يستغرق وقتاً
طويالً .لذا فإ ّن التصديق عىل اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
( )UNCATهو مج ّرد بداية لعملية تنفيذ وتحسني مستمرة تفيض إىل إقامة العدل عىل نحو أكرث كفاءة وإنصافاً ،وتحسني سيادة القانون
والحوكمة ،وتعزيز استقالل القضاء ،وزيادة األمان والحرية يف املجتمع .ومبا أ ّن اتفاقية مناهضة التعذيب مل تح ّدد الكيفية املناسبة لتنفيذ
موادها املختلفة ،فإ ّن لكل دولة طرف الحرية يف وضع قوانني وسياسات ومامرسات وآليات تتناسب مع سياقها وطابعها الوطنيني الفريدين
وتستجيب لهام .وميكن أن يفيد إعداد اسرتاتيجية (أو خطة عمل) يف تحديد وتخطيط اإلجراءات املح ّددة املقرتحة ملنع التعذيب وغريه من
أشكال املعاملة أو العقوبة السيئة عىل املدى القريب واملتوسط والبعيد.
وقد ُوضعت يف بعض األحيان اسرتاتيجيات تستهدف الوقاية من التعذيب إما خالل مبادرات اإلصالح ،أو ملواجهة حادثة معينة كشفت عن
بعض مواطن الضعف يف السياسات أو املامرسات ،أو إلحداث تغيري إيجايب خالل فرتة انتقالية .وحتى يف غياب مثل هذه املحفزات ،فقد
ُوضعت اسرتاتيجياتٌ للوقاية من التعذيب لغرض تعزيز سيادة القانون وحامية األفراد وإقامة عالقات طيبة بني املواطنني وسلطات الدولة.
وقد اعتمدت الدول نهوجاً مختلفة لوضع االسرتاتيجيات ،إذ أعدت بعض الدول اسرتاتيجيات وطنية للوقاية من التعذيب إما عىل هيئة
اسرتاتيجية محددة أو كجزء من خطة عمل وطنية أوسع نطاقاً بشأن حقوق اإلنسان .وأدرجت دول أخرى عنارص تتعلق بالوقاية من التعذيب
يف خطط التنمية الوطنية ،مبا يف ذلك ما يتعلق بتنفيذ أهداف التنمية املستدامة ( .)SDGsويف الدول االتحادية أو الدول الالمركزية األخرى ،قد
توضع االسرتاتيجيات عىل املستوى االتحادي و/أو عىل املستوى دون الوطني .وعىل الصعيد العميل أيضاً ،تضمنت الخطط التشغيلية إلدارات أو
دوائر مح ّددة أهدافاً وإجراءات مو َّجهة للوقاية من التعذيب .وتساعد هذه النهوج عىل الوقاية من املعاملة أو العقوبة السيئة ،ويشار إليها –
ألغراض هذه األداة – باسم «اسرتاتيجيات الوقاية من التعذيب».

االسرتاتيجية الوطنية
للوقاية من التعذيب

خطة العمل الوطنية
لحقوق اإلنسان

خطة التنمية الوطنية

الخطط التشغيلية
للوكاالت

إ ّن «أدوات تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب» هي مجموعة من األدوات العملية امل ُعدة خصيصاً لتبادل املامرسات الجيدة بني الدول بشأن تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب
وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ( .)UNCATوتقدم هذه األدوات أفكارا ً وإرشادات مواضيعية للمامرسني الحكوميني وصناع السياسات ليسرتشدوا بها عند وضع
أو استعراض االسرتاتيجيات واآلليات واإلجراءات املالمئة للسياق واملتعلقة بالوقاية من التعذيب وغريه من أشكال سوء املعاملة أو العقوبة ،وعند توفري سبل االنتصاف لضحايا هذه األفعال.
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الفوائد املَجنية من وضع اسرتاتيجيات للوقاية من التعذيب
اسرتاتيجيات الوقاية من التعذيب ميكن أن تساعد عىل:
o oتحدید األهداف القصیرة واملتوسطة والطویلة األجل
o oاالستجابة بفعالية لحادثة معينة ،أو التعايف بعد فرتة تاريخية من
وقوع حاالت إساءة املعاملة ،أو يف أعقاب النزاعات وخالل الفرتات
االنتقالية
o oبناء القدرات داخل اإلدارات وفيام بينها

o oتحسین التنسیق و»التفكیر املتضافر» بین الوزارات واإلدارات
والدوائر
o oإعداد ميزانيات وخطط تشغيلية الستخدام املوارد يف األماكن
التي هي يف أشد الحاجة إليها
o oتحديد الحاجة إىل الحصول عىل الدعم التقني وبناء القدرات
من الجهات املانحة والخرباء الخارجيني

o oتعزيز إقامة العدل وسيادة القانون واستقالل القضاء
o oتحسني املامرسات التي تقوم بها سلطات محددة ،مثل سلطات إنفاذ
القانون أو أجهزة األمن أو مصالح السجون أو قطاعات الصحة

o oإعداد طلبات الحصول عىل املساعدة والتمويل
o oتسليط الضوء عالني ًة عىل الخطوات املتَّخذة والتقدم امل ُح َرز

العنارص التي ينبغي النظر فيها عند وضع
اسرتاتيجية للوقاية من التعذيب


prevention

redress

UNCAT

reporting

prohibition

punishment

االلتزامات األساسية الواردة يف اتفاقية
مناهضة التعذيب

ملحة عامة عن الوضع
الراهن ،مع توضيح
املجاالت املحددة التي
ستتناولها االسرتاتيجية

عند وضع اسرتاتيجية للوقاية من التعذيب قد يكون من املفيد النظر والتفكري يف املواضيع الخمسة
العريضة التي تندرج تحتها االلتزامات األساسية املنبثقة عن اتفاقية مناهضة التعذيب؛ ذلك ألنها
تقدم إرشادات بشأن مجموعة املسائل التي ينبغي النظر فيها.
ومن املفيد النظر من البداية يف الكيفية التي ستنفَّذ بها االسرتاتيجية والجهات التي ستنفذها يف
الواقع العميل ،مبا يف ذلك تحديد الكيانات الحكومية التي تتحمل ُمجمل املسؤولية عن تنفيذ
مختلف أجزاء االسرتاتيجية.
إ ّن تحقيق األهداف يكون أسهل يف حال كانت األهداف ذات منحى عميل و»محددة وقابلة للقياس
أي اسرتاتيجية
وميكن تحقيقها وواقعية ومحددة املدة» ( .)SMARTولذلك من املفيد أن تشتمل ّ
للوقاية من التعذيب عىل العنارص التالية:

تفاصيل ملموسة عن
اإلجراءات امل ُزمع
اتخاذها

إشارة إىل الجهة
املسؤولة عن اتخاذ
كل إجراء

اإلطار الزمني التخاذ
كل إجراء

تفاصيل عن كيفية
رصد وتقييم التقدم
املحرز

وتشري االسرتاتيجيات الجيدة إىل اإلجراءات امل ُزمع اتخاذها عىل املديني القريب واملتوسط واإلجراءات األخرى التي ستكون أهدافاً بعيدة املدى.
وميكن أن يتيح إجراء استعراض دوري للتقدم املحرز يف تنفيذ اسرتاتيجية الوقاية من التعذيب فرص ًة إلبراز اإلنجازات التي تحققت حتى اآلن ولضامن
استمرار جدوى االسرتاتيجية .وميكن أن يفيد االستعراض أيضاً يف تقييم الدروس املستفادة من اإلجراءات املتَّخذة سابقاً تقييامً نقدياً والبناء عليها .وإذا
كانت االسرتاتيجية تتضمن مؤرشات واضحة املعامل لقياس التقدم ،مبا فيها أطر زمنية واضحة ،فإ ّن ذلك ميكن أن يزيد من سهولة عملية االستعراض .لذا
فمن املفيد النظر يف الكيفية التي سيجري بها استعراض االسرتاتيجية يف بداية إعدادها.
أداة :اسرتاتيجيات الدول للوقاية من التعذيب والتصدي له وغريه من أشكال املعاملة أو العقوبة السيئة
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تقييم املامرسات اإليجابية والتحديات

الخطوات الرئيسية





وضع االسرتاتيجية

1

االتفاق عىل جدول زمني لوضع االسرتاتيجية
وتحديد الشخص الرائد أو الوكالة الرائدة

2

استعراض القوانني والسياسات واللوائح
واملامرسات ذات الصلة

3

التشاور والصياغة

4

اعتامد االسرتاتيجية

إ ّن إعداد أو تنقيح اسرتاتيجية للوقاية من التعذيب ميكن أن يساعد يف تحديد
املامرسات التي أثبتت نجاحها ،ثم تعزيز هذه املامرسات ،وكذلك تحديد املجاالت
التي قد يتعني أن يُتخذ فيها إجراءات إضافية .ويشمل ذلك عموماً استعراض
مجموعة من القوانني واللوائح والسياسات واإلجراءات واملامرسات القامئة .ويتعني
أيضاً النظر يف مسائل محددة تتصل بالفئات املستضعفة يف املجتمع وإدراجها يف
االسرتاتيجية.
وقد تشمل املجاالت ذات الصلة املطلوب استعراضها ما ييل:

التنفيذ

5

رفع مستوى الوعي بأهمية االسرتاتيجية
وأهدافها

6

إقامة رشاكات وعقد مشاورات بشأن التنفيذ

7

عقد برامج تدريب

8

مراجعة و/أو تنفيذ الترشيعات أو السياسات
أو اللوائح

9

استعراض اإلجراءات ،ومراجعتها عند
االقتضاء

10

تخصيص املوارد وبناء قدرات املؤسسات
واملوظفني

11

استحداث األدوات واملواد الالزمة لتيسري
عملية التنفيذ أو الحصول عليها من مصادر
مختلفة

12

التامس املساعدة التقنية من جهات أخرى

االستعراض
•االستعراض الدوري لألهداف من خالل
قياسها مقابل النتائج املحققة
•تنقيح االسرتاتيجية عند االقتضاء
•اإلعالن عن التقدم املُحرز

•العدالة

•الصحة

الشطي ومهام إنفاذ القانون
•العمل ُ

•املرأة

•السجون/اإلصالحيات

•قضاء األحداث

•األمن

•الهجرة واللجوء

•املؤسسة العسكرية

•تسليم املطلوبني

وقد توضع اسرتاتيجيات الوقاية من التعذيب كجزء من عملية التقييم التي تيل
عملية استعراض حادثة معينة أو مجموعة من الشواغل املحددة .ويف أوقات أخرى،
قد توضع االسرتاتيجية كجزء من عملية تعزيز املؤسسات أو بناء القدرات أو التغيري
التنظيمي .ويُ َعد التصديق عىل اتفاقية مناهضة التعذيب فرص ًة جيد ًة للتفكري يف
وضع مجموعة من الخطوات الواجب اتخاذها لتنفيذ االتفاقية ،وميكن أن تصاغ هذه
الخطوات يف إطار اسرتاتيجية.
واستفادت بعض الدول ،عند وضع اسرتاتيجياتها ،من التوصيات املنبثقة عن عمليات
االستعراض الدولية ،مثل املالحظات الختامية والتوصيات الصادرة عن لجنة األمم
املتحدة ملناهضة التعذيب يف إطار إجراءات تقديم التقارير التي تتبعها الدول
األطراف ،وغري ذلك من الهيئات والخرباء الدوليني واإلقليميني املعنيني بحقوق
اإلنسان ،فضالً عن التوصيات التي قُبلت أو ُد ِّونت كجزء من عملية االستعراض
الدوري الشامل (.)UPR

«

ُي َعد التصديق عىل اتفاقية مناهضة التعذيب وتنفيذها وسيل ًة فعال ًة
ليك تعزز الدول طريقة إقامة العدل ،وهو بذلك يساعد عىل بلوغ
أهداف التنمية املستدامة ،وال سيام الهدف ».16
سعادة السفرية مارتا موراس ،سفرية جمهورية تشييل وممثلتها الدامئة لدى األمم املتحدة يف جنيف،
.2017
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ورشعت الكثري من الدول ،اعرتافاً منها بأ ّن حقوق اإلنسان رضورية لتحقيق التنمية املستدامة ،يف إدماج اسرتاتيجيات إعامل حقوق اإلنسان يف
خطط التنمية الوطنية .وميكن أن تفيد اسرتاتيجيات الوقاية من التعذيب أيضاً يف دعم تنفيذ أهداف التنمية املستدامة .فعىل سبيل املثال ،نجد
أ ّن اسرتاتيجيات الوقاية من التعذيب التي تستهدف مثالً تعزيز سيادة القانون وإمكانية الوصول إىل العدالة؛ والحد من جميع أشكال العنف؛
ومكافحة الفساد والرشوة؛ وإنشاء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشفافة ،تُعترب أيضاً اسرتاتيجيات تساعد عىل بلوغ أهداف األمم املتحدة
للتنمية املستدامة ،وال سيام الهدف .16

الهدف  :16التشجيع عىل إقامة مجتمعات ُمساملة ال يُه َّمش فيها أحد من أجل
تحقيق التنمية املستدامة ،وإتاحة إمكانية وصول الجميع إىل العدالة ،وبناء
مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع عىل جميع املستويات.
الجمهورية الدومينيكية :اسرتاتيجية لتحسني أوضاع السجون
أنشأت الجمهورية الدومينيكية ،سعياً منها إىل الحد من اكتظاظ السجون وتحسني الظروف املعيشية املرتدية فيها ،ما يُسمى بـ»النموذج الجديد
لنظام إدارة السجون» .وتقدم هذه االسرتاتيجية مجموعة من التغيريات التنظيمية التي تستهدف تحسني ظروف االحتجاز ومعاملة السجناء .ومن
املحاور الرئيسية لالسرتاتيجية تحسني الكفاءة املهنية ملوظفي السجون من خالل تعزيز برامج التدريب وزيادة رصامة عملية اختيار املوظفني.
وأُنشئت سجون جديدة توفر ظروفاً معيشية أفضل للسجناء وتحسينات يف إمكانية حصولهم عىل الرعاية الصحية ،فضالً عن بعض األنشطة
ووسائل الدعم اإلضافية الرامية إىل تيسري عملية إعادة إدماج السجناء يف املجتمع.

إكوادور :مواءمة التنمية املستدامة مع حقوق اإلنسان
أع َّدت إكوادور «خطة التنمية الوطنية للعيش الكريم» للفرتة  2017-2013لتكون أداتها الرئيسية لرسم السياسات العامة .و ُوضعت الخطة من
منطلق أ ّن غالبية أهداف التنمية املستدامة ترتبط بحامية حقوق اإلنسان ،ومن ث َّم هناك إقرار بأ ّن الحقوق تشكل الجزء الجوهري من الخطة
وأنها ليست مجرد «نهج» .ويتمثل أحد أهداف الخطة يف «توطيد تغيري النظام القضايئ وتعزيز األمن الشامل ،يف ظل االحرتام الصارم لحقوق
اإلنسان» .ويشمل هذا الهدف عددا ً من السياسات واألهداف التي تكمل اإلجراءات الرامية إىل الوقاية من التعذيب مثل تحسني وتحديث عملية
بت فيها بعد ،ومكافحة العنف الجنساين ،ومكافحة اإلفالت من العقاب.
إقامة العدل ،والحد من اكتظاظ السجون ،وخفض عدد القضايا التي مل يُ ّ

كينيا :اعتامد نهج قائم عىل حقوق اإلنسان إزاء التنمية
اعتمدت الحكومة الكينية نهجاً إزاء التنمية يقوم عىل حقوق اإلنسان .ويعرتف هذا النهج بأ ّن التنمية ال تكون ُمجدية إال إذا حرصت الجهات
املعنية بالتنمية عىل إعامل الحقوق .ولذلك أدمجت كينيا حقوق اإلنسان يف خطتها الوطنية للتنمية ،والتي تحمل اسم «رؤية عام  .»2030ويتمثل
الهدف العام لهذه الخطة يف توفري إطار إلدماج حقوق اإلنسان يف عمليات تخطيط برامج التنمية وتنفيذها وتقييمها يف جميع القطاعات .فعىل
سبيل املثال ،نجد أ ّن أحد اإلجراءات املو َّجهة يف إطار «رؤية عام  »2030إلنهاء إساءة معاملة األطفال واستغاللهم واالتجار بهم وجميع أشكال
العنف ضدهم وتعذيبهم (الهدف  2-16من أهداف التنمية املستدامة) هو إنشاء مراكز متنوعة الخدمات ومتكاملة للتصدي للعنف الجنيس
والجنساين يف جميع مرافق الرعاية الصحية يف كينيا .وتستهدف هذه املراكز تقديم الدعم الطبي والقانوين والنفيس واالجتامعي للضحايا .وباإلضافة
إىل ذلك ،فقد ُس َّن عدد من القوانني – كجزء من عملية اإلصالح الدستوري والترشيعي التي تُجرى يف إطار «رؤية عام  – »2030من بينها قانون
ملناهضة التعذيب تُرا َعى فيه أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب.

أداة :اسرتاتيجيات الدول للوقاية من التعذيب والتصدي له وغريه من أشكال املعاملة أو العقوبة السيئة
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جمهورية قريغيزستان :خطة عمل وطنية لتنفيذ التوصيات
يف عام  ،2014اعتمدت جمهورية قريغيزستان خطة عمل وطنية ملناهضة التعذيب .وتحدد هذه الخطة مجموعة من اإلصالحات القانونية واملؤسسية،
وتستهدف عىل وجه الخصوص التطرق إىل التوصيات التي قدمها مقرر األمم املتحدة الخاص املعني بالتعذيب عقب زيارة قام بها إىل قريغيزستان.
وللمساعدة يف تنفيذ هذه الخطة ،أُنشئ فريقان عامالن مشرتكان بني الوكاالت معنيان مبنع التعذيب وسوء املعاملة ليعمال بوجه خاص عىل إدخال
تعديالت عىل الترشيعات .وباإلضافة إىل ذلك ،أُنشئت وحدة خاصة يف مكتب املدعي العام من أجل إلرشاف عىل قانونية اإلجراءات التمهيدية وجهود
الوقاية من التعذيب عموماً.

موريشيوس :عملية لتقييم الجهود واملواءمة بينها بُغية التصدي للتحديات
اعتمدت جمهورية موريشيوس خطة عمل وطنية لحقوق اإلنسان للفرتة  2020-2012تتضمن سلسلة من االسرتاتيجيات الرامية إىل الوقاية من التعذيب.
وتتناول هذه الخطة بصورة منهجية اإلنجازات التي تحققت حتى اآلن ،والتحديات التي ال تزال قامئة ،والتدابري املتفق عليها ملعالجة املجاالت التي تحتاج
إىل إصالح .وعىل سبيل املثال ،فقد أعربت الحكومة – سعياً منها إىل ضامن قدر أكرب من الكفاءة املهنية والشفافية يف إجراء التحقيقات الجنائية وحامية
حقوق األشخاص املشتبه فيهم واملحتجزين – عن نيتها اعتامد قانون للرشطة واألدلة الجنائية ،عىل أن يتضمن مدونات قواعد سلوك ترمي إىل ضبط
سلوك األشخاص املكلفني مبهمة التحقيق يف الجرائم ،وإىل معالجة عدد من املسائل املتعلقة بالتحقيقات الجنائية ،مبا فيها حقوق الضحايا .ومن امل ُزمع
أيضاً مراجعة الترشيعات املتعلقة باالعرتافات من أجل استبعاد إمكانية صدور أحكام إدانة ال تستند إال إىل االعرتافات.

التشاور والتنسيق بني الوكاالت


املنسق داخل املؤسسات – وفيام بينها
يُر َّجح أن تتضمن اسرتاتيجية الوقاية من التعذيب مجموعة من األهداف التي يتطلب تحقيقها التشاور والعمل ّ
أحياناً – مع إرشاك مختلف القطاعات وأصحاب املصلحة .وقد أنشأت بعض البلدان االتحادية عمليات تساعدها عىل تنسيق إجراءات الوقاية من
التعذيب مع مناطقها دون اإلقليمية.

دولة بوليفيا (املتعددة القوميات) :عملية منهجية وتشاركية
تضمنت خطة عمل بوليفيا الوطنية لحقوق اإلنسان للفرتة  2013-2009باباً يتعلق بتنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب .وكانت هذه الخطة قد ُوضعت من
خالل عملية منهجية لجمع البيانات والتشاور .و ُح ِّددت اإلجراءات الواجب اتخاذها عىل أساس ثالثة مصادر رئيسية هي:
1

التوصيات واملالحظات واألحكام الصادرة عن هيئات حقوق اإلنسان؛

2

املعايري وااللتزامات املنصوص عليها يف مختلف الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان؛

3

االحتياجات واملسائل واملقرتحات التي طُرحت أثناء حلقات العمل التي شاركت فيها منظامت املجتمع املدين واملؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان.

منسق من أجل تحسني أوضاع السجون
الربازيل :عمل َّ
يف عام  2011وقَّعت الحكومة الربازيلية – سعياً منها إىل معالجة املشاكل املتعلقة بأوضاع السجون والعنف يف السجون يف والية روندونيا – اتفاقاً مع
حاكم والية روندونيا والجهاز القضايئ للوالية ومكتب املحامي العام واملدعي العام يف الوالية فضالً عن منظمتني غري حكوميتني برازيليتني .ويوضح
االتفاق مجموعة من التدابري الرامية إىل منع العنف وتعزيز عمليات الرصد وضامن املساءلة وتحسني أوضاع السجون يف نظام السجون يف والية روندونيا.
مفصلة ومحددة زمنياً ومعها امليزانيات املقابلة لكل هدف والالزمة لتنفيذ التدابري الرضورية.
ويتضمن االتفاق أهدافاً َّ

أداة :اسرتاتيجيات الدول للوقاية من التعذيب والتصدي له وغريه من أشكال املعاملة أو العقوبة السيئة
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املغرب :إنشاء أفرقة عاملة مواضيعية
أنشأ رئيس الوزراء املغريب لجنة توجيهية كبرية ليك تساعد يف وضع خطة العمل الوطنية لحقوق اإلنسان للفرتة  ،2016-2008ورأست هذه
اللجنة وزارة العدل وضمت ممثلني من الوزارات الحكومية واملؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان واملجتمع املدين والنقابات ووسائل اإلعالم
والهيئات املهنية .وأُنشئت أفرقة عاملة مواضيعية لتقدم إسهامات قامئة عىل الخربة يف وضع أهداف اسرتاتيجية معينة ،مبا يف ذلك بشأن حظر
التعذيب والوقاية منه .و ُعقدت سلسلة من املشاورات اإلقليمية كجزء من نهج تشاريك واسع النطاق .وأُنشئت آلية تنسيق أيضاً لرصد ومتابعة
وتقييم تنفيذ الخطة.

أوغندا :تحسني التعاون بني أجهزة العدالة
أُطلقت «مبادرة الربط التسلسيل» يف منطقة ماساكا القضائية يف أوغندا كاسرتاتيجية تجريبية ملعالجة مشكلة االكتظاظ داخل السجون وتعزيز
نظام العدالة الجنائية .وعىل سبيل اإلقرار بأ ّن أجهزة العدالة تشكل جميعها أجزا ًء من السلسلة التي يتكون منها نظام إقامة العدلُ ،وضعت
اسرتاتيجية ملساعدة مختلف األجهزة عىل العمل معاً بصورة أوثق .وتضمنت االسرتاتيجية عقد اجتامعات مشرتكة من أجل تحسني إدارة القضايا،
والقيام بزيارات مشرتكة إىل السجون من أجل معالجة الشواغل املتعلقة باالكتظاظ ،مبا يف ذلك تحديد السجناء الذين احتُجزوا تعسفاً وإطالق
منسق للتخطيط وامل َ ْي َزنة عىل الصعيد الوطني للربنامج املعني بقطاعات العدالة
رساحهم .وأدت «مبادرة الربط التسلسيل» إىل تطبيق نهج َّ
والقانون والنظام يف أوغندا.

«

لكن جهودا ً كبرية تُبذل للحد من خطر
ال يستطيع أحد منا أن يقول بصدق إننا منلك سجالً نظيفاً يف هذه املسألةّ .
التعرض للتعذيب وسوء املعاملة ،من بينها تحسني الضامنات يف أماكن االحتجاز من خالل بناء القدرات وتدريب
أفراد الرشطة وموظفي السجون عىل املعايري ذات الصلة ،وإصالح الترشيعات واملؤسسات الوطنية ،ومحاسبة مرتكبي
هذه األفعال وتوفري ُسبل االنتصاف للضحايا ،والتأكد من أ ّن املواطنني عىل وعي بحقوقهم وأ ّن بإمكانهم مامرسة هذه
الحقوق».
سعادة السيد سامي إيديكو ،السفري السابق واملمثل الدائم لغانا لدى األمم املتحدة يف جنيف ،من كلمة وجهها إىل املنتدى السنوي ملبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب،
جنيف.2016 ،

تعزيز املؤسسات وبناء القدرات



لقد وضعت بعض الدول اسرتاتيجيات للوقاية من التعذيب من أجل دعم عمليات التعزيز املؤسيس واملساعدة عىل بناء قدرات املوظفني .وميكن أن تفيد
هذه االسرتاتيجيات يف تحديد املجاالت التي ينبغي تحسينها يف السياسات واملامرسات املتَّبعة داخل املؤسسات ،واإلقرار بوجودها ،ومن ثم إدماج التدابري
املتفق عليها يف عمليات التخطيط وتخصيص املوارد ،وكذلك توفري برامج التدريب والتطوير املهني للموظفني.

جورجيا :تنفيذ اسرتاتيجيات لتعزيز الكفاءة املهنية والشفافية يف مامرسات الرشطة
بعد ما شهدته جورجيا من تغيري سلمي للسلطة يف عام  ،2004أُجريت سلسلة من اإلصالحات يف جهاز الرشطة بهدف بدء تنفيذ الضامنات القانونية
وتعزيز الكفاءة املهنية والشفافية يف مامرسات الرشطة .وشملت االسرتاتيجيات الرامية إىل تحسني معاملة الرشطة للمواطنني تعزيز التثقيف يف مجال
حقوق اإلنسان يف مناهج تدريب الرشطة واتخاذ إجراءات ملكافحة الفساد مع أجهزة الرشطة .وشملت الجهود الرامية إىل تحسني الكفاءة املهنية للرشطة
أيضاً إلغاء «الوحدات اإلشكالية» وتعيني ضباط جدد وزيادة األجور وضامن تحسني تجهيز أفراد الرشطة لالضطالع مبهمة إنفاذ القانون املنوطة بهم وفقاً
ملعايري حقوق اإلنسان.
أداة :اسرتاتيجيات الدول للوقاية من التعذيب والتصدي له وغريه من أشكال املعاملة أو العقوبة السيئة
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جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة :وضع خطة عمل لتحسني
القدرات واملعارف
أفادت جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ،يف تقريرها الدوري الثالث املق َّدم إىل لجنة األمم املتحدة ملناهضة التعذيب ،بأنها أجرت يف
عام  2011تقييامً ملستوى املعارف التي يتمتع بها األفراد العاملون يف السجون متاشياً مع التزاماتها املنصوص عليها يف املادة  11من اتفاقية
مناهضة التعذيب .واستنادا ً إىل نتائج هذا التقييمُ ،وضعت الحقاً خطة عمل لتوفري التدريب املستمر ملوظفي السجون واملؤسسات التعليمية
واإلصالحية.

فييت نام :رفع مستوى الوعي وبناء القدرات بعد التصديق عىل
اتفاقية مناهضة التعذيب
بعد تصديق فييت نام عىل اتفاقية مناهضة التعذيب يف عام  ،2015استهلت الحكومة عملية وضع خطة عمل وطنية لتنفيذ االتفاقية بدعم من دول
أخرى .ويشمل جزء من هذه االسرتاتيجية رفع مستوى الوعي لدى املوظفني بشأن أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب عرب سلسلة من حلقات العمل
التدريبية .وقُدمت بوجه خاص برامج لتدريب املوظفني املكلَّفني بإنفاذ القانون عىل أساليب إجراء املقابالت التحقيقية.

االستعراض الدوري للتقدم املُح َرز


إ ّن إجراء استعراض دوري للتقدم املحرز وفقاً ملعايري تنفيذ اسرتاتيجية مناهضة التعذيب يتيح فرص ًة لتسليط الضوء عىل اإلنجازات التي تحققت حتى
اآلن وضامن استمرار صالحية االسرتاتيجية للسياق الوطني الحايل .وتتيح عملية االستعراض الدوري إعادة تنظيم املوارد والجهود وتعديل نقطة الرتكيز
و/أو الجدول الزمني مبا يتناسب مع التقدم املحرز لضامن استمرار جدوى وفعالية االسرتاتيجية .وميكن أن يفيد االستعراض أيضاً يف تقييم الدروس
املستفادة من اإلجراءات املتَّخذة سابقاً تقييامً نقدياً والبناء عليها.

مالوي :تطبيق الدروس املستفادة من خطط العمل السابقة
يف إطار إعداد مرشوع خطة العمل الوطنية لحقوق اإلنسان (للفرتة  ،)2020-2016أجرت حكومة مالوي عملية الستعراض وتقييم تنفيذ خطة العمل
السابقة .وكان الهدف من االستعراض هو تطبيق الدروس املستفادة بُغية تعزيز محتوى خطة العمل الجديدة والعملية التشاورية التي أفضت إىل
اعتامدها .وشمل هذا التقييم استعراض توصيات اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب من أجل تعزيز تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب .وقادت
عمليتي التقييم والتشاور.
وزارة العدل والشؤون الدستورية واللجنة املالوية لحقوق اإلنسان
ّ

السويد :إبقاء الخطة مواكِبة للتطورات و ُمح َّدثة
وضعت الحكومة السويدية خطة عمل للفرتة  2018-2016ترمي إىل حامية األطفال من جرائم االتجار بالبرش واالستغالل وجميع أشكال العنف
والتعذيب .وتشكل هذه الخطة جزءا ً من اسرتاتيجية أوسع لتنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  .2030وتستكمل خطة العمل الحالية االسرتاتيجيات
السابقة وتبني عليها ،بينام تتوىل وزارة الصحة والشؤون االجتامعية مهمة الرصد املستمر للتقدم املحرز يف تنفيذ الخطة من أجل ضامن استمرار
صالحيتها ومواكبتها للتطورات املستجدة يف هذه املسألة.

أداة :اسرتاتيجيات الدول للوقاية من التعذيب والتصدي له وغريه من أشكال املعاملة أو العقوبة السيئة
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وضع وتنفيذ اسرتاتيجية للوقاية من التعذيب :أمور
ينبغي النظر فيها


وضع اسرتاتيجية
 .1هل توجد بالفعل اسرتاتيجية – مثالً عىل املستوى الوطني أو مستوى الوكاالت ،أو
خطط تتعلق بحقوق اإلنسان أو التنمية – ميكن أن تُد َرج فيها إجراءات الوقاية من
التعذيب والتصدي له؟ أم من األفضل وجود اسرتاتيجية محددة؟
 .2ما هو اإلطار الزمني الواقعي لوضع واعتامد اسرتاتيجية للوقاية من التعذيب؟
 .3أثناء عملية التشاورَ ،من الذين يُتوقع أن تكون مساهامتهم مفيدة؟ وما هي
أفضل طريقة للحصول عىل معلومات من أصحاب املصلحة والرشكاء املنفذين يف
املستقبل؟

موارد أخرى:

•دليل املفوضية السامية لحقوق اإلنسان بشأن خطط
العمل الوطنية لحقوق اإلنسان
•مؤرشات حقوق اإلنسان (الصادرة عن املفوضية
السامية لحقوق اإلنسان) :دليل للقياس والتنفيذ ،وال
سيام الجدول  ،4ص  91وص 116

•أدوات عملية للرصد من أجل تعزيز حق عدم
التعرض للتعذيب (أعدتها املبادرة الخاصة بتنفيذ
املادة الخامسة)

التنفيذ
 .4عند إجراء استعراض للترشيعات والسياسات واللوائح واإلجراءات القامئة ،هل
أي منها؟ ما هو اإلطار الزمني الواقعي إلجراء هذا
يجب تعديل أو حتى إلغاء ّ
االستعراض؟
 .5ما هي املوارد األخرى املطلوبة لتنفيذ االسرتاتيجية؟ وهل ُحسبت تكاليف
بلوغ األهداف الواردة يف االسرتاتيجية عىل النحو املناسب لدعم وضع املیزانیات أو
مقرتحات التمويل؟
 .6ما هي برامج التدريب واملعلومات واملواد التعليمية األخرى التي ستفيد يف
أي دعم تقني أو دعم
املساعدة عىل تنفيذ االسرتاتيجية؟ وهل سيتعني الحصول عىل ّ
آخر للمساعدة عىل بناء القدرات؟
 .7كيف ستُنرش االسرتاتيجية عىل املوظفني داخل اإلدارات أو املؤسسات ذات
الصلة ،وكذلك عىل نطاق أوسع؟
 .8هل ميكن أن يكون تنفيذ عملية لتيسري تبادل املعلومات داخل اإلدارات و/أو
الدوائر وفيام بينها مفيدا ً يف تحديد املامرسات الجيدة ونرشها؟

استعراض وتنقيح االسرتاتيجية
 .9كم مرة سيتم استعراض االسرتاتيجية و َمن الذي سيكون مسؤوالً عن قيادة عملية
االستعراض؟ وكيف سيُعلَن عن التقدم امل ُحرز يف تنفيذ االسرتاتيجية؟

مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب
مركز جان جاك غوتييه
ص .ب137 .
 1211جنيف  ،19سويرسا
410229192167+
info@cti2024.org
http://www.cti2024.org

أع َّد مركز إعامل حقوق اإلنسان التابع لجامعة بريستول
هذا املنشور
لصالح مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب.
©  ،2017مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب ( .)CTIجميع
الحقوق محفوظة .يجوز اقتباس املواد الواردة يف هذا
املنشور أو إعادة طبعها ،رشط ذكر مصدرها .ينبغي توجيه
طلبات الحصول عىل اإلذن لنسخ املنشور أو ترجمته إىل
مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب .تستند األمثلة املستخدمة
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