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مـقدمة
يف عام  ،1948اعتمدت الجمعية العامة لألمم املتحدة اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان كرد فعل عىل
ما شهدته الحرب العاملية الثانية من فظائع ،بحيث نصت املادة  5منه عىل أنه «ال يعرض أي إنسان
للتعذيب وال للعقوبات أو املعامالت القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة».
وقد عرف هذا اإلقرار الرسمي وغري امللزم 1فيام بعد تأكيدا جديدا يف العديد من الصكوك الوطنية واإلقليمية
والدولية الالحقة .2فخالل املفاوضات التي جرت يف سنوات السبعينيات من القرن املايض بشأن اتفاقية األمم
املتحدة ملناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة( 3اتفاقية
مناهضة التعذيب) ،برزت مقرتحات تروم وضع وسائل عملية ملنع التعذيب مستوحاة عىل الخصوص من
الزيارات التي تقوم بها اللجنة الدولية للصليب األحمر إىل السجون يف زمن الحرب .ويف إطار اتفاقية مناهضة
التعذيب ،مل يتم تحبيذ هذا االختيار ألنه يخالف قناعة الدول التي ظلت جد متمسكة بسيادتها وفضلت
بدال من ذلك إحداث لجنة ملناهضة التعذيب .وقد شكل إنشاء لجنة مناهضة التعذيب قفزة نوعية يف مجال
مكافحة التعذيب وتعزيز حقوق اإلنسان عىل الصعيد الدويل .ونظرا لكون عمل اللجنة يرتكز أساسا عىل
التقارير املكتوبة 4التي ترفعها إليها السلطات الحكومية واملؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان واملنظامت غري
الحكومية وغريها من األطراف املعنية ،فإن عدد الزيارات التي تقوم بها اللجنة إىل الدول  155التي صادقت
عىل االتفاقية 5يبقى قليال ،نظرا لوجوب الحصول عىل موافقتها املسبقة.
فبعد مرور  27سنة عىل دخول اتفاقية مناهضة التعذيب 6حيز التنفيذ ،مل تقم اللجنة سوى بتسع زيارات
رسمية 7يف إطار املادة  20من االتفاقية .وتنص هذه املادة عىل أنه يف حال توصل اللجنة مبعلومات تشري إىل
مامرسة التعذيب بشكل ممنهج داخل دولة معينة ،يجوز للجنة أن تعني أحد أعضائها إلجراء تحقيق رسي
وتقديم تقرير عاجل إليها بهذا الشأن .وبعد حصولها عىل موافقة الدولة املعنية ،ميكن للجنة أن تقوم بزيارة
ألرايض تلك الدولة يف إطار هذا التحقيق .وتعد موافقة الدولة الطرف رضورية قبل القيام بزيارة األماكن
التي يشتبه مبامرسة التعذيب فيها بشكل ممنهج ،مام يفرس إىل حد كبري العدد القليل من الزيارات التي تم
 –1تعترب «القرارات» التي تعتمدها اجلمعية العامة للأمم املتحدة جمرد تو�صيات غري ملزمة قانونا ،وبالتايل ف�إنها ال تن�شئ �أي التزام بالن�سبة
�إىل الدول التي اعتمدتها.
 –2مثل العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية املعتمد يف  16دجنرب  ،1966واالتفاقية الأوروبية حلقوق الإن�سان ال�صادرة يف 4
نونرب  ،1950واتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �رضوب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة املعتمدة يف  10دجنرب .1984
 –3اعتمدت وعر�ضت للتوقيع والت�صديق واالن�ضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة  39/46امل�ؤرخ يف  10دجنرب  ،1984ودخلت حيز
التنفيذ يف  26يونيو  ،1987وفقا للفقرة  1من املادة .27
 –4يجوز لأي دولة طرف ،وفقا للمادة ( 22الفقرة  )1من اتفاقية مناه�ضة التعذيب� ،أن تعرتف باخت�صا�ص اللجنة يف ت�سلم ودرا�سة
بالغات واردة من �أفراد يخ�ضعون لواليتها القانونية.
� –5إىل غاية � 10أبريل .2014
 –6احتفلت جلنة مناه�ضة التعذيب يوم  7ماي  2013بذكراها اخلام�سة والع�رشين حتت �شعار «النجاحات وال�صعوبات التي تواجهها
اللجنة يف اال�ضطالع مبهمتها والتزامات الدول يف ما يتعلق بجرب �رضر �ضحايا التعذيب».
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/confidential_art20.htm –7
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إجراؤها منذ بدء رسيان اتفاقية مناهضة التعذيب .8وقد يعزى األمر كذلك إىل التحفظات التي أبدتها بعض
الدول عىل املادة  20من االتفاقية .9غري أنه يتعني عىل الدولة الطرف ،بناء عىل التزاماتها التعاهدية ،متكني
اللجنة من إجراء زيارات ألراضيها (إال يف حالة التحفظ) .ورغم املقتضيات الواردة يف االتفاقية ،السيام التزام
كل دولة طرف باتخاذ تدابري وقائية فعالة ضد التعذيب ،وعىل الرغم من عملية التتبع والتقييم التي تقوم
بها اللجنة يف إطار مراقبتها اإلدارية للتقارير التي تقدمها الدول األطراف ورغم وجود العديد من اآلليات
اإلقليمية ،فإن مامرسة التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة ال تزال مستمرة .ومام يجعل هذا الوضع
أكرث إثارة للقلق أن حظر التعذيب يشكل جزءا من القواعد اآلمرة يف القانون الدويل العريف التي تجعل هذا
الحظر قاعدة مطلقة وغري قابلة لالنتقاص يف جميع الظروف ،حتى بالنسبة للدول التي ليست طرفا يف صك
دويل بشأن هذا املوضوع .10فهذه املعايري تبطل جميع االتفاقيات التي تتعارض معها وقت إبرامها من طرف
الدول .11وإذا ظهرت قاعدة آمرة جديدة من القواعد العامة للقانون الدويل فإنها تبطل جميع االتفاقيات
التي تخالفها( 12بدون أثر رجعي) .ويف تعليقها العام رقم  2الصادر يف  24يناير  ،2008أكدت لجنة مناهضة
التعذيب عىل عدم إمكانية االعتداد بأي ظرف استثنايئ لتربير التعذيب.13
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ويف سياق استكامل تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب ،تم اعتامد بروتوكول اختياري ملحق بها (الربوتوكول االختياري
التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة) 14من أجل
مساعدة الدول األطراف عىل الوفاء بااللتزامات التي تعهدت بها مبوجب االتفاقية وكذا مبوجب القانون الدويل العريف.
وتحقيقا لهذه الغاية« ،أسس الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب نظاما للزيارات املنتظمة إىل أماكن
الحرمان من الحرية يقوم بها خرباء وطنيون ودوليون مستقلون ليشكل األساس لحوار عميل وب َّناء بني الخرباء الزائرين
والسلطات عىل املستوى املؤسسايت والوطني» .15ويستند هذا النظام عىل الدعامتني التاليتني:
هيئة دولية جديدة تتمثل يف اللجنة الفرعية ملنع التعذيب التابعة لألمم املتحدة 16التي تعمل
مع الهيئات التي تم تعيينها من قبل الدول األطراف كآلية وقائية وطنية .وتقدم اللجنة توصيات إىل
الحكومات واآلليات الوقائية الوطنية وتساعدها عىل الوفاء بالتزاماتها املرتتبة عن الربوتوكول االختياري.
آلية وقائية وطنية تنشئها أو تعينها كل دولة طرف.17
 –8على �سبيل املثال ،مت �إلغاء الزيارة الثانية التي كان �سيقوم بها املقرر اخلا�ص للأمم املتحدة املعني بالتعذيب وغريه من �رضوب املعاملة �أو
العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة ،ال�سيد خوان منديز� ،إىل البحرين خالل الفرتة من � 8إىل  15ماي .2013
� –9أفغان�ستان وال�صني وغينيا اال�ستوائية و�إ�رسائيل والكويت وجمهورية الو الدميقراطية ال�شعبية وموريتانيا وباك�ستان واململكة العربية
ال�سعودية و�سوريا والإمارات العربية املتحدة.
 –10كما هو مبني يف احلوليات ذات ال�صلة للجنة القانون الدويل التابعة للأمم املتحدة ،فقد مت االتفاق على اعتبار القواعد العامة للقانون
الدويل والقواعد الآمرة معايري ال ميكن للدول �أن تتن�صل منهاُ .يرجع حلولية جلنة القانون الدويل لعام  ،1963املجلد الثاين ،الفقرة UN،52
.Doc. A/CN.4/Ser.A/1963
 –11املادة  53من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات املعتمدة يف  23ماي .1969
 –12املادة  64من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات.
 –13اعتمدت اللجنة يف  22نونرب � 2001إعالنا حول �أحداث � 11شتنرب  2001وجهته �إىل كافة الدول الأطراف يف االتفاقية (،A/57/44
الفقرتان  17و« :)18الأعمال الإرهابية لي�ست مربرا ملمار�سة التعذيب �أو �أية �سوء معاملة».
 –14مت اعتماده يف  18دجنرب  2002من قبل اجلمعية العامة للأمم املتحدة ،ودخل حيز التنفيذ يف  22يونيو .2006
 –15دليل «�إن�شاء وحتديد الآليات الوقائية الوطنية» ،جمعية الوقاية من التعذيب� ،2007 ،ص .3
 –16املادة  2من الربوتوكول االختياري.
 –17املادة  17وما بعدها من الربوتوكول االختياري.
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ويرى املقرر الخاص لألمم املتحدة املعني مبسألة التعذيب أن الهدف األول من الربوتوكول االختياري هو
«فتح أماكن االعتقال أمام املراقبة العمومية وجعل النظام برمته ،حيث يشتغل رجال الرشطة واألمن
واملخابرات ،أكرث شفافية وقابال أن يخضع للمراقبة الخارجية» .18وبخالف اتفاقية مناهضة التعذيب ،يركز
الربوتوكول االختياري بشكل أكرب عىل الجوانب العملية والوقائية بدال من األبعاد املعيارية والزجرية
ملناهضة التعذيب.
ويف املغرب ،وافق املجلس الوزاري املنعقد برئاسة جاللة امللك محمد السادس يف  9شتنرب  192011عىل
االنضامم إىل الربوتوكول االختياري ،بعدما سبق ملجلس الحكومة أن وافق عليه يف  26ماي  .202011ويأيت
هذا القرار تتويجا ملسار طويل من العمل التحضريي قام به عىل وجه الخصوص املجلس االستشاري
لحقوق اإلنسان وخلَفُه املجلس الوطني لحقوق اإلنسان وكذا ائتالف املنظامت غري الحكومية الذي
بادرت إىل تأسيسه املنظمة املغربية لحقوق اإلنسان .ومن أجل توفري الظروف املواتية لتنفيذ فعال
ملقتضيات الربوتوكول ،من خالل فتح نقاش هادئ وشفاف وموضوعي بني كافة املتدخلني حول اختيار
اآللية الوقائية األنسب ،قامت املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان بتنظيم العديد من األنشطة يف هذا
الصدد .فقد عقد املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان يومي  3و 4فرباير  ،2009بالتعاون مع جمعية
الوقاية من التعذيب ،ندوة حول تفعيل الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغريه
من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة .كام عقد املجلس الوطني لحقوق
اإلنسان ،يومي  7و 8شتنرب  ،2011مؤمترا رفيع املستوى حول «دور املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
يف الوقاية من التعذيب يف إفريقيا» .وقد تم تنظيم هذا النشاط بدعم من جمعية الوقاية من التعذيب
واملندوبية الوزارية املكلفة بحقوق اإلنسان ومكتب الشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث الربيطاين
ومبساعدة من الشبكة اإلفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان .وسعى هذا املؤمتر إىل الخروج
بالتزام مشرتك من لدن املؤسسات العضو يف الشبكة اإلفريقية عىل إعطاء األولوية ملناهضة التعذيب
يف أنشطتها بصفة عامة وتفعيل اآلليات العملية بصفة خاصة (املبادئ التوجيهية لروبن أيلند املتعلقة
بالتدابري الرامية إىل الوقاية وحظر التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية
أو املهينة يف إفريقيا التي اعتمدتها اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،21والربوتوكول االختياري
امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب) ،السيام من خالل الدعم املتبادل وإعداد أطرها يف هذا االتجاه.
وبانضاممه للربوتوكول االختياري يكون املغرب قد قام مرة أخرى بتنفيذ إحدى توصيات هيئة اإلنصاف
واملصالحة ،ذلك أن فتح جميع أماكن الحرمان من الحرية أمام املراقبة املستقلة ،وهو االلتزام الرئييس الذي
 –18التقرير الذي قدمه املقرر اخلا�ص املعني مب�س�ألة التعذيب �إىل اجلمعية العامة ،وثيقة الأمم املتحدة  A/61/259 (14غ�شت ،)2006
الفقرة .67
 –19معلومة متوفرة على املوقع الإلكرتوين للأمانة العامة للحكومةhttp://www.sgg.gov.ma/crcm_090911_Ar.pdf :
 –20املرجع ال�سابقhttp://www.sgg.gov.ma/Portals/1/conseil_gouvernement/cr/2011/crcg_260511_ :
Ar.pdf
 –21خالل دورتها العادية ال�ساد�سة والأربعني املنعقدة يف باجنول ،غامبيا ،من � 17إىل � 23أكتوبر .2002
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حدده الربوتوكول االختياري ،يشكل جزءا من التوصيات املتعلقة بضامنات عدم التكرار الواردة يف التقرير
النهايئ لهيئة اإلنصاف واملصالحة الصادر سنة  .222005وتجدر اإلشارة إىل أنه يف  12فرباير  ،2013اعتمد
مجلس النواب (الغرفة السفىل للربملان) باإلجامع القانون رقم  124.12الذي يوافق مبوجبه عىل الربوتوكول
االختياري التفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب .ويف  21ماي  ،2013وافق مجلس املستشارين (الغرفة
العليا) باإلجامع عىل القانون  .124.12فبعد نرش هذا القانون يف الجريدة الرسمية ،23يظل إصدار األمر
بتنفيذه من طرف امللك (طبقا للامدة  50من الدستور) آخر مرحلة متبقية قبل إيداع صك االنضامم إىل
الربوتوكول االختياري لدى األمني العام لألمم املتحدة .حينئذ ،سيتعني عىل الدولة املغربية ،وفقا ألحكام
الربوتوكول ،إحداث أو تعيني آلية وطنية للوقاية من التعذيب يف غضون سنة واحدة بعد املصادقة الرسمية.24

4

ويعترب املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ،الذي أنشئ يف  ،2011من بني املرشحني املحتملني لتويل مهمة اآللية
الوقائية الوطنية .وتنص املادة  10من الظهري املحدث للمجلس 25عىل أن هذا األخري يساهم يف تفعيل اآلليات
املنصوص عليها يف املعاهدات الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان والربوتوكوالت االختيارية أو املكملة التي
صادقت عليها اململكة أو انضمت إليها .كام أن اختصاص املجلس يشمل حاليا زيارة ومراقبة أماكن الحرمان
من الحرية( 26أماكن االعتقال واملؤسسات السجنية ومراكز حامية الطفولة وإعادة اإلدماج واملؤسسات
االستشفائية الخاصة مبعالجة األمراض العقلية والنفسية ومراكز االعتقال االحتياطي وأماكن الحراسة النظرية
ومراكز االحتفاظ باألجانب يف وضعية غري قانونية) .ويف أعقاب هذه الزيارات ،يقوم املجلس بإعداد تقارير
تتضمن مالحظاته حول أوضاع نزالء هذه األماكن وتوصياته بهدف تحسني هذه الظروف .وبالتايل ،فإن
اختصاص املجلس الوطني لحقوق اإلنسان يشمل العديد من الوظائف الرئيسية التي ستتوالها قريبا اآللية
الوطنية للوقاية من التعذيب .وقد تم إعداد هذه الدراسة انطالقا من هذا املنظور من أجل تشكيل أرضية
عملية للتفكري بشأن إنشاء اآللية الوقائية الوطنية يف املغرب .وتتطرق هذه الدراسة للمحاور التالية:
مبادئ توجيهية عامة بشأن اآلليات الوقائية الوطنية.
الرشوط النوعية املتعلقة بهيكلة اآلليات الوقائية الوطنية وسري عملها.
27
مقارنة بني عمليات تعيني هذه اآلليات وهيكلتها يف الدول  57األطراف يف الربوتوكول االختياري التي
قامت بإنشاء آليتها الوقائية الوطنية.
خالصة حول آفاق تعيني اآللية الوقائية الوطنية يف املغرب مع مناذج للمامرسات الجيدة التي ميكن
للمغرب أن يسرتشد بها.
 –22متوفر على املوقع الإلكرتوينhttp://www.ccdh.org.ma/IMG/pdf/rapport_final_mar_arab_.pdf :
 –23اجلريدة الر�سمية عدد  6166ال�صادرة بتاريخ � 25شعبان  4( 1434يوليو  :)2013ظهري �رشيف رقم � 1.13.63صادر يف � 8شعبان
 17( 1434يونيو  )2013بتنفيذ القانون رقم  124.12املوافق مبوجبه على الربوتوكول االختياري التفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من
�رضوب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�ساينة �أو املهينة (ال�صفحة .)4877
 –24املادة  17من الربوتوكول االختياري.
http://www.ccdh.org.ma/IMG/pdf/CNDH-BO-Ar.pdf –25
 –26املادة  11من الظهري املحدث للمجل�س الوطني حلقوق الإن�سان.
� –27إىل غاية � 10أبريل  ،2014مت �إن�شاء � 57آلية وقائية وطنية يف  72دولة طرف يف الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناه�ضة
التعذيب.www.apt.ch/opcat :
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 .Iمبادئ توجيهية عامة بشأن اآلليات الوقائية
الوطنية
وتتعلق هذه املبادئ التوجيهية بغرض اآللية الوقائية الوطنية واختصاصها ( ،)1ومطابقتها ملبادئ باريس
( ،)2وأنشطة الزيارات ( )3والتقارير والتوصيات التي تصدرها (.)4

 .1الغر�ض واالخت�صا�ص
 .1.1اإلطار املعياري
يجب أن ينص دستور الدولة الطرف يف الربوتوكول االختياري عىل الحظر املطلق للتعذيب كام هو محدد
يف املادة  1من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو
املهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب) .يُال َحظ أن هذه املادة ال تتضمن تعريفا لباقي رضوب املعاملة أو العقوبة
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،دون أن يعني ذلك أن القانون الدويل ال يحظرها .وباإلضافة إىل ذلك ،أكدت
اللجنة الفرعية ملنع التعذيب أن مهمتها الوقائية ال تقترص عىل تطبيق تعريفات صارمة ،إذ أن نطاق العمل
الوقايئ يشمل «منع أي شكل من أشكال اإلساءة إىل األشخاص املحرومني من حريتهم والتي ،إن مل ترتدع ،قد
تستفحل لتصل إىل التعذيب أو غريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة» .28كام
أوصت اللجنة الفرعية أن يتم تفعيل هذا املبدأ التوجيهي من طرف اآللية الوقائية الوطنية .ويبدو واضحا
أيضا أنه يتعني عىل اآللية الوقائية الوطنية أن تطبق كذلك القانون الدويل واملعايري الدولية ،مع جعل الوقاية
من التعذيب وحامية حقوق اإلنسان وتعزيزها قطب الرحى يف مهامها.
يتعني تحديد اختصاص اآللية الوقائية الوطنية وفقا ألحكام الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة
التعذيب .ويشمل هذا االختصاص مهمتني رئيسيتني هام زيارة جميع أماكن الحرمان من الحرية الخاضعة
لوالية الدولة الطرف وتقييم قوانني تلك الدولة.29
يجب تحديد هذا االختصاص يف نص دستوري أو ترشيعي من أجل ضامن نوع من االستقرار املعياري
لآللية الوقائية الوطنية ،إذ أن تكريس اختصاص اآللية الوقائية الوطنية يف نص قانوين ذي طابع ترشيعي
أو دستوري سيمنحها استقاللية إضافية .ويجب أن يكون هناك عىل األقل نص دستوري أو ترشيعي واحد
يرشح الغرض من اآللية كام هو محدد يف املبدأ األول من الربوتوكول االختياري ويحدد دورها بشكل
واضح ،ألنه ال يبدو أن املقتضيات القانونية التي توجد يف مرتبة أدىن تعزز استقاللية اآللية الوقائية
 –28التقرير ال�سنوي الأول للجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من �رضوب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة ،الفقرة .12
 –29املادة  19من الربوتوكول االختياري.
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الوطنية .فغالبا ما قد يتم تعديل أو إلغاء هذه املقتضيات ،مثل املراسيم واملناشري ،عىل نحو أسهل بكثري
من املقتضيات الدستورية والترشيعية .كام أن املراسيم واملناشري ال متكن بصفة عامة من منح اآللية
قاعدة قانونية دامئة ،نظرا لكونها تقع نسبيا يف أسفل سلم املعايري للقانون املحيل.
ولنفس األسباب املذكورة أعاله ،يتعني التنصيص ترشيعيا عىل هدف ومنهجية الزيارات الوقائية .كام
يجب تقييم األداء الجيد لآللية الوقائية الوطنية بصفة منتظمة لتصحيح أية اختالالت أو تحسني طرق
العمل ،مع مراعاة التعليقات الصادرة عن اللجنة الفرعية .وينبغي أن ينصب هذا التقييم عىل مدى
تحقيق اآللية ألهداف الوقاية من التعذيب وتعاونها مع اللجنة الفرعية والسلطات العمومية .وينبغي
النظر يف منهجية العمل ومتكني أطر اآللية من التكوين املستمر يف منهجية املؤسسة واسرتاتيجيتها
وأخالقياتها.

 2.1دمج اآللية الوقائية الوطنية يف نظام الدولة
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ميكن الختصاص املؤسسة املعينة كآلية وقائية وطنية أن يكون أوسع مام ينص عليه الربوتوكول
االختياري .ويتضمن القانون الدويل عموما هذا النوع من البنود ،الذي حتى وإن مل يوجد يف صك من
الصكوك الدولية فباإلمكان استنتاجه من كون أنه ال يشء مينع قانونا الدولة من منح اآللية اختصاصا
أوسع وبالتايل اعتامد مقاربة أشمل يف ما يخص الوقاية والحامية .ومن املمكن أن تجمع املؤسسة املعينة
من قبل الدولة الطرف بني وظائف اآللية الوقائية ومهام املتابعة أو التحقيق يف الشكاوى الفردية ،مثال
عندما تتوىل املؤسسة هذه املهام قبل تعيينها كآلية وقائية وطنية .يف هذه الحالة ،قد ال يتم التنفيذ
الفعيل ألهداف الربوتوكول االختياري عىل الوجه األمثل ألن قيام اآللية مبتابعة أو محاكمة املسؤولني
السياسيني أو السلطات السجنية قد مينع إقامة الحوار الالزم معهم.
عالوة عىل ذلك ،من شأن تكييف الوقائع بالتعذيب أو غريه من رضوب املعاملة أن يعيق الحوار الالزم
مع السلطات ،ذلك أن الوظيفة الوقائية لآللية تتطلب إقامة حوار مع السلطات املعنية وهو الحوار الذي
ال ميكن أن يتم يف حالة قيام اآللية بتكييف الوقائع .وقد يصري الحصول عىل املعلومات من املعتقلني
أو املوظفني أكرث صعوبة إذا كان هؤالء يخشون من الكشف عن هويتهم أو شهادتهم خالل مراحل
قضائية الحقة .هذا مع العلم أن املبدأ الذي تقوم عليه اآللية يركز عىل التعاون وليس عىل التبليغ .كام
أن معالجة الشكاوى الفردية والقرارات املرتبطة بها قد تشكل عبئا كبريا يف عمل اآللية ،مام قد يحد من
قدرتها عىل تحقيق وظائفها الوقائية.
وعىل العكس من ذلك ،فإن املبادرة اىل إجراء رسمي بعد تلقي شكوى فردية خالل زيارة معينة قد يشجع
املعتقلني عىل التعاون مع الخرباء ويدفع بالسلطات إىل التعامل مع اآللية بكل جدية .وبناء عليه ،ففي
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حالة جمع اآللية بني الوظائف الوقائية وتلك املتعلقة مبعالجة الشكاوى الفردية ،ينبغي الفصل بشكل
واضح بني هذين القطبني (من خالل تقسيم الهيكلة اإلدارية واملكاتب واملوظفني واألرشيف) حتى ال
تتداخل مهام الحوار والزيارات مع املهام األخرى .ففي إطار هذا الحل الوسط سيكون مثال بإمكان القسم
املسؤول عن الزيارات أن يويص قسم الشكاوى الفردية بإجراء تحقيق بناء عىل شكوى محددة ،رشيطة
أن يكون املشتيك قد وافق عىل هذا امللتمس.
يجب تجنب جمع مهام الزيارات مع مهام أخرى ال تهدف إىل النهوض بحقوق املعتقلني.
ال ينبغي أن يؤدي إنشاء اآللية الوقائية الوطنية إىل اختفاء الهيئات القامئة املتخصصة يف زيارة أماكن
الحرمان من الحرية .كام يتعني ضامن التناغم والتعاون بني مختلف اآلليات املكلفة بزيارة أماكن االعتقال
يف إطار نظام منسجم للدولة .وألجل ذلك ،ميكن إحداث هيئة قامئة الذات تتوىل التنسيق بني هذه
اآلليات وتتميز بالفعالية .وميكن أن تكون هذه الهيئة املخاطب الوحيد للجنة الفرعية ،مام سيعزز دورها
املركزي ،كام ميكنها أن تضمن التناسق بني عمل مختلف اآلليات من خالل البت يف تنازع االختصاص الذي
قد ينشأ بني هذه اآلليات فيام يخص زيارة أماكن الحرمان من الحرية .وبالتايل ،يعد ضامن التناسق بني
كافة اآلليات رضوريا إلرساء نظام وقايئ أفضل أدا ًء .عالوة عىل ذلك ،ستوفر هذه املؤسسة املنفردة رؤية
أفضل للنظام الوقايئ ،عىل عكس تعدد اآلليات املتفاعلة مع بعضها الذي يفرض عىل اللجنة الفرعية ملنع
التعذيب االتصال بكل آلية عىل حدة إلمتام مهمتها .وستمكن هذه املؤسسة املنفردة من إعطاء رؤية
منسجمة ملختلف اآلليات من وجهة نظر اللجنة الفرعية واإلدارات املعنية.

