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أداة لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب 3/2017

تقديم التقارير إىل لجنة األمم املتحدة
ملناهضة التعذيب
يُعترب إعداد وتقديم التقارير اىل لجنة األمم املتحدة ملناهضة التعذيب (اللجنة او لجنة اتفاقية مناهضة التعذيب) عملية حوار بناءة
(املادة  19من اتفاقية االمم املتحدة ملناهضة التعذيب) .ومن خالل هذا الحوار تق ّر اللجنة بالعمل اإليجايب لتنفيذ االتفاقية وتقديم مشورة
ألي توصيات تنتج عنه أن تدعم الجهود التي تبذلها
مستنرية بشأن الجوانب التي يُوىص فيها بإجراء املزيد من االصالحات .وميكن للحوار أو ّ
الدول يف مراجعة أو ضبط او تاكيد قوانينها الوطنية ،أو لتطوير أو لتحديث اسرتاتيجياتها الوطنية وخططها العملية ملكافحة التعذيب
ومتنح عملية إعداد وتقديم التقارير أيضاً الفرصة للدولة لطرح آراءها الخاصة حول السجل العام حول مامرساتها واجراءاتها الخاصة مبنع
التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة األخرى ،وتوفري االنصاف للضحايا.
وليك تقدم عملية إعداد وتقديم التقارير اكرب قدر من فوائدها العملية للدول فإن من األفضل التعامل معها عىل اعتبارها عملية مستمرة
من التنفيذ وإعداد وتقديم التقارير واملتابعة ،مبا يف ذلك فرصة التشاور واملشاركة مع أصحاب املصلحة الوطنيني املعنيني.

دورة إعداد التقارير

تعد وتقدم الدولة الطرف تقريرها وتقدمه.

01

اجراء متايعة تنفيذ توصيات اللجنة.
فرصة لتلقي تقارير من املجتمع املدين
ومؤسسات حقوق اإلنسان ومنظومة
األمم املتحدة.

التقرير

06

02

املتابعة

قامئة
املسائل

05

مالحظات
ختامية
تصدر اللجنة مالحظاتها الختامية بشأن
التقرير ،مبا يف ذلك التوصيات.

تقدّ م اللجنة قامئة مسائل للدولة الطرف.
فرصة للحصول عىل تقارير من املجتمع
الوطني واملؤسسات الوطنيّة ومنظومة
االمم املتحدة.

تقدم الدولة الطرف ردوداً كتاب ّية عىل
قامئة املسائل.
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04

الحوار

ردود
كتاب ّية

حوار ب ّناء بني اللجنة ووفد الدولة
الطرف أثناء جلسة اللجنة.
فرصة لتلقي تقارير من املجتمع املدين
ومؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية
ومنظومة األمم املتحدة.

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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التقارير األولية للجنة
اتشمل الجوانب ذات االهتامم الخاص للجنة ،يف التقرير األويل ،األطر القانونية واملؤسسية الحالية ذات الصلة مبنع التعذيب وغريه من رضوب
سوء املعاملة أو العقوبة ،وأي تدابري عملية قامئة ،باإلضافة إىل خطط لكيف تعتزم الدولة تنفيذ اتفاقية االمم املتحدة ملناهضة التعذيب.
ويعترب تقديم امثلة محد ّدة وإحصائيّات عمالً مفيدا ً يف توضيح كيفيّة إنفاذ اإلتفاقيّة عىل املستوى املحيل .وعند إعداد الدول لتقاريرها األولية
أي هيئة أخرى
قد تجد أن يف إمكانها استخدام معلومات كانت قد ض ّمنتها تقاريرها التي تعدها مبوجب املراجعة الدولية العاملية ( )UPRأو ّ
من هيئات االتفاقيات األخرى حينام تكون مثل هذه املعلومات مناسبة بشكل مبارش التفاقية االمم املتحدة ملناهضة التعذيب.

التسلسل الزمني لتقديم التقارير

تصديق
الدولة عىل
اإلتفاقية

استحقاق
التقرير األويل

العام األول

التقرير
دوري

كل اربعة أعوام

الخط الزمني إلعداد وتقديم تقارير دولة تصادق عىل اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب ،السنة األوىل ،التقرير األويل؛ يُعد
التقرير الدوري كل اربع سنوات.

الوثيقة األساسية املشرتكة – لجميع تقارير هيئات االتفاقيات
للمساعدة يف تبسيط عمل ّية تقديم التقارير ،تق ّدم الدول وثيقة أساسية لكل هيئات االتفاقيات تسمى «الوثيقة األساسية املشرتكة» ،تح ّدد
املعلومات العامة والفعليّة عن جغرافية الدولة وعدد سكانها وأطرها الدستورية والقانونية ،باإلضافة إىل اإلطار العام لحامية وتعزيز حقوق
اإلنسان .وال تحتاج هذه املعلومات ألن ت ُك ّرر يف التقارير اىل لجنة مناهضة التعذيب.

اختيار إجراءات مبسطة إلعداد وتقديم التقارير
ميكن اآلن للدول األطراف أن تستفيد من إجراء مبسط إلعداد تقارير قدمته اللجنة ملساعدة الدول عىل الوفاء بالتزاماتها املتعلقة باعداد
وتقديم التقارير .ومبوجب هذا االجراء ت ُرسل قامئة موضوعات للدولة الطرف قبل سنة ،عىل األقل ،من مدى موعد تقديم تقريرها الدوري ،ثم
يتم النظر اىل الردود الكتابية للدولة الطرف بحسبانها التقرير الفعيل لتلك الدولة الطرف .وال تحتاج الدولة الطرف التي قبلت بهذا اإلجراء إىل
تقديم كل من التقرير والردود الكتابية عىل قامئة املسائل .ويجوز للجنة أيضاً أن تقدم هذا اإلجراء لدول ذات تقارير أولية تأخرت كثريا ً عن
موعدها.


دورة تقديم االجراء املبسط
لتقديم التقارير

إجراء متابعة لتنفيذ توصيات اللجنة

تقرير

تقرير ما عاد مطلوباً

01
05

قامئة موضوعات

تقدّ م اللجنة قامئة مسائل إىل
الدولة الطرف.

املتابعة

02

ردود كتابية

04

تصدر اللجنة مالحظاتها الحتامية بشأن
التقرير ،مبا يف ذلك التوصيات.

مالحظات
ختامية

تقديم التقارير إىل لجنة األمم املتحدة ملناهضة التعذيب

03

حوار

تقدم الدولة الطرف ردود
كتابية عىل قامئة املسائل

حوار ب ّناء بني اللجنة ووفد
الدولة الطرف أثناء جلسة
اللجنة.
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املبسط لتقديم التقرير
الكامريون :قبول االجراء ّ
حل موعد تقديم تقريرها الدوري الخامس .أع ّدت اللجنة قامئة
املبسط لكتابة التقارير حينام ّ
يف ابريل عام  ،2014قبلت الكامريون االجراء ّ
مسائل وبعثتها اىل الدولة الطرف يف  .2015ويف وقت الحق ق ّدمت الكامريون تقريرها الدوري الخامس يف  11أكتوبر  ،2016وقامت اللجنة
مبراجعتها يف نهاية عام .2017

الحوار
تفحص اللجنة تقارير الدولة الطرف يف إحدى جلساتها الثالث التي تُعقد
يف جنيف .وتتلقى الدول األطراف دعوة إلرسال وفد اىل تلك الجلسة.
وإذ تضع بعض الدول يف اعتبارها التحدي الذي تواجهه يف إرسال وفد
إىل جنيف فإن يف امكان الدولة الطرف أن تطلب إجراء الحوار مع
اللجنة عن طريق االتصال عرب الفيديو .وسيحاول مكتب املفوض السامي
لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان تلبية مثل هذا الطلب إذا كانت اتصاالت
االنرتنت واختالف الوقت يسمح بذلك.
إن للدول األطراف الحرية يف اتخاذ القرار بشأن حجم وتكوين وفودها
املشاركة يف الحوار مع اللجنة .وميكن أن يقود الوفد ،عىل سبيل املثال،
وزير الشئون الخارجية ،أو وزير العدل ،أو امل ّدعي العام ،أو رئيس االدارة
الحكوميّة ،أو سفري البعثة الدامئة للدولة الطرف يف جنيف أو غريهم من
كبار املسئولني .وقد وجدت بعض الدول أن من املفيد للحوار أن يكون
الوفد متعدد القطاعات مبشاركة ممثلني من العديد من الوزارات وغريها
من السلطات املختصة بتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب،
كام يكون تكوينه متوازن من الجنسني (الجندر) .وهذا ميكن أن يساعد
أي أسئلة محددة أو عىل أسئلة تقنية خالل عملية
الوفد يف الرد عىل ّ
النظر يف النقرير.

«

نحن يف لجنة مناهضة التعذيب ،نسعى جاهدين
إلقامة حوار ب ّناء مع الدولة الطرف .ونحن نتطلع
ألن تكون توصياتنا مفيدة حقاً للدولة الطرف
يف جهودها الرامية اىل تنفيذ االتفاقية .وتتكون
اللجنة من أعضاء مستقلني من مجموعة واسعة
من البلدان واملجاالت املهنية ،وهذا قد يكون
مفيدا ً للغاية بالنسبة للدول لتلقي املشورة أو
اآلراء حول املناهج املختلفة التي قد تكون مناسبة
للسياق املحدد لبالدهم».
د .جينيس مودفيج ،رئيسئ لجنة مناهضة التعذيب.2017 ،

«

ظل حوار الدمنارك مع اللجنة دامئاً حوارا ً رصيحاً
ومفيدا ً ،وعىل الرغم من أننا ال نتفق بشكل
دائم مع اللجنة فإنها تقدم لنا معلومات مفيدة
ملساعدتنا يف ان نفكر مل ّياً يف وضعنا املحيل».
معايل كارستني ستوار ،سفري الدمنارك الدائم لألمم املتحدة يف جنيف،
.2017

تجتمع اللجنة بشكل منفصل مع املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
( ،)NHRIsواآلليات الوطنية ملنع التعذيب ( ،)NPMsواملنظامت غري الحكومية ( ،)NGOsعىل انفراد ،وقبل النظر يف التقرير.

خطاب
الدولة

اسئلة
اللجنة

يستمر الحوار ليومني ونصف.
يُبث النقاش مبارشة عرب تلفاز األمم
املتحدة عىل شبكة االنرتنت عىل الرابط
التايل.http://webtv.un.org/live :

مالحظات وتوصيات ختام ّية
مبجرد االنتهاء من الحوار تصدر اللجنة «مالحظات نهائ ّية» تسلط الضوء عىل جوانب إيجابية باإلضافة اىل مجاالت ال تزال تحتاج للمزيد
من االهتامم ،باإلضافة إىل التوصيات ذات الصلة وذلك لتوجيه الدول بشأن التدابري املطلوبة لتنفيذ االتفاقية بشكل كامل .كام تطلب لجنة
مناهضة التعذيب من الدول األطراف .أيضاً أن تقدم لها تقارير ،يف غضون عام ،حول جوانب محددة ،تتطلب املزيد من املتابعة قصرية املدى
(عادة ال تزيد عن ثالث مسائل).
تقديم التقارير إىل لجنة األمم املتحدة ملناهضة التعذيب
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آليات وطنية مساعدة يف أعداد التقارير وتنفيذ التوصيات


وجدت بعض الدول أنها قد أسست آليات وطنية ذات مسئولية خاصة
لتنسيق وإعداد تقارير الدول باإلضافة إىل رصد تقدمها يف مجال تنفيذ
ومتابعة توصيات اللجنة يف ان تكون عملية وف ّعالة.

السيد /عايز سيد – خيوم ،النائب العام لدولة فيجي ،اىل الفعالية االقليمية
ملبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب لدول املحيط الباسفييك حول املصادقة
عىل وتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب ،ناتادوال ،اكتوبر .2016

ميكن لآلليات الوطنية إلعداد التقارير واملتابعة أن تساعد يف:
توفري بؤرة تركيز لجمع
ومقارنة البيانات ذات
الصلة والحديثة؛

تنسيق الردود وتعزيز التفاعل بني
الوزارات واملؤسسات وأصحاب
املصلحة ،مثل املؤسسات الوطنية
لحقوق اإلنسان ،واآللية الوقائية
الوطنية ملنع التعذيب( ،إن
ُوجدت) واملجتمع املدين؛

«

إن أهم االشياء هو البدء يف تنفيذ االتفاقية ،ثم بعد
ذلك تأيت التقارير»

توفري نقطة مركزية
للمشاركة مع الهيئات
الدولية واالقليمية
لحقوق اإلنسان؛

تيسري التنفيذ واملتابعة
من خالل النرش
واالرشاف عىل التقدم
املحرز يف تنفيذ
التوصيات؛

بناء خربة يف مجال
حقوق إنسان داخل
الحكومة.

تفضل بعض الدول أنشاء آليات دامئة أكرث مام تفضل القيام برتتيبات خاصة ،إذ توفر االستخدام الجيد للموارد وتوفر االستمرارية
املطلوبة واملشاركة املستدامة عرب الوزارات ذات الصلة ومع عدد من أصحاب املصلحة .وقد يكون لآلليات الدامئة تفويض دائم وأن
يكون مقرها إما داخل وزارة حكومية واحدة أو تجمع عرب عدد من الوزارات ،أو يف آلية منفصلة مؤسسياً بواسطة الحكومة .ومع ذلك
ميكن للدول أن تقرر بشأن الهيكل األكرث مالءمة لسياقاتها املحددة.

التفيا :مجموعة عمل إلعداد التقرير
ألجل املساعدة يف صياغة تقريرها الخامس للجنة مناهضة التعذيب أنشأت التفيا فريق عمل يتكون من ممثلني من مجموعة من
الوزارات .باإلضافة إىل رشطة الدولة ومكتب املدعي العام .ودعت مجموعة العمل ممثلني من منظامت املجتمع املدين لتقديم
تعليقاتهم عىل مسودة التقرير .وسعت مجموعة العمل أيضاً للحصول عىل تعليقات من مكتب أمني املظامل .وعقب املوافقة الرسمية
عىل التقرير ينرش التقرير يف املجلة الرسمية للدولة (التفيجاس فاستنسيس) ونرشه يف موقع وزارة الشئون الخارجية عىل االنرتنت،
وموقع مكتب ممثل مجلس الوزراء وذلك قبل توزيعه عىل املنظامت الدولية لحقوق اإلنسان باإلضافة إىل صفحات االنرتنت الخاصة
باملؤسسات العامة األخرى للدولة.

بورغواي  :نهج منسق من خالل شبكة من املؤسسات
تم إعداد تقرير بورغواي السابع اىل اللجنة باستخدام شبكة تنسيق من مؤسسات .وتكونت «شبكة حقوق اإلنسان للمستوى التنفيذي»
من  23مؤسسة ،مبا يف ذلك ممثلني من الجهاز الترشيعي والقضايئ ومنظامت املجتمع املدين .وترشف عىل الشبكة وزارة العدل.
وللشبكة تفويض واسع يشمل رصد تنفيذ اتفاقيات حقوق اإلنسان ،واملساعدة يف إعداد التقارير التي تقدم اىل هيئات اتفاقيات حقوق
اإلنسان ،ووضع خطط عملية للتنفيذ .وللمساعدة يف جمع بيانات ودعم عمل هذه الشبكة أقامت بورغواي ،بالتعاون مع املفوض ّية
السامية لحقوق االنسان( )OHCHRنظاما عاما لجمع املعلومات ورصد التوصيات الصادرة من هيئات حقوق اإلنسان.
تقديم التقارير إىل لجنة األمم املتحدة ملناهضة التعذيب
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رواندا :وحدة عمل تنفيذ مهام متعددة املؤسسات بقيادة وزارة العدل
تم تنسيق عملية إعداد تقرير جمهورية رواندا الدوري الثاين املق ّدم اللجنة بواسطة «وحدة العمل الوطنية لتنفيذ مهام إعداد تقارير
هيئات االتفاقيات» .وتتوىل وزارة العدل رئاسة وحدة عمل تنفيذ املهام؛ وتتك ّون الهيئة من ممثلني من جميع فروع الحكومة ،باإلضافة
إىل املجتمع املدين .وللمساعدة يف إعداد التقرير للجنة نظمت وحدة عمل تنفيذ املهام اجتامعات ومشورات مع أصحاب املصلحة
شملت ورش عمل ومقابالت مع ممثلني للمؤسسات العامة املسئولة عن انفاذ االتفاقية ،واملؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ومنظامت
املجتمع املدين.

املشورة عند إعداد التقارير وتنفيذ التوصيات


يف ما يتعلق بإعداد التقارير وإمعان التأمل يف مالحظات وتوصيات اللجنة ،تجري العديد من الدول مشورات عرب اإلدارات الحكومية
ذات الصلة ومع عدد آخر من اصحاب املصلحة مثل املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان واآلليات الوقائ ّية الوطنية ملنع التعذيب
( ،)NPMsواملنظامت غري الحكومية .وهذا ال يساعد الحكومة فقط يف جمع معلومات دقيقة وذات صلة وامنا اتضح أيضاً أنه يؤسس
أي اصالحات بطريقة
لخطوط اتصال بني مؤسسات الدولة وغريها من الكيانات ،وبناء الثقة بينها وتوطيد العالقات بحيث ميكن تنفيذ ّ
أكرث سالسة .وميكن ان تساعد مكاتب اإلحصاء أيضاً يف توفري وجمع البيانات الهامة للتقارير.

بوركينا فاسو :مشورات مع االدارات الحكومية واملجتمع املدين
تم إعداد تقرير دولة بوركينا فاسو األويل للجنة عقب مشاورات مع عدد من الوزارات الحكومية ومنظامت املجتمع املدين .وشملت
عملية التشاور عقد اجتامعات مع أصحاب املصلحة وفريق إعداد التقرير ،وتحليل ومراجعة مطبوعاتهم عن طريق ورشة عمل للتحقق
من صحة املعلومات .وقد حرض ورشة عمل التحقق من صحة املعلومات عدد من أصحاب املصلحة املعنيني بقضايا حقوق اإلنسان
بشكل عام وبالتعذيب عىل وجه الخصوص .وكان مرشوع التقرير قد عرض أمام اللجنة الوزارية لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل
واعتمده مجلس الوزراء .والحظت بوركينا فاسو أن عملية إعداد تقريرها اتاحت لها فرصة مراجعة أحكامها القانونية واإلدارية والقضائية
املتعلقة بالتعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الال إنسانية أو املهينة.

تشييل :جمع االحصائيات
قدمت تشييل ،ألجل تقريرها الدوري السادس ،مرفقاً يتضمن مجموعة من االحصائيات املص ّنفة .وكان قد تم تجميع البيانات من
معلومات وردت من وزارات مختلفة ومؤسسات تابعة للدولة وغطّت مجموعة من القضايا ،مثل عدد الرجال والنساء املحتجزين /
املحتجزات يف أماكن االحتجاز السابق للمحاكمة ،وعدد األفراد األجانب املحتجزين ،وتفاصيل عن التحقيقات يف مزاعم سوء املعاملة
ونتائجها ،وعدد وجنسيات االشخاص الذين تم تسليمهم وتفاصيل حاالت الوفيات يف أماكن االحتجاز.
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تيمور الرشقية :استخدام نقاط االتصال يف إجراء استشارة واسعة
تم التنسيق العداد تقرير تيمور الرشقية األويل للجنة بواسطة فريق أسايس يتكون من مثانية أشخاص بقيادة وزارة العدل .كام ساعد
األفراد الذين يشكلون نقاط االرتكاز ،والذين ينتمون إىل الوزارات التنفيذية واملحليات ،باإلضافة لوكاالت األمم املتحدة املشاركة يف
انفاذ االتفاقية ،ساعدوا يف عميات التشاور حول التقرير .وتلقّت تيمور الرشقية دعامً تقنياً ودعامً يف مجال بناء القدرات من وحدة
األمم املتحدة االستشارية لحقوق اإلنسان ( )HRAUيف تيمور الرشقية للمساعدة يف تقديم تقريرها األويل .ومن أجل جمع البيانات
للتقرير ُعقدت مشورات عامة يف ست مجالس بلدية ،شاركت فيها سلطات محلية ومنظامت مجتمع مدين وممثلني لألديان والرشطة
والجيش والعاملني يف املجال الصحي والتعليمي ومكتب أمني املظامل.

استخدام الحوار مع اللجنة الصالح
االسرتاتيجيات املحلية والتنفيذ


تساعد املالحظات النهائية والتوصيات الصادرة عن اللجنة الدول األطراف عىل تقييم أولوياتها املحلية يف املجاالت ذات الصلة ،مثل
السجون ،أو الرشطة والعدالة الجنائية ،او االصالح الترشيعي ،أينام كان ذلك مناسباً ،وتحديد اإلجراءات واملصادر واملسئوليات أينام
كان ذلك مناسباً .ويف وقت املصادقة ليس من املتوقع أن يكون للدول سجل مثايل وإمنا رمبا إظهار بعض التقدم يف مجابهة التحديات
يف املرحلة األوىل من خالل تحديد مثل هذه التحديات وتسليط الضوء عىل أي إجراءات ميكن اتخاذها أو خطط للرد عليها.
تجد بعض الدول إن وضع نظام لتجميع توصيات يف مجموعات حسب املواضيع عرب هيئات االتفاقيات واالستعراض الدوري الشامل
ميكن أن يساعد يف تحليل التوصيات وتحديد االزدواج ّية واألولويات ذات الصلة .وميكن بسهولة تجميع التوصيات املتعلقة مبنع
التعذيب بهذه الطريقة.
إن نرش نتائج الحوار ،من خالل اجتامع ،مثالً ،مع مجموعة من أصحاب املصلحة ،مبا يف ذلك املنتديات العامة ،الكرتونياً وعرب وسائل
االعالم ،ميكن أن يزيد الشفافية والثقة يف الحكومة ويساعد يف بناء تحالفات ،ويساعد يف نهاية املطاف يف تنفيذ إتفاقية األمم املتحدة
ملناهضة التعذيب .كام يوفر فرصة للتعريف اعالمياً باملظاهر اإليجابية التي سلّطت اللجنة الضوء عليها.

البريو :تطوير اسرتاتيجية إتصال
يف البريو ،يتوىل املجلس الوطني لحقوق اإلنسان مسئول ّية صياغة التقارير بالتعاون مع املؤسسات ذات الصلة .وينرش املجلس الوطني
لحقوق اإلنسان تقارير الدولة عىل موقعه عىل شبكة االنرتنت مع املالحظات الختامية للجنة .كام تًرسل االخطارات الرسمية عن
املالحظات الختامية لكل املؤسسات االعضاء يف املجلس ،وكذلك إىل كل الوكاالت التي يتصل عملها اتصالً وثيقاً باملسائل التي تغطيها
االتفاقية ؛ ويشمل ذلك املسئولني الحكوميني والوكاالت الحكومية املختلفة وأفراد القوات املسلحة والرشطة الوطنية ،الذين يشاركون
يف كتابة التقرير.
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اململكة املتحدة :املشاركة يف لجنة برملانية لوضع اسرتاتيجيات تنفيذ
أنشئت يف اململكة املتحدة لجنة برملانية مشرتكة لحقوق اإلنسان لدراسة املسائل املتعلقة بحقوق اإلنسان داخل اململكة املتحدة .وتتكون
اللجنة من  12عضوا ً يتم تعيينهم من مجليس العموم واللوردات .ويتعلق جزء من تفويض اللجنة مبراجعة املالحظات الختامية من هيئات
معاهدات األمم املتحدة ،مبا يف ذلك لجنة مناهضة التعذيب ،مع املسؤولني الحكوميني املعنيني ،ومناقشة الخطوات التي تؤدي اىل تنفيذ
التوصيات .كام ميكن للجنة أيضاً السعي للحصول عىل معلومات إضافية من مؤسسات ومن منظامت املجتمع املدين االخرى .ومبجرد
االنتهاء من عملية الفحص تنرش اللجنة املشرتكة تقريرا ً مفصالً يتضمن تقييم املجاالت ذات االولوية للتنفيذ .وميكن للحكومة ان تستخدم
هذا التقرير نفسه لوضع اسرنانيجياتها ملناهضة التعذيب.

أوزبكستان :وضع حملة تنفيذ وخطة عمل
للمساعدة يف عملية متابعة اوزبكستان لتقريرها الدوري الثالث إىل اللجنة ،أنشأت مجموعة عمل تتكون من ممثلني لهيئات حكومية
ومنظامت غري حكومية إلعداد وتنفيذ خطة عمل وطنية .كام دشنت أوزبكستان أيضاً حملة واسعة لرفع الوعي بنتائج النظر يف التقرير.
ومتت ترجمة املالحظات الختامية إىل اللغة األوزبكية ونرشها بني الهيئات الحكومية واملنظامت غري الحكومية والنوادي والجمعيّات
واالعالم .كام تم عىل نطاق واسع حوارا ً حول املالحظات الختامية يف اجتامعات اللجان الربملانية ،ويف أعىل مستويات أجهزة السلطة
القضائ ّية ووكاالت إنفاذ القانون واملؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ومؤسسات املجتمع املدين.

مساعدات تقنية


عىل املستوى املحيل يق ّدم موظف األمم املتحدة لدى املفوض السامي
التقني وبناء القدرات للدول يف
لحقوق اإلنسان ( )OHCHRالدعم
ّ
العديد من املجاالت ،مبا يف ذلك تلك الحكومات التي ترغب يف إنشاء
آليات تنفيذية وطنية دامئة إلعداد التقارير والتنفيذ واملتابعة .وميكن
اآلن إجرء الكثري من التنسيق وإعداد التقارير بشكل تلقايئ باستخدام
برمجيات جاهزة تم تطويرها من قبل مكتب املفوض السامي لحقوق
اإلنسان (.)OHCHR
وميكن للدول أن تسعى للحصول عىل دعم إضايف وتوجيه بشأن إجراءات
تقديم التقارير واملتابعة من قبل سكرتارية املبادرة يف جنيف ,و
مجموعة أصدقاء ورشكاء املبادرة.

«

وعىل نحو خاص ،ظلت نتائج املراحل األوىل
تخضع للمالحظة من خالل برنامج بناء القدرات
لدي هيئات االتفاقيات ،والذي أُنيشء بوصفه
أحد نتائج عملية تعزيز هيئات االتفاقيات .إن
وجود زمالء متخصصني عىل أرض الواقع من خالل
شبكة مكاتبنا االقليمية قد ع ّزز قدرتنا عىل دعم
الدول يف الوفاء بالتزاماتها الخاصة باعداد وتقديم
التقارير وتوسيع نطاق مصادقتها عىل الصكوك
الدولية لحقوق اإلنسان»
كيت غيلمور ،نائبة املفوض السامي لحقوق اإلنسان ،مجلس حقوق
االنسان ،الجلسة  ،34املادة  10يف  23مارس .2017
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اشياء يجب وضعها بعني االعتبار


آليات وطنية للمساعدة يف إعداد التقارير واملتابعة.
.1
هل هناك آلية وطنية تدعم إعداد التقارير وتنفيذ ومتابعة التوصيات واملالحظات من املراجعة الدولية الشاملة او من غريها من هيئات
االتفاقيات التي ميكن أن ت ُستخدم أيضا لتسهيل رفع التقارير اىل لجنة األمم املتحدة ملناهضة التعذيب؟
.2
مخصصة إلعداد التقارير؟ وإذا كان األمر كذلك فهل ميكن جعل تلك اآللية آلية دامئة لتوفري االستمرارية
هل تستخدم الدولة آلية وطنية ّ
واملساعدة يف الجمع املنتظم للبيانات ذات الصلة ورصد عملية متابعة التوصيات؟
.3
إذا مل يكن هناك هياكل قامئة فام الذي ميكن أن يعمل بشكل أفضل لدعم عملية إعداد التقارير ووضع خطط وطنية للتنفيذ واملتابعة؟

جمع املعلومات والتنسيق والتشاور قبل اعداد التقارير.
.4
هل ميكن أن يساعد تعيني نقاط ارتكاز للمسائل املتعلّقة بتنفيذ اتفاقية االمم املتحدة ملناهضة التعذيب يف الوزارات ذات الصلة ،يف جمع
املعلومات وتنسيق ونرش البيانات الرضورية؟
.5
كيف ميكن تسجيل وتبادل البيانات الخاصة بتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب؟ هل ميكن وضع نظام لتجميع توصيات مص ّنفة
حسب املسائل ،من هيئات اتفاقيات األمم املتحدة واإلستعراض الدوري الشامل؟ هل يشارك مكتب االحصائيات يف إعداد تقارير الدولة
الطرف؟
.6
هل هناك عملية تشاور بشأنل تقرير الدولة إىل اللجنة (لجنة مناهضة التعذيب) قبل تقديم التقرير؟ هل هناك قامئة مح ّدثة تضم أصحاب
املصلحة الرئيسيني للتشاور معهم ،مبا يف ذلك نقاط االرتكاز يف الوزارات ،ويف مؤسسات الدولة ،والوكالء ،باإلضافة إىل اآلل ّية الوقائ ّية الوطنية
لحقوق اإلنسان واملجتمع املدين ،حيثام يكون ذلك ذا صلة .تسهيل عملية إعداد التقارير والحوار مع اللجنة (لجنة مناهضة التعذيب)؟

تسهيل إعداد التقارير والحوار مع اللجنة
.7
هل ُعرض عىل الدولة الطرف ،أو طُلب منها ،خيار استخدام االجراء املبسط لتقديم التقارير؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب فهل يساعد هذا يف
عملية إعداد التقارير؟
.8
هل نظرت الدولة يف طلب عقد اتصال بالفيديو للسامح لوفد متعدد القطاعات أن يشارك يف النظر يف إعداد التقرير وتج ّنب النفقات الكبرية
للسفر إىل جنيف؟
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نرش نتائج الحوار
.9
كيف ميكن للدولة أن تنرش املالحظات والتوصيات الختاميّة للجنة األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وتوصياتها؟ وهل ميكن نرش تقرير الدولة
واملالحظات الختامية عىل املوقع االلكرتوين لوزارة الشئون الخارجية أو وزارة العدل؟ هل ميكن للوزارة املسئولة أن تعقد مؤمترا ً صحفياً بعد
املراجعة؟ هل ميكن استخدام وسائط التواصل االجتامعي لرفع الوعي؟.
.10
هل هناك أي فرصة ملراجعة برملانية لتقرير الدولة وللمالحظات الختامية؟

التنفيذ والتوصيات
.11
هل نظرت الدولة يف إدراج توصيات اللجنة (لجنة مناهضة التعذيب) يف خطة عمل وطنية بشأن منع التعذيب ،او يف اسرتاتيجية حقوق
إنسان داخل حدودها؛ حسب االقتضاء؟ حول خطة عمل وطنية ملنع التعذيب يرجى النظر إىل أدوات تنفيذ مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب/
اتفاقية االمم املتحدة ملناهضة التعذيب  2017بشأن اسرتاتيجيات الدول ملنع التعذيب وغريه من رضوب املعاملة والعقوزبة القاسية أو الال
إنسانية أو املهينة.

مصادر إضافية:

•إعداد التقارير األولية – ملبادرة مناهضة التعذيب اىل لجنة مناهضة التعذيب.
•موجهات لجنة مناهضة التعذيب ملتابعة املالحظات النهائية.
•مذكرة األمم املتحدة التوجيهية للدول األطراف حول إجراء حوار بناء مع هيئات اتفاقيات األمم املتحدة.
•آليات املفوضية السامية لحقوق اإلنسان ( )OHCHRالوطنية إلعداد التقارير واملتبعة :دليل عميل النخراط فعال للدول يف اآلليات
الدولية لحقوق اإلنسان.
•مؤرشات حقوق اإلنسان لدى  OHCHRدليل للقياس واالنفاذ  :خصوصاً الجدول  ،4ص.91
•وريقة  OHCHRحول التعاون الدويل وأنظمة عمليات متابعة حقوق اإلنسان.
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هذه االصدارة تستند إىل معلومات متاحة بشكل علني .مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب ترحب بأي عمليات تصحيح أو تحديث حسب االقتضاء.
تخطيط وتصميم:
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