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فاقيةالربوتوكول االختياري الت
مـن مناهضة التعذيب وغـريه   

ملعاملـة أو العقوبـة    ضروب ا 
 القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

 

  اللجنة الفرعية ملناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة
  أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

  الدورة الثانية عشرة
  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٩-١٥جنيف، 

لتوجيهية للجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه مـن ضـروب          املبادئ ا   
إىل زيارات  الاملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة املتعلقة ب         

  الدول األطراف

  اإلجراءات املتعلقة بالزيارات -أوالً  

  ١املبدأ التوجيهي   
  الزيارات

 ملناهضة التعذيب وغريه من ضروب      مبوجب الوالية اليت عهد هبا إىل اللجنة الفرعية         -١
 االختياري التفاقية مناهـضة     املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة الربوتوكولُ        

التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، تنظم اللجنـة               
ل األطراف من أجل منـع التعـذيب        دو ال الفرعية زيارات إىل أماكن احلرمان من احلرية يف       

وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وتعزيز محاية األشخاص              
  .املعاملةسوء احملرومني من حريتهم من التعذيب وغري من ضروب 

  ٢املبدأ التوجيهي   
  الزيارات الدورية وزيارات املتابعة

للجنة الفرعيـة أن    جيوز  و.  بزيارات دورية إىل الدول األطراف     ية الفرع تقوم اللجنة   -٢
  . مناسباً، إذا رأت ذلكالقيام بزيارة متابعة قصرية تقرر

 
 CAT/OP/12/4  األمم املتحدة

 
  Distr.: General 

18 January 2011 
Arabic 
Original: English 



CAT/OP/12/4 

GE.11-40278 2 

  ٣املبدأ التوجيهي   
  وضع برنامج الزيارات

لزيـارات  ل اً من الربوتوكول االختياري، تضع اللجنة الفرعية برناجم       ١٣وفقاً للمادة     -٣
 حـسب   الحقـاً  وجيوز للجنة الفرعية أن تعدل هذا الربنامج      . طرافاملنتظمة إىل الدول األ   

يت البلدان ال بشأن  ويف هناية السنة التقوميية، يقدم املكتب إىل اللجنة الفرعية اقتراحه           . الظروف
مراعاة حجم  مع  (زيارهتا يف السنة املوالية، مبا يف ذلك توقيت الزيارات وعدد املوفدين            تتعني  

  .ني املتعلقة بعدد املوظفني املشارك اقتراحاهتااألمانةوتقدم ) الوفدركيبة  وتالبلد وتعقد قضاياه
 مـن   ‘ج‘١ والفقرة   ١الربنامج، بأحكام املادة    هذا  تتقيد اللجنة الفرعية، يف وضع        -٤

  . من الربوتوكول االختياري٣١ واملادة ١١املادة 
جمها ليتسىن هلذه الـدول     ُتخطر اللجنة الفرعية، بعد التشاور، الدول األطراف بربنا         -٥

تبلغ اللجنـة   و. القيام، دون تأخري، باختاذ الترتيبات العملية الالزمة للزيارات املقرر إجراؤها         
، مبا يف ذلك تعـيني      رافق، وامل )٦انظر املبدأ التوجيهي    (الفرعية كل دولة طرف باملعلومات      

ق التفويض الالزمة لتمكني     لالتصال والتعاون مع اللجنة الفرعية، ووثائ      ،مراكز تنسيق /مركز
  . الوفد الزائر من القيام مبهامه

  ٤املبدأ التوجيهي   
  الوفود الزائرة

 مـن الربوتوكـول     ١٣ من املادة    ٣فقرة  للوفقاً  ن اللجنة الفرعية، لكل زيارة،      تعيِّ  -٦
عية يف  إىل اللجنة الفريقدمان تقريراًوللقيام بالزيارة  األقل أعضائها على من اثننياالختياري، 

زيـادة منتظمـة     مكلف ب  وينبغي أن يضم كل وفد    . لتلك الغاية غضون إطار زمين قد حيدد      
مـشارب   أعضاء من    أيضاًفهوم أن يضم فيه     من امل  على األقل، و    واحداً  وطبيباً  واحداً حمامياً
راعى يف اختيار األعضاء خربهتم يف العمل مع البلد         توجيوز أن   .  خمتلفة ونظم قانونية ية  حضار

 باستثناء اخلرباء اخلارجيني الـذين هلـم        - وجيب أن يكون أعضاء الوفد    . اللغويةعارفهم  وم
 ١ويف احلاالت اليت تقع يف إطار الفقرة        .  موجودين طوال فترة الزيارة    - اختصاصات حمددة 

  . من النظام الداخلي للجنة الفرعية، يقوم املكتب بتعيني أعضاء الوفد١١من املادة 
ويعني . هاللجنة الفرعية الذين عهد إليهم مبسؤولية إجراء زيارة بامس        أعضاء ا يتصرف    -٧

 يتحدث  ، إن أمكن، عضواً    الرئيس  للوفد؛ ويكون  تشاور مع املكتب، رئيساً   الأعضاء الوفد، ب  
  .لغة األمم املتحدة اليت ستستعمل خالل االجتماعات الرمسية

عمل اخلاصة هبـم    اليارة طرق    إلجراء الز   الفرعية األعضاء الذين تعينهم اللجنة   ضع  ي  -٨
 ألحكام الربوتوكول االختياري والنظام الداخلي للجنة الفرعية وهذه املبادئ التوجيهية،           وفقاً

  . مع مراعاة جماالت التركيز اخلاصة بالزيارة
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 الذي جيري الزيارة خبري أو أكثـر إذا         الوفَدأن يساعد   نة الفرعية أن تقرر     ججيوز لل   -٩
اسية إلجراء الزيارة، شريطة أال تكون هذه اخلربة موجودة عند أعضاء           هم خربة أس  ديكانت ل 

 ١٣ من املـادة     ٣للفقرة  وفقاً  من قائمة معدَّة    الفرعية  ختتار اللجنة   و. اللجنة الفرعية املتاحني  
 من الدولة وال جيوز أن يساعد الوفد خبريٌ     .  وفدها يف زيارة   سريافقون/خرباء سريافق /أي خبري 
  . ارهتازيقرر الطرف امل

يساعد اللجنة الفرعية عدد كاف من املترمجني الشفويني لضمان قدرة مجيع املوفدين              -١٠
  .على العمل بفعالية مع األشخاص احملرومني من حريتهم بلغتهم

  .يشارك عضو واحد من األمانة على األقل يف كل زيارة  -١١

  ٥املبدأ التوجيهي   
  إلخطار بالزياراتا

 يف   القيـام هبـا     برنامج الزيارات املعتزم   ، حبلول هناية كل سنة،    عيةتنشر اللجنة الفر    -١٢
  .السنة املقبلة وختطر الدول األطراف اليت تتعني زيارهتا عن طريق بعثاهتا الدائمة يف جنيف

 يتضمن مواعيد الزيارات وأمساء أعضاء الوفـد        خطار ثانٍ إالدولة الطرف   يرسل إىل     -١٣
ل ـيف أج ) ٨ و ٧  التوجيهيني انظر املبدأين (على معلومات   الزائر إىل جانب طلبات احلصول      

  .ال يتعدى شهرين قبل الزيارة
ال مينـع   هـذا   و.  األماكن اليت يعتزم الوفد زيارهتا      بعض جيوز أن يشري اإلخطار إىل      -١٤

  . الوفد الزائر من زيارة أماكن احتجاز أخرى غري مشار إليها يف اإلخطار

  ٦املبدأ التوجيهي   
  للزياراتاإلعداد 

 للمعلومـات    وحتلـيالً  تحضري للزيارة، جتميعـاً   ال و تخطيطيف إطار ال  ،  األمانةتعد    -١٥
وينبغي للحد األدىن من املعلومات املطلوبة      . التفصيلية املتعلقة بالدولة الطرف املستقبلة للزيارة     

  :من الدولة الطرف واملتاحة من مصادر أخرى أن يشمل، دون أن يقتصر على، ما يلي
لدولة الطرف  سارية يف ا  نصوص التشريعات واألنظمة ال    :معلومات قانونية  )أ(  

منها الدستور والقانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية       ويف اجملاالت ذات الصلة بالوالية،      
أو ما يقابلها يف فرادى الواليات      (وقانون العقوبات وقانون تنفيذ العقوبات وأنظمة الشرطة        

بغي تقدمي هذه املواد، كلما كانت متاحة بلغات عمل اللجنـة الفرعيـة، إىل              ؛ وين )القضائية
  األعضاء باللغة اليت يفضلوهنا؛
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قوائم أماكن احلرمان من احلرية، ومعلومات إحصائية رمسيـة ذات صـلة             )ب(  
 حسب نـوع    فصلةمبتوسط العدد السنوي لرتالء السجون وحالتهم من حيث االحتجاز، م         

  االحتجاز؛
 القانونية لآلليات الوقائيـة الوطنيـة واختـصاصاهتا         ةومات عن الوالي  معل )ج(  

   وتنظيمها وتشغيلها وعن التقارير الوطنية وغريها من التقارير؛ أعضائهاومتويلها وطريقة تعيني
هيئات املعاهدات ومنها  معلومات من آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان،       )د(  
ن يف جماالت ذات صلة بوالية اللجنة       واءات اخلاصة العامل  ن بواليات يف إطار اإلجر    وواملكلف
  الفرعية؛
  معلومات من مصادر مؤسسية أخرى؛  )ه(  
معلومات عن املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان وغريها من اهليئات العاملة         )و(  

  يف اجملاالت ذات الصلة بوالية اللجنة الفرعية؛
 لرئيـسية نسان بشأن اجملاالت ا   معلومات من املؤسسات الوطنية حلقوق اإل      )ز(  

اليت تدخل ضمن والية اللجنة الفرعية، مبا فيها التقارير املتعلقة بـسوء املعاملـة، والتقريـر                
  ن السنة التقوميية السابقة لزيارة اللجنة الفرعية؛عالسنوي هلذه املؤسسات 

معلومات عن املنظمات غري احلكومية وغريها مـن اهليئـات العاملـة يف              )ح(  
  االت ذات الصلة بوالية اللجنة الفرعية؛اجمل

 تـدخل  اليت الرئيسية   معلومات من املنظمات غري احلكومية بشأن اجملاالت       )ط(  
  املعاملة؛ بسوء املتعلقة التقارير فيها مبا الفرعية، اللجنة والية ضمن

  .ىل اللجنة الفرعية، مبا فيها مزاعم سوء املعاملةإالبالغات اليت ترد  )ي(  
حيثمـا   تشاور مع األمانة وأعضاء الوفد اآلخـرين      ال، ب رروز لرئيس الوفد أن يق    جي  -١٦

زيـارة  للبرنامج شروع  مغوصأن يكانت املعلومات األساسية متوافرة، جمال تركيز الزيارة و       
 الـذي يتـضمن     وجيـوز تغـيري الربنـامج     . قدم إىل اللجنة الفرعية من أجل املوافقة عليه       ي

، مـع ظهـور مزيـد مـن         األطراف الفاعلة طات وغريها من    االجتماعات مع خمتلف السل   
  .املعلومات

  ٧املبدأ التوجيهي   
  التعاون وتيسري الزيارات

وإضافة إىل  . طرف يف تنفيذ الربوتوكول االختياري    ألتتعاون اللجنة الفرعية والدول ا      -١٧
ـ  إىل من الربوتوكول االختياري، تطلب اللجنة الفرعية        ١٢متطلبات املادة    ة الطـرف    الدول

  : ما يلي،من بني ما تطلباملعنية، 
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إبالغ اللجنة الفرعية بالسلطة اليت ينبغي أن توجـه إليهـا اإلخطـارات              )أ(  
عقد اجتماعـات   ل)  اتصال )مراكز (مركز() معتمدين(معتمد  ) ممثلني(بالزيارات وتعيني ممثل    

  ؛ وتيسري مهمتهمأعضاء وفد اللجنة الفرعيةمع 
لزائر بوثائق التفويض من أجل تيسري إجراء الزيارة والوفاء      مد أعضاء الوفد ا    )ب(  

  .من الربوتوكول االختياري) أ(١٢ باملادة بوالية اللجنة الفرعية، عمالً

  ٨املبدأ التوجيهي   
  إجراء الزيارات

يتصرف أعضاء الوفد، أثناء إجراء الزيارة، باسم اللجنة الفرعيـة ولـيس بـصفاهتم                -١٨
  .الفردية
جيوز للجنة أن تقرر أن يصل واحد أو أكثر من أعضاء الوفد إىل البلـد قبـل بقيـة                     -١٩

وإذا تقرر ذلك،   . األطراف الفاعلة عقد اجتماعات مع السلطات وغريها من        لمن أج األعضاء  
  .مبوافقة اللجنة الفرعيةيكون مرهوناً يدرج ذاك اجلزء من الزيارة يف برنامج الزيارة بأكملها و

 أو رئيس فريـق فرعـي، إذا   وفد حتت قيادة رئيس ال واحداً فد الزائر فريقاً  يعمل الو   -٢٠
ويعقـد الوفـد عـادة      . الزيـارة القيام بعمله خالل    انقسم الوفد إىل أفرقة فرعية من أجل        

اجتماعات كل يوم من أجل استخالص املعلومات والنظر يف تعـديل الربنـامج يف ضـوء                
  .املعلومات احملصل عليها

 أحد أعضاء الوفد قواعد اللجنة الفرعية ومبادئها التوجيهية وتعليمـات           إذا خالف   -٢١
ـ ور اللغاية وبالتشرئيس الوفد، جيوز هلذا األخري، يف احلاالت اخلطرية      بمع املكتب، أن يطل

  .من العضو ترك الوفد
زيارات أماكن احلرمان من احلرية مناقشات ومقابالت علـى انفـراد مـع             شمل  ت  -٢٢

يات شىت ومع األشخاص احملرومني من احلرية، بعد احلصول على املوافقـة          موظفني من مستو  
  . املستنرية الصرحية من هؤالء

كقاعدة عامة، تعترب اللجنة الفرعية التوثيق بالصور من أمـاكن االحتجـاز غـري                -٢٣
صـور يف   وال جيوز التقاط صور أماكن االحتجـاز أو         . ضروري وال تلجأ إىل هذه الطريقة     

وإال مبوافقـة   ، عندما يعترب مثل هذا التوثيق أساسياً للبعثة،         جداًبصورة استثنائية    داخلها إال 
  .صرحية من رئيس الوفد

ـ ريازى جرت   كربزائر أو فريق فرعي زائر أن يقدم لرئيس مؤسسة           جيوز لوفد   -٢٤ ا، هت
 تلكل يارته زعلى  من التعليقات األوليةاًبعض أو لفريق اإلدارة العليا فيها، عدا مراكز الشرطة،
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 العامة والـشاملة   تسليط الضوء على القضايا    هو وينبغي أن يكون املبدأ التوجيهي     ؛املؤسسة
  .حتديد هويتهم من املعلومات املقدمة أفراد بعينهم ميكن متصلة بفرد أو مسائل وليس مناقشة

لدولة جيوز لوفد زائر أن يبلغ يف هناية الزيارة بعض مالحظاته وتوصياته إىل سلطات ا           -٢٥
الطرف املعنية، وال سيما ما تعلق منها بالقضايا العامة والشاملة وما تعلق منها باالحتياجات              

عند االقتضاء، جيـوز    و"). مالحظات أولية ("امللحة حلماية األشخاص احملرومني من حريتهم       
 أن يقترح   جيوز للوفد النظر يف    و  الوقائية الوطنية  )اآلليات (إبالغ املالحظات األولية إىل اآللية    

آللية الوقائية الوطنية حلضور قراءة املالحظات األولية        إىل ا  دعوةتوجيه ال على الدولة الطرف    
وتقدم اللجنة الفرعية عادة نسخة حمررة من املالحظات        . أو االجتماعات األخرى ذات الصلة    
ملنظمات غري  وجيوز للوفد النظر يف دعوة ا     . وقت قصري ب األولية إىل الدولة الطرف بعد الزيارة     

تبلغ اللجنة الفرعية بأي تغيري تالحظه يف السياسات واملمارسات يف أماكن           أن  احلكومية إىل   
  .االحتجاز، وال سيما تلك اليت زارها الوفد

ومبراعاة خماطر احتمـال    ) املعنيني(املعين  ) األشخاص(جيوز للوفد، مبوافقة الشخص       -٢٦
 لكـي   ، حاالت فردية، إذا ارتأى ضرورة ذلـك       االنتقام، التداول مع الدولة الطرف بشأن     

  .)املعنيني (املعين) األشخاص(للشخص ُيجَبر تتدخل الدولة ملنع وقوع ضرر ال 
الدولة الطـرف    االتصال مبركز تنسيق  يتم  واليته،  تنفيذه  إذا واجه وفد عقبات يف        -٢٧

جيوز للوفد النظر   وإذا مل يؤد تدخل مركز التنسيق إىل حل املشكل،          . على الفور حلل املشكل   
هدد البعثة، جيوز للوفد النظر     ي وعندما ُيرتأى أن املشكل   . يف عقد اجتماع مع الوزير املختص     

 املكتـب يف مثـل هـذه    كشريف تعليق الربنامج حىت إجياد حل أو إهناء الزيارة؛ وجيب أن يُ   
  .القرارات

لق بإجراء الزيـارات،    يتعفيما   جيوز للجنة الفرعية اعتماد نظام داخلي أكثر تفصيالً         -٢٨
وخباصة فيما يتعلق بزيارات املتابعة، وكذلك فيما يتعلق بزيارات أنواع معينة من املنـشآت              

  .تستعمل أو قد تستعمل للحرمان من احلرية

  اإلجراءات بعد الزيارات  - ثانياً  

  ٩املبدأ التوجيهي     
  تقارير الزيارات 

 بصياغة مـشروع تقريـر      ،ألمانةمن ا   مبساعدة ، يقوم أعضاء الوفد   ،بعد كل زيارة    -٢٩
 خالل الزيارة لحوظات إىل ما دونه األعضاء كتابة من ملينظر فيه وفد اللجنة الفرعية، استناداً

يتضمن مشروع التقرير الوقائع اليت     و. ويف ضوء مالحظاهتم واستنتاجاهتم بشأن هذه الزيارة      
 بغية  هتا زيار الطرف اليت جرت  لدولة   والتوصيات املقدمة إىل ا    مت الوقوف عليها خالل الزيارة    
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تعزيز محاية األشخاص احملرومني من حريتهم من التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو               
  . العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

يراعي وفد اللجنة الفرعية مجيع التعليقات واملعلومات اليت قد تقدمها الدولة الطرف              -٣٠
وجيوز له أن يبادر بطلب معلومات إضافية مـن الدولـة    . ة وخالهلا وبعدها  املعنية قبل الزيار  
الوقائية الوطنية وأية هيئات خمتصة أخرى قد ختتار اللجنة الفرعيـة           ) اآلليات(الطرف واآللية   
  .التعامل معها

 من خـالل  يتفق وفد اللجنة الفرعية على الصيغة النهائية ملشروع تقريره عن زيارته              -٣١
وتعتمد اللجنة الفرعية كـل  . ور، وذلك قبل تعميمه على اللجنة الفرعية لتنظر فيه        عملية تشا 

  .تقرير من تقارير الزيارات يف جلسة عامة أو بالربيد اإللكتروين بني الدورات
ال ختضع التقارير املتعلقة بزيارات اللجنة الفرعية إلجراءات التحرير يف األمم املتحدة              -٣٢

  .فرعيةإال بطلب من اللجنة ال
 إىل الدولة الطرف املعنية يف رسالة إحالة موجهة مـن           حيال تقرير الزيارة املعتمد سراً      -٣٣

إبالغ اللجنة الفرعية يف غضون فتـرة       إىل  الدولة الطرف   دعى  وُت. الرئيس باسم اللجنة الفرعية   
وصـياهتا   أن تبلـغ ت    أيـضاً وجيوز للجنة الفرعية    . اإلجراءات املتخذة لتنفيذ توصياهتا   بمعلومة  

  .ا عالقة باملوضوعالوقائية الوطنية، إذا كانت هل) اآلليات( إىل اآللية ومالحظاهتا أو تقريرها سراً

  ١٠املبدأ التوجيهي   
  املشاورات

بعد إحالة تقرير اللجنة الفرعية، جيوز للجنة الفرعية والدولة الطرف املعنية إجـراء               -٣٤
 الربوتوكـول  من) د(١٢لمادة  وفقاً ل التقرير،  يف  واردة  مشاورات بشأن تنفيذ أية توصيات      

  .أيضاًالوقائية الوطنية ) اآلليات(وجيوز إجراء مثل هذه املشاورات مع اآللية . االختياري

  ١١املبدأ التوجيهي   
  املتابعة

أو املكتب أو أعضاء آخرون     /يقوم أعضاء اللجنة الفرعية الذين شاركوا يف الزيارة و          -٣٥
ويصوغ الفريق العامـل الـذين    . للجنة الفرعية بتحليل رد الدولة الطرف     يعينهم املكتب أو ا   
وجيـوز للجنـة    .  على الدولة الطرف، يتعني أن تنظر فيه اللجنة الفرعية         يشكله املعينون رداً  

 إىل مجيع املعلومات، إجراء زيارة متابعة قصرية باختصاصات تقررها       الفرعية أن تقرر، استناداً   
جل مواصلة احلوار مع السلطات بشأن منع التعذيب وسـوء املعاملـة            اللجنة الفرعية، من أ   

  .والتحقق من مدى تنفيذ الدولة لبعض التوصيات األساسية
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  ١٢املبدأ التوجيهي   
  نشر التقرير

 بأي تعليقات صادرة عن الدولة الطرف كلما        تنشر اللجنة الفرعية تقريرها مشفوعاً      -٣٦
جيوز للجنة الفرعية نشر التقرير بكاملـه أو        و. ل ذلك طلبت منها هذه الدولة الطرف أن تفع      

 من املادة   ٢ للفقرة   وفقاًنشـر جزء منه إذا ما كشفت الدولة الطرف عن جانب من التقرير             
 يلخص التقرير أو     علنياً بياناًالدولة الطرف   أصدرت  إذا  أو    من الربوتوكول االختياري،   ١٦

  .يعلق على حمتواه

  ١٣املبدأ التوجيهي   
  يانات العلنيةالب

 ١٤ و١٢ للمـادتني  وفقاًإذا امتنعت الدولة الطرف عن التعاون مع اللجنة الفرعية،          -٣٧
من الربوتوكول االختياري، أو عن اختاذ خطوات لتحسني احلالة يف ضوء توصيات اللجنـة              

إصدار بيان علنـي حـول      الفرعية، جاز للجنة الفرعية أن تطلب إىل جلنة مناهضة التعذيب         
 مـن الربوتوكـول     ١٦ من املـادة     ٤ للفقرة   وفقاًضوع أو نشر تقرير اللجنة الفرعية،       املو

املعنية وقبل اختاذ قرار بشأن إصدار مثل هذا البيان، تتاح الفرصة للدولة الطرف             . االختياري
  .إلبداء آرائها

  .اللجنة الفرعية يف حل من التزام السرية بعد اإلدالء ببيان علينصبح ت  -٣٨

  السرية - ثالثاً 

  ١٤املبدأ التوجيهي   
  السرية

تعترب املعلومات اليت جتمعها اللجنة الفرعية فيما يتعلق بأية زيارة، وتقريرها عن تلك               -٣٩
 اتالزيارة قبل أن تطلب الدولة الطرف النشر، ومشاوراهتا مع الدولة الطرف املعنية ومع اآللي             

  .الوقائية الوطنية، سرية وجيب أن تبقى كذلك
  .  بيانات شخصية دون موافقة صرحية من الشخص املعين بتلك البياناتةال تنشر أي  -٤٠
اللجنة الفرعيـة   أعضاء اللجنة الفرعية واخلرباء واألشخاص اآلخرون الذين يرافقون           -٤١

 اطلعـو اسرية الوقائع أو املعلومات اليت      ملزمون باحملافظة، خالل مدة واليتهم وبعدها، على        
  .م لواجباهتمعليها أثناء أدائه

        