 .2اال�ستقاللية والتقيد مببادئ باري�س

30

 1.2االستقالل املؤسسايت
ينبغي أن يتم إحداث اآللية الوقائية الوطنية مبوجب نص دستوري أو ترشيعي 31يحدد بالتفصيل
عملية تعيني أعضاء اآللية ووظيفتها واختصاصها وصالحياتها ومسؤولياتها وكذا كيفية متويلها والحصانات
واالمتيازات املخولة لها .ولتعزيز استدامة اآللية يحبذ تكريسها دستوريا بدل إرسائها بنص ترشيعي فقط.
ويجب أن متتلك اآللية الوقائية الوطنية القدرة عىل وضع سياساتها ونظامها الداخيل الذي ينبغي أن يوضح
كيفية تعيني وإقالة أعضاء اآللية ،واتخاذ القرار ،وتنظيم املكتب وسري العمل وامليزانية ،والنظام الداخيل لتبادل
املعلومات ،والتواصل مع األطراف الخارجية ،وحامية املعطيات ،واالستعانة بخرباء خارجيني .كام يجب أن تكون
قادرة عىل وضع أساليب العمل الخاصة بها ،وذلك ليس فقط من أجل تعريف السلطات والهيئات الدولية
واملواطنني بصالحياتها يف مجال الوقاية من التعذيب ،ولكن أيضا بغية إضفاء نوع من التناسق عىل عملها.
 –30املادة  18من الربوتوكول االختياري.
 –31اللجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من �رضوب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو غري الإن�سانية �أو املهينة« ،املبادئ التوجيهية ب�ش�أن الآليات
الوقائية الوطنية» ،الدورة  ،12جنيف 15-19 ،نونرب � ،2010ص .3
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ال ينبغي أن تكون لدى أي عضو من أعضاء الحكومة السلطة القانونية لحل اآللية أو استبدالها أو تغيري
اختصاصها أو تركيبتها أو صالحياتها وفقا لتقديره الشخيص.
يجب أن ينص القانون أو أي ترشيع أسمى بشكل رصيح عىل أنه ال يجوز للوزراء وغريهم من ممثيل
السلطة العمومية إعطاء األوامر ،سواء بصفة مبارشة أو غري مبارشة ،إىل اآللية الوقائية الوطنية.
يراد باالستقالل املؤسسايت قدرة اآللية الوقائية الوطنية عىل العمل بشكل مستقل إزاء سلطات الدولة
واإلدارات املعنية يف ما يخص أماكن الحرمان من الحرية.

 2.2استقاللية األعضاء
ينبغي أن يشرتط القانون وجوب استقاللية أعضاء اآللية الوقائية الوطنية عن السلطات العمومية
استقالال شخصيا ومؤسساتيا .وال يتعني عىل أي عضو من أعضاء اآللية أن يشغل وظائف يف نظام العدالة
الجنائية أو أن يكون تابعا ألي سلطة سياسية ،بل ويجب االبتعاد عن كل شبهة بوجود عالقة تبعية
مفرتضة.
8

يتعني تجنب توظيف أعضاء الربملان والحكومة ولو بصفة استشارية ،وذلك حرصا عىل رسية عمل اآللية
وضامنا لحوار سليم ومفتوح مع الدولة.
تحدد مدة العضوية بنص ترشيعي ويتعني أن تكون كافية لضامن استقاللية األعضاء ( 5سنوات مثال).
وال يجوز عزل أي عضو من األعضاء خالل فرتة واليته إال بأغلبية كبرية داخل اآللية .وميكن وضع نظام ذي
فرتات انتدابية متداخلة من أجل ضامن استدامة اآللية.
32
ينبغي أن يتم اختيار األعضاء وفقا للمعايري املنصوص عليها رصاحة يف الربوتوكول االختياري واملتعلقة
بالتجربة واملهارات الالزمة إلنجاز املهمة بكفاءة وتجرد .كام يتعني العمل عىل إيجاد التمثيل املتوازن
للجنسني وكذا للمجموعات العرقية واألقلية يف البالد.
ومن الرضوري متتيع أعضاء اآللية بحصانات وامتيازات يكفلها القانون بهدف ضامن استقاللية فعلية لها.
ويف نفس اإلطار ،من الالزم تحصني أعضائها ضد االعتقال واالحتجاز وحجز ومراقبة األمتعة والوثائق
واملراسالت.
ومن الرضوري متتيع األعضاء بحصانة دامئة بالنسبة لألنشطة التي يزاولونها يف إطار مهامهم داخل
اآللية.
ينبغي حامية أعضاء اآللية من اإلفصاح عن املعلومات التي بحوزتها (أمام الحكومة أو القضاء أو لدى
أي فرد أو منظمة).

 –32املادة  ،18الفقرة  ،2من الربوتوكول االختياري.

درا�ســـــة حـــــول �إحـــــداث �آليـــــة وطنيـــــة للـــــوقـــــاية
من التعـــــذيـــــب فـــــي املغـــــرب
 3.2االستقالل املايل

33

وتلتزم الدول مبوجب الربوتوكول االختياري بتوفري املوارد الالزمة لحسن سري اآلليات الوقائية الوطنية،
ذلك أن املوارد املالية والبرشية واللوجستية متكن اآللية من مامرسة مهامها بشكل عميل وتضمن لها
االستقاللية يف اتخاذ القرار .وينبغي أن يحدد القانون املحدث لآللية مصدر متويلها وطبيعته وكذا عملية
تخصيص ميزانيتها السنوية.
يجب أن يوافق الربملان عىل امليزانية العامة السنوية بناء عىل طلب مبارش من اآللية الوقائية الوطنية،
تشمل التوقعات استنادا إىل تحليل منتظم للمامرسات والتجارب وتقييم االحتياجات .وينبغي أن تنفق
اآللية الغالف املايل املخصص لها دون الحصول عىل إذن مسبق من ممثيل الحكومة.

 4.2التقيد مببادئ باريس

34

يتعني عىل الدول األطراف يف الربوتوكول االختياري أن تويل االعتبار الواجب ملبادئ باريس 35الناظمة
للمؤسسات الوطنية لحامية حقوق اإلنسان والنهوض بها (املؤسسات الوطنية) عند إنشاء اآلليات الوقائية
الوطنية .وتجدر اإلشارة إىل أن مبادئ باريس تضع مبادئ توجيهية عامة فيام يتعلق بإنشاء املؤسسات
الوطنية ،التي تتمتع باختصاص أوسع بكثري من اآلليات الوقائية الوطنية ،مام يجعل بعض وظائفها ال
تتوافق مع تلك الخاصة باآلليات الوقائية الداخلية وبالتايل ال ميكن أن تطبق عىل هذه األخرية.
منذ سنة  ،2011أصبحت عملية اعتامد املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان تنظر يف مدى مطابقة هذه
املؤسسات املعينة كآلية وقائية وطنية ملبادئ باريس .وتدرس اللجنة الفرعية لالعتامد التابعة للجنة
التنسيق الدولية 36اختصاص اآللية الوقائية الوطنية املوكل إىل املؤسسة الوطنية بناء عىل وظائف اآللية
كام هي منصوص عليها يف الربوتوكول االختياري وأخذا يف االعتبار كذلك املبادئ التوجيهية للجنة الفرعية
ملنع التعذيب .وبالرغم من ذلك ،ترى اللجنة الفرعية ملنع التعذيب أنه «وبينام تنظر املؤسسات الوطنية
لحقوق اإلنسان إىل عملية االعتامد عىل أنها ذات قيمة بالنسبة إليها ،من املهم التمييز بني الوالية العامة
لحقوق اإلنسان املسندة إىل هذه املؤسسات وبني الوالية الوقائية املحددة املسندة إىل اآلليات الوقائية
الوطنية .فاالعتامد ال يؤهل أي مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان لتتحول تلقائياً إىل آلية وقائية وطنية.
وتم خالل االجتامع استطالع الطرق الالزمة للتمييز بصورة واضحة بني اعتامد املؤسسات الوطنية لحقوق
 –33املادة  ،18الفقرة  ،3من الربوتوكول االختياري.
 –34املادة  ،18الفقرة  ،4من الربوتوكول االختياري.
 –35اعتمدتها جلنة حقوق الإن�سان ال�سابقة يف مار�س ( 1992القرار  )54/1992واجلمعية العامة (مبوجب القرار A/RES/48/134
امل�ؤرخ يف  20دجنرب  -.)1993من �أجل التعمق يف هذه املبادئ ،يرجع لدار�سة جد مفيدة �أعدها الربوف�سور �إميانويل ديكو (جامعة بانتيون
�أ�سا�س باري�س II): http://www.droits-fondamentaux.org/IMG/pdf/df3edpdin.pdf
 –36اللجنة الفرعية لالعتماد التابعة للجنة التن�سيق الدولية للم�ؤ�س�سات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإن�سان« ،تعليقات عامة» ،جنيف،
ماي  ،2013الق�سم .9.2
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اإلنسان وبني مالءمة مؤسسة معينة من هذه املؤسسات للقيام بدور اآللية الوقائية الوطنية» .37وأكدت
اللجنة رأيها بأن «اعتامد املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان وفقا ملبادئ باريس هو آلية تكميلية ،بيد
أنه ال ينبغي استعاملها كإجراء العتامد اآلليات الوطنية عموما».38
من الواضح إذن أن منح اختصاص اآللية الوقائية الوطنية ملؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان تحرتم مبادئ
باريس ال يعني يف حد ذاته أنها تتقيد باملتطلبات املنصوص عليها يف الربوتوكول االختياري.

�	.3أن�شطة الزيارة
 1.3الضامنات الترشيعية
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ينبغي أن مينح ترشيع الدولة الطرف الحق لآللية الوقائية الوطنية يف القيام بزيارات والولوج إىل أي مكان
يخضع «لواليتها ولسيطرتها ويوجد فيه أشخاص محرومون أو ميكن أن يكونوا محرومني من حريتهم إما
مبوجب أمر صادر عن سلطة عامة أو بناء عىل إيعاز منها أو مبوافقتها الرصيحة أو الضمنية أو سكوتها
(يشار إليها فيام ييل باسم أماكن االحتجاز) .ويجري االضطالع بهذه الزيارات بهدف القيام ،عند اللزوم،
بتعزيز حامية هؤالء األشخاص من التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية
أو املهينة» .39وتجدر اإلشارة إىل أن مفهوم املكان الذي يخضع لوالية الدولة الطرف قد تم تفسريه عىل
أنه ال يقترص عىل إقليم الدولة ولكن يشمل أيضا أي مكان لالحتجاز تابع قانونا للدولة ،مثل السفن
والطائرات املسجلة يف الدولة الطرف واملنشآت املوجودة عىل الجرف القاري للدولة املعنية .وعىل غرار
اتفاقية مناهضة التعذيب ،استخدم الربوتوكول االختياري امللحق بها مفهومي الوالية والسيطرة ،بشكل
يغطي جميع املناطق مبا فيها تلك الواقعة خارج األرايض الخاضعة لسيادة الدولة الطرف عندما متارس
هذه األخرية سيطرة عليها من خالل السلطات العسكرية أو املدنية سواء بحكم القانون أو بحكم
الواقع .40وبالتايل ،فإن ذلك يأخذ بعني االعتبار القواعد العسكرية للدولة الطرف املوجودة يف الخارج.
وباإلضافة إىل ذلك ،أقرت اللجنة الفرعية أن والية الدولة تشمل «جميع األماكن التي متارس عليها الدولة
مراقبة فعلية».41
ينبغي إدراج زيارة أماكن االحتجاز غري الرسمية ضمن اختصاص اآللية ،وكذا األماكن التي تديرها هيئات
تابعة للقطاع الخاص .فالفقرة  1من املادة  4من الربوتوكول االختياري املشار إليها أعاله تلزم الدول
بالسامح بزيارة األماكن التي تأوي أشخاصا محرومني من حريتهم إما مبوجب أمر صادر عن سلطة عامة
 –37التقرير ال�سنوي الثاين للجنة الفرعية ملنع التعذيب ،الفقرة .49
 –38التقرير ال�سنوي الثالث للجنة الفرعية ملنع التعذيب ،الفقرة .61
 –39املادة  ،4الفقرة  ،1من الربوتوكول االختياري.
 –40ا�ستنتاجات وتو�صيات جلنة مناه�ضة التعذيب ب�ش�أن الواليات املتحدة الأمريكية CAT/C/USA/CO/2، 18 ،ماي .2006
 –41اللجنة الفرعية ملنع التعذيب« ،املبادئ التوجيهية ب�ش�أن الآليات الوقائية الوطنية» ،الدورة  ،12جنيف 15-19 ،نونرب  ،2010الفقرة .24
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أو بإيعاز منها أو مبوافقتها الرصيحة أو الضمنية .إن املوافقة الضمنية للدولة الطرف تسمح لآللية الوطنية
بالقيام بزيارات إىل أماكن االعتقال غري الرسمية التي يرتكب فيها أشخاص خواص أو غري حكوميني أعامل
تعذيب وغريه من رضوب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،دون أن تعري الدولة أي اهتامم لذلك.
42
وبالتايل ،فإن ال مباالة الدولة أو تقاعسها يعترب شكالً من أشكال «التشجيع و/أو الرتخيص الفعيل»
بارتكاب تلك األفعال .وميكن لآللية الوقائية الوطنية وللجنة الفرعية أن يقوما بزيارة أماكن الحرمان من
الحرية عندما تكون الدولة تعلم أو تتوفر عىل أسباب معقولة لالعتقاد بوجود حالة احتجاز وال تويل
العناية الواجبة للتدخل لوقفها أو معالجتها.
عىل الرغم من أن الفقرة  2من املادة  434تبدو متناقضة نصيا مع الفقرة  1من نفس املادة ،من حيث أنها تحرص
تعريف االعتقال يف ما يصدر عن سلطة حكومية ،فإنه ينبغي تفسريها وفقا للقواعد العامة لتفسري املعاهدات
فضال عن الوسائل التكميلية الواردة يف اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام  .441969وتنص املادة  32من هذه
االتفاقية ،من جملة أمور أخرى ،عىل أنه لتأكيد املعنى الناتج عن تطبيق املادة  31أو لتحديد معنى النص حني
يكون من شأن التفسري وفقاً لتلك املادة أن يرتك املعنى غامضاً أو غري واضح ميكن اللجوء إىل األعامل التحضريية
للمعاهدة ومالبسات إبرامها .ويف هذا الصدد ،ففي ضوء األعامل التحضريية للربوتوكول االختياري التفاقية
مناهضة التعذيب 45يبدو أن االتجاه العام كان مييل إىل توسيع نطاق تنفيذ الربوتوكول ليشمل األفراد املحتجزين
دون أمر رسمي .يتضح إذن أن الفقرة  2من املادة  4من الربوتوكول االختياري ،بالنظر إىل سياقها املعياري ،تؤكد
عىل أن ما يهم هو عدم قدرة الفرد عىل مغادرة مكان االحتجاز طوعا ،سواء كانت الدولة قد وافقت رصاحة أم ال.
ينبغي أن يقر القانون املحدث لآللية بحق هذه األخرية يف القيام بزيارات دون سابق إشعار .غري أن الواقع
قد يفرض ألسباب عملية إبالغ املؤسسة التي تأوي أشخاصا محرومني من الحرية بالزيارة ،ولو لضامن
حضور املسؤول عنها.
يتعني أن يتيح القانون لآللية الوقائية الوطنية ما ييل « :ا) الحصول عىل جميع املعلومات املتعلقة بعدد
األشخاص املحرومني من حريتهم املوجودين يف أماكن االحتجاز كام هو محدد يف املادة  ،4فضال عن عدد
هذه األماكن ومواقعها؛ ب) الحصول عىل جميع املعلومات التي تشري إىل معاملة هؤالء األشخاص فضال عن
ظروف احتجازهم؛ ج) الوصول إىل جميع أماكن االحتجاز ومنشآتها ومرافقها؛ د) فرصة إجراء مقابالت خاصة
مع األشخاص املحرومني من حريتهم دون وجود شهـود ومقابلتهم إما بصورة شخصية وإما من خالل مرتجم
إذا اقتضت الرضورة ،فضال عن أي شخص آخر تعتقد اآللية الوقائية الوطنية أنه ميكن أن يقدم معلومات
 –42جلنة مناه�ضة التعذيب ،التعليق العام رقم  ،2الفقرة .18
 « –43يعني احلرمان من احلرية ،لأغرا�ض هذا الربوتوكول� ،أي �شكل من �أ�شكال احتجاز �شخ�ص �أو �سجنه �أو �إيداعه يف مكان عام �أو
خا�ص للتوقيف ال ي�سمح لهذا ال�شخ�ص فيه مبغادرته كما ي�شاء ،ب�أمر من �أي �سلطة ق�ضائية �أو �إدارية �أو غريها من ال�سلطات الأخرى».
 –44املادتان  31و 32من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات.
 –45تقرير فريق العمل املعني بدرا�سة م�رشوع الربوتوكول االختياري التفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �رضوب املعاملة �أو العقوبة
القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة ،وثيقة الأمم املتحدة رقم  E/CN.4/1993/28، 2دجنرب .1992
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ذات صلة؛ هـ) حرية اختيار األماكن التي تريد زيارتها واألشخاص الذين تريد مقابلتهم؛ و) الحق يف إجراء
اتصاالت مع اللجنة الفرعية ملنع التعذيب وموافاتها مبعلومات واالجتامع بها».46
ينبغي أن يتيح القانون لآللية صالحية مقابلة املحتجزين واملوظفني من دون مراقبة .وينبغي حظر
املراقبة بشكل قطعي ،إال عند رضورة حامية الخرباء بتكليف من اآللية نفسها.
يتعني متكني خرباء اآللية من حرية اختيار مكان إجراء املقابالت الخاصة.
يجب عىل املرشع مراجعة القانون املتعلق بحامية املعطيات الشخصية والحياة الخاصة بغرض متكني اآللية
الوقائية الوطنية من الحصول عىل املعلومات الالزمة واستخدامها .ويتعني ضامن الحامية الفعلية للمعلومات
الفردية املتوفرة لدى اآللية ،إذ يجب «أن تكـون للمعلومات الرسية التي تجمعها اآللية الوقائية الوطنية
حرمتها» .47وال تنرش أي بيانات شخصية دون موافقة رصيحة من الشخص املعني .ويجب أن يؤذن لآللية
بالنرش غري املقيد للبيانات الجامعية املستقاة من البيانات الفردية ،فضال عن أي معلومات مجهولة املصدر.

 2.3القيام بالزيارات
 1.2.3برمجة الزيارات
12

يتعني عىل اآللية ،مبجرد إحداثها ،أن تضع مخططا شامال للزيارات ،مام سيتيح لها االشتغال بسالسة .وألجل
ذلك ،ينبغي أن تقوم اآللية بإعداد جرد ألماكن الحرمان من الحرية واملعلومات املتعلقة بها ووضع خريطة لتلك
األماكن .كام ينبغي أن تتوفر عىل نظام لألرشيف يضم بصفة دورية تقارير الزيارات والتوصيات واإلجراءات التي
تم القيام بها لتنفيذ تلك التوصيات .ويف هذا الصدد ،تؤكد اللجنة الفرعية أنه «ينبغي لآللية أن تخطط لعملها
والستخدام املوارد استخداماً يكفل زيارة أماكن الحرمان من الحرية بطريقة ووترية كافية لإلسهام بفعالية يف
الوقاية من التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة».48
ينبغي لآللية أن «تضع خطة عمل أو برنامج عمل يشمل ،بصفة تدريجية ،زيارات لجميع ما يخضع
لوالية الدولة من أماكن الحرمان من الحرية أو أي من األماكن التي يشتبه يف كونها كذلك ،عىل النحو
املنصوص عليه يف املادتني  4و 29من الربوتوكول االختياري».49
يتعني وضع معايري لتحديد أماكن الزيارة ذات األولوية (حسب نوع وحجم املؤسسة ،املشاكل املعروفة أو
املشتبه بوجودها ،املشاكل الهيكلية بالنسبة لنوع معني من املؤسسات يف الدولة الطرف) ،مع رضورة زيارة
جميع األماكن .وينبغي تدريب الفرق الزائرة بناء عىل معارف الخرباء وتجاربهم ومهاراتهم وتنوعهم ،السيام
يف املجاالت القانونية والطبية والرتبوية والدينية والسياسية وأماكن عمل الرشطة وأنظمة االحتجاز .ويتعني
عىل اآللية أن تزود فرقها الزائرة باملوارد البرشية الرضورية والوقت الالزم ملامرسة وظائفها عىل الوجه األمثل.
 –46املادة  20من الربوتوكول االختياري.
 –47املادة  ،21الفقرة  ،2من الربوتوكول االختياري.
 –48اللجنة الفرعية ملنع التعذيب« ،املبادئ التوجيهية ب�ش�أن الآليات الوقائية الوطنية» ،الدورة  ،12جنيف 15-19 ،نونرب  ،2010الفقرة .34
 –49املرجع ال�سابق ،الفقرة .33
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ينبغي أن تكون اآللية قادرة عىل إجراء الزيارات بالوترية التي تقررها هي بنفسها .50ومن الرضوري من
الناحية العملية وضع خطة اسرتاتيجية تتحدد فيها وترية الزيارات بالنظر لالختصاصات الواسعة املوكولة
إىل اآلليات الوقائية الوطنية ،التي ال ميكنها عمليا أن تقوم بزيارات متكررة إىل جميع أماكن الحرمان
من الحرية .ومن ثم ،وجب اعتامد برمجة سنوية لألماكن التي ستتم زيارتها وكذا وترية هذه الزيارات.
وينبغي أن يتم تحديد وترية الزيارات بناء عىل برنامج عمل يشمل:51
زيارات معمقة طويلة املدة (متتد مثال من يوم إىل  4أيام ويشارك فيها عىل األقل ثالثة خرباء متعددي
التخصصات) وزيارات عرضية قصرية املدة (بفاصل زمني عشوايئ ومبشاركة فريق مصغر)؛
بالنسبة لبعض أنواع املرافق ،زيارة معمقة واحدة يف السنة وزيارات عرضية أكرث تواترا :مراكز الرشطة
التي تعرف مشاكل وعينة عشوائية من مراكز الرشطة األخرى ،والسجون ومراكز االعتقال االحتياطي،
وأماكن االحتجاز التي تضم مجموعات كبرية من الفئات الهشة (النساء واألطفال والشباب واألشخاص
املعاقون واألشخاص الذين يعانون من أمراض جسدية ونفسية خطرية واألقليات واألجانب) ،واألماكن
التي وقعت فيها أو يشتبه أن وقعت فيها أعامل سوء املعاملة.
بالنسبة للمؤسسات األخرى ،مثال زيارة معمقة واحدة كل ثالث سنوات وزيارات عرضية مرة واحدة
يف السنة عىل األقل.
ينبغي زيارة كل مكان احتجاز مرة واحدة عىل األقل كل خمس سنوات ،ما عدا يف حالة تلقي اآللية
ملعلومات ذات الصلة بذلك املكان.
ال يعرتف الربوتوكول االختياري بالبعد الجغرايف أو محدودية املوارد كمربر للحد من عدد الزيارات ،بل
يؤكد عىل أن أحكامه ترسي عىل الدول االتحادية بجميع أجزائها .52وبالتايل ،ال يشكل التنظيم اإلداري
للدولة الطرف مربرا للتنصل من التزاماتها الدولية 53الناشئة عن الربوتوكول وال يعد حجة مقبولة من لدن
اآللية يف حالة انعدام الزيارات.
 2.2.3منهجية الزيارات
يجب أن تكون اآللية الوقائية الوطنية قادرة عىل «القيام ،عىل نحو منتظم ،بدراسة معاملة األشخاص
املحرومني من حريتهم يف أماكن االحتجاز عىل النحو املحدد يف املادة  4بغية القيام ،إذا لزم األمر ،بتعزيز
حاميتهم من التعذيب ومن رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة».54
 –50التقرير ال�سنوي الرابع للجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من �رضوب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة ،وثيقة رقم
 CAT/C/46/2، 3فرباير  ،2011الفقرة .87
 –51جمعية الوقائية من التعذيب�« :إن�شاء وتعيني الآليات الوقائية الوطنية :الدليل» ،جنيف� ،2006 ،ص.38-39 .
 –52املادة  29من الربوتوكول االختياري.
 –53ان�سجاما مع القاعدة الواردة يف م�شاريع املواد املتعلقة مب�س�ؤولية الدول عن الأفعال غري امل�رشوعة دوليا ،يف املادة  3منها« :و�صف
فعل الدولة ب�أنه غري م�رشوع دولي ًا هو �أمر يحكمه القانون الدويل .وال يت�أثر هذا الو�صف بكون الفعل ذاته مو�صوفا ب�أنه م�رشوع يف القانون
الداخلي» .وقد متت �صياغة هذه املادة يف �ضوء الأعمال التح�ضريية التي انطلقت حتت رعاية ع�صبة الأمم والفتاوى الرا�سخة ملحكمة العدل
الدولية .ملزيد من التفا�صيل ،انظر التعليقات على م�شاريع املواد من قبل جلنة القانون الدويل ،على املوقع الإلكرتوين التايل:
http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/francais/commentaires/9_6_2001_francais.pdf
 –54املادة  ،19الفقرة �أ ،من الربوتوكول االختياري.
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ينبغي لآللية أن تزور جميع مرافق أماكن االحتجاز والحصول عىل املعلومات من كافة املصادر املتاحة.
وينبغي لها عىل وجه الخصوص الرجوع إىل السجالت وملفات املعتقلني ،مع التحقق من املعلومات
وتقييم املالحظات .كام يتعني التحقق من بعض اإلجراءات املعمول بها يف أماكن االحتجاز ،مثل التدابري
التأديبية والولوج للخدمات الصحية والنظام الغذايئ.
ويكتيس بروتوكول اسطنبول أهمية خاصة كدليل لآلليات الوقائية الوطنية ،لكونه يحدد بالتفصيل
جميع إجراءات التحقيق يف التعذيب (االعتبارات العامة إلجراء املقابالت واألدلة املادية والنفسية
للتعذيب وغريها ،فيام تضم املالحق املخططات الترشيحية لتوثيق التعذيب واملبادئ التوجيهية العامة
بشأن التقييم الطبي للتعذيب ،وما إىل ذلك).
 3.2.3تقارير الزيارات والتوصيات
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ووفقا للامدة  19ب) من الربوتوكول االختياري ،ينبغي أن تتوىل اآللية الوقائية الوطنية «تقديم توصيات
إىل السلطات املعنية بغرض تحسني معاملة وأوضاع األشخاص املحرومني من حريتهم ومنع التعذيب وغريه
من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،مع مراعاة املعايري ذات الصلة التي وضعتها
األمم املتحدة» .ويجب أن تستند هذه التوصيات عىل تقارير الزيارات التي أعدتها اآللية والتي تسلط فيها
الضوء عىل الصعوبات العملية يف مجال حامية األشخاص املحرومني من حريتهم من أجل تحسني الوضع.
يجب تسجيل مذكرات الزيارات وتصنيفها وترتيبها بشكل ميكن من استخدامها بأكرب قدر من الفعالية .باإلضافة
إىل ذلك ،وضعت جمعية الوقاية من التعذيب مناذج لهذه املذكرات ميكن أن تسرتشد بها اآلليات الوطنية.55
يتعني أن يتمخض عن تقارير الزيارات تحليل مفصل للمعلومات التي تم جمعها خالل الزيارات والتي
تشكل يف نهاية املطاف أساس التوصيات.
ينبغي أن تركز تقارير الزيارات عىل العنارص األساسية الفتحاص املؤسسة :اإلبالغ عن سوء املعاملة،
واختالالت قانونية أو عملية ،وتقييم ظروف اإلقامة .ويبدو من املفيد هنا االسرتشاد يف تقرير الزيارة بالنقط
السبع 56التي أكدت عليها جمعية الوقاية من التعذيب ،وذلك من أجل فهم أفضل للمشاكل الرئيسية.
ينبغي رصد املامرسات الجيدة وتسجيلها وتحليلها بانتظام.
يجب أن تتوخى اآللية الوقائية الوطنية اليقظة والحذر يف مضمون التقارير حتى ال تعرض األشخاص الذين
زارتهم للخطر ،وذلك عرب الحصول عىل موافقتهم الرصيحة عىل نرش التفاصيل الشخصية التي تعنيهم.57
ولضامن إعامل التوصيات ،ينبغي لآللية أن تقدمها إىل «السلطات املعنية» ،58أي إىل املكلفني مبكان
االحتجاز ألن هؤالء هم األقدر عىل معالجة مختلف املشاكل الواردة يف تقرير الزيارة .ويف جميع الحاالت،
يجب عىل اآللية أن تستهدف الدرجة الرتاتبية املناسبة التي بوسعها تنفيذ توصياتها عىل نحو فعال.
 –55جمعية الوقاية من التعذيب« ،مراقبة �أماكن االحتجاز :دليل عملي» ،جنيف ،2005 ،امللحق � ،2ص.231-233 .
 –56املرجع ال�سابق.
 –57املادة  ،21الفقرة  ،2من الربوتوكول االختياري.
 –58املادة �( 19أ) من الربوتوكول االختياري.
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وينبغي أن تكون هذه التوصيات معللة ووقائية وقابلة للتطبيق عىل أرض الواقع .ويجوز وضع آجال
معينة لتنفيذ التوصيات من طرف املكلفني مبكان االحتجاز املعني ،غري أن هذه اآلجال يجب أن تكون
واقعية وتأخذ يف عني االعتبار خصوصيات كل مكان لالحتجاز عىل حدة.
«تقوم السلطات املختصة يف الدولة الطرف املعنية ببحث التوصيات الصادرة عن اآللية الوقائية
الوطنية ،وتدخل يف حوار معها حول تدابري التنفيذ املمكنة» .59وبالتايل ،ينبغي إعداد اسرتاتيجية بشأن
استخدام التقارير تشمل تقديم التقرير إىل السلطات املعنية واإلدارة ونرشه وفتح الحوار.

 .4التو�صيات
 1.4التقارير والتوصيات
يجب عىل اآللية الوقائية الوطنية تقديم مالحظات واقرتاحات بشأن السياسات العمومية والترشيعات
الهادفة إىل تحسني أوضاع األشخاص املحرومني من حريتهم .60عالوة عىل ذلك« ،ينبغي للدولة أن تخرب اآللية
الوقائية الوطنية بأي مرشوع قانون قد يكون قيد النظر وتكون له صلة بوالية اآللية ،وأن تسمح لها بتقديم
اقرتاحات أو مالحظات بشأن أي سياسة أو ترشيع قامئني أو مرشوع سياسة أو ترشيع .وينبغي للدولة أن
تراعي أي اقرتاحات أو مالحظات تقدمها اآللية بشأن ذلك الترشيع» .61وتعد هذه الوظيفة من الوظائف
األساسية لآللية الوقائية الوطنية ألن املشاكل التي تتم معاينتها خالل الزيارات قد تنجم عن تطبيق قانون أو
ترشيع وطني معني .وبالتايل ،تعترب الوظيفة االقرتاحية أداة ال غنى عنها لتمكني اآللية الوقائية الوطنية من
القيام مبهامها ،من حيث أنها تهدف إىل سد الثغرات الكامنة يف نص قانوين أو توفري ضامنات قانونية أفضل
لألشخاص املحرومني من الحرية ،كام أنها تشكل مقاربة شمولية للوقاية من التعذيب.
وينبغي لآللية الوقائية الوطنية أن تع ّد تقارير عقب زياراتها فضالً عن إعداد تقرير سنوي ميكن أن
تضيف إليه تقارير أخرى حسب ما تراه رضوريا .62فالتقارير األخرى غري تلك املتعلقة بالزيارات وبالتقرير
السنوي ليست إجبارية من منظور الربوتوكول ،إال أنها قد تبدو مفيدة الختصاص اآللية الوطنية .فعىل
سبيل املثال ،تعترب التقارير املوضوعاتية التي تركز عىل مسألة معينة (الصحة أو األنشطة) مفيدة لتحسني
ظروف االحتجاز يف أماكن الحرمان من الحرية بشكل عام ،ألنه ميكن تطبيق هذه املواضيع عىل العديد
من األماكن .وقد تكون هناك حاجة إىل تقديم هذه التقارير إىل اللجنة الفرعية ،سواء بصفة رسية أو
علنية ،يف إطار االتصال القائم بني هذه األخرية واآللية الوطنية 63أو إىل لجنة مناهضة التعذيب عند
دراسة تقرير الدولة املعنية أو إىل الهيئات اإلقليمية والدولية.
 –59املادة  22من الربوتوكول االختياري.
 –60املادة ( 19ج) من الربوتوكول االختياري.
–61اللجنة الفرعية ملنع التعذيب« ،املبادئ التوجيهية ب�ش�أن الآليات الوقائية الوطنية» ،الدورة  ،12جنيف 15-19 ،نونرب  ،2010الفقرة .28
 –62املرجع ال�سابق ،الفقرة .36
 –63املادة ( 11ب « )»2من الربوتوكول االختياري.
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«تتعهد الدول األطراف يف هذا الربوتوكول بنرش وتوزيع التقارير السنوية الصادرة عن اآلليات الوقائية
الوطنية» ،64مام يوجب عىل اآللية الوطنية تقديم تقرير سنوي« .وينبغي للدولة أن تنرش التقارير
السنوية الصادرة عن اآللية وتوزعها عىل نطاق واسع .كام ينبغي لها أن تكفل أن تطلع عليها الهيئة
الترشيعية الوطنية أو الربملان لتناقشها .وينبغي أيضاً أن تحال التقارير الوطنية الصادرة عن اآللية إىل
اللجنة الفرعية التي تتخذ الرتتيبات الالزمة لنرشها عىل موقعها الشبيك».65
إن اختيار محتوى التقرير السنوي قد يختلف من آلية وطنية ألخرى ،إذ ميكن أن يضم تقارير الزيارات
التي أُعدت خالل السنة أو يسلط الضوء عىل املشاكل الرئيسية التي تم رصدها يف السنة أو يتطرق لقضايا
موضوعاتية عاجلة .وميكن لآللية الوطنية أيضا أن تتدارس العديد من النقط ،مثل تقرير موجز للصعوبات
الحالية وتلك التي تم الوقوف عليها أثناء مامرسة اآللية ملهامها ،والخطة االسرتاتيجية عىل املدى القصري
والطويل وتحديد األولويات ،وتحليل االستنتاجات الهامة والتوصيات والتدابري التي اتخذتها السلطات
استجابة لتلك التوصيات ،ومتابعة القضايا العالقة يف التقارير السابقة ،ودراسة القضايا املوضوعاتية،
باإلضافة إىل املعلومات بشأن التعاون مع باقي الفاعلني.

 2.4متابعة التوصيات
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«وينبغي لآللية أن تكفل أن تكون لديها القدرة عىل االنخراط يف عملية حوار جدي مع الدولة بشأن
تنفيذ توصياتها .وينبغي لها أيضاً أن تسعى إىل متابعة تنفيذ أية توصية تقدمها اللجنة الفرعية فيام
يتعلق بالبلد املعني ،وأن تفعل ذلك يف إطار االتصال باللجنة الفرعية».66
إن قيام اآللية الوطنية بإصدار التوصيات دون متابعة تنفيذها ال يسمح لها مبامرسة فعالة لوظيفة
الوقاية من التعذيب عىل نحو متواصل .ولهذا السبب ينص الربوتوكول عىل أن «تقوم السلطات املختصة
يف الدولة الطرف املعنية ببحث التوصيات الصادرة عن اآللية الوقائية الوطنية ،وتدخل يف حوار معها
حول تدابري التنفيذ املمكنة» .67وبالتايل ،ينبغي للترشيع املحدث لآللية أن يُلزم رصاحة املسؤولني املحليني
والوطنيني بالنظر يف التوصيات الصادرة عن اآللية والدخول يف حوار معها .ولهذه الغاية ،يجب أن تكون
اآللية الوقائية الوطنية قادرة أن تحدد بنفسها اآلجال التي يتعني فيها عىل السلطات املعنية االستجابة
إىل تلك التوصيات وبدء الحوار مع اآللية .غري أنه ينبغي أن تكون هذه اآلجال كافية لتمكني السلطات
الوطنية من االستجابة بجدية لتوصيات اآللية.
يجب أن تختار اآللية الوقاية الوطنية بنفسها املستوى الهرمي ملخاطبيها الذين توافيهم بتوصياتها،
حسب اختصاص السلطة املعنية .لكن ألسباب منطقية وعملية ،سيتعني عىل اآللية أن تحيل توصياتها
عىل املستوى الهرمي املناسب املخول له تلقي التوصيات وتنفيذها .وينبغي حينئذ لهذه السلطة أن
تجيب عىل هذه التوصيات أو تتحقق من السلطة األنسب للقيام بذلك.
 –64املادة  23من الربوتوكول االختياري.
 –65اللجنة الفرعية ملنع التعذيب« ،املبادئ التوجيهية ب�ش�أن الآليات الوقائية الوطنية» ،الدورة  ،12جنيف 15-19 ،نونرب  ،2010الفقرة .29
 –66املرجع ال�سابق ،الفقرة .38
 –67املادة  22من الربوتوكول االختياري.
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وينبغي لآللية أن تتابع بصفة دورية تنفيذ توصياتها من قبل السلطات املختصة ،وذلك عرب عدة طرق
مختلفة ،منها القيام بزيارات متابعة ومراسلة السلطات الوطنية واملنظامت غري الحكومية .وبفضل هذه
األساليب ،ستتمكن اآللية من مواءمة برنامج الزيارات املستقبلية من خالل التحقق من مدى مالءمة
التدابري التي اتخذتها السلطات الوطنية مع الواقع ومعرفة ما إذا كان قد تم وضع إجراءات ملعالجة
املشاكل التي صدرت بشأنها توصيات.
يف حالة عدم قيام السلطات الوطنية بدراسة توصيات اآللية الوقائية الوطنية وعدم تعاونها بالشكل
الكايف ،يجب عىل اآللية أن تواصل مراقبتها رغم ذلك .وللتغلب عىل هذا املشكل ،يجب أن تنتهج
اآللية الوطنية طرقا مبتكرة ،السيام عرب مخاطبة الربملانيني واملجتمع املدين ووسائل اإلعالم واملنظامت
الدولية واللجنة الفرعية ملنع التعذيب يف إطار االتصاالت القامئة مع كل من هؤالء .68باإلضافة إىل ذلك،
إذا رفضت الدولة تنفيذ توصيات اللجنة الفرعية ملنع التعذيب (التي قد تعيد التأكيد عىل التوصيات
الصادرة عن اآللية الوطنية) ،يجوز للجنة مناهضة التعذيب ،بناء عىل طلب من اللجنة الفرعية ،أن تقرر
بأغلبية أصوات أعضائها ،وبعد إتاحة الفرصة للدولة الطرف إلبداء آرائها ،أن تصدر بيانا علنـيا حول
املوضوع أو تنرش تقرير اللجنة الفرعية ملنع التعذيب.69
17

 –68املادة  11من الربوتوكول االختياري.
 –69املادة  ،16الفقرة  ،4من الربوتوكول االختياري.
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 .IIهيكلة اآللية الوقائية الوطنية
ال يتضمن الربوتوكول االختياري أية تفاصيل عن هيكلة اآلليات الوقائية الوطنية ،باستثناء تلك املتعلقة
باستقالليتها وسلطاتها وتنوع عضويتها .وبالتايل ،فإن اختيار بنية اآللية يخضع للسلطة التقديرية للدول األطراف
التي تأخذ يف االعتبار الشكل األنسب لسياقها السيايس والثقايف والجغرايف .وبالفعل« ،من األسئلة التي يتكرر
طرحها عىل اللجنة الفرعية ،هل يوجد منوذج مفضل آللية وقائية وطنية؟ الجواب هو ال .فاآللية الوقائية الوطنية
تعكس عاد ًة من حيث شكلها وهيكلها ،مجموع ًة من العوامل الخاصة بالبلد املعني ،وليس عىل اللجنة الفرعية
أن تحدد يف املطلق ما قد يكون مناسباً أو غري مناسب .فاملؤكد هو أن جميع اآلليات الوقائية الوطنية يجب أن
تكون مستقلة .وفيام عدا ذلك ،تنظر اللجنة الفرعية إىل اآلليات الوقائية الوطنية من املنظور الوظيفي ،وتقر بأن
نجاح منوذج محدد يف أحد البلدان ال يعني أن نفس النموذج سيلقى نفس النجاح يف بلد آخر .فاملهم هو أن
يعمل النموذج املعت َمد عىل نحو جيد يف البلد الذي يستخدم فيه .ولهذا السبب ال تضطلع اللجنة الفرعية بأية
مهام رسمية تتعلق ﺑ «تقييم» أو «اعتامد» اآلليات الوقائية الوطنية عىل أساس امتثالها للمعايري املنصوص عليها
يف الربوتوكول .وبدالً من ذلك ،تعمل اللجنة الفرعية إىل جانب اآلليات الوقائية الوطنية من أجل مساعدتها عىل
العمل بشكل أفضل وفقاً لنص الربوتوكول االختياري وروحه».70

 .1عملية التعيني
ينبغي أن يتم تعيني اآللية الوقائية الوطنية يف أجل أقصاه سنة واحدة بعد دخول الربوتوكول االختياري حيز
التنفيذ يف الدولة الطرف ،71ما مل يُعلن عن خالف ذلك يف وقت التصديق أو االنضامم .فالربوتوكول االختياري
ينص عىل أنه يجوز «للدول األطراف إثر عملية التصديق أن تصدر إعالناً بتأجيل تنفيذ التزاماتها سواء مبقتىض
الجزء الثالث أو الجزء الرابع من هذا الربوتوكول»( .72ينظم الجزء الثالث والية اللجنة الفرعية ملنع التعذيب فيام
يتعلق الجزء الرابع باآللية الوقائية الوطنية) .ويجدر التأكيد هنا عىل أنه ال يجوز الجمع بني هذين الخيارين ،إذ
أنه ال ميكن للدولة أن ترجئ يف نفس الوقت التزاماتها مبوجب والية اللجنة الفرعية وكذا مبقتىض اآللية الوقائية
الوطنية ،بل تختار أحدهام فقط .وال ميكن أن يتجاوز التأجيل مدة ثالث سنوات ،73قابلة للتمديد ملدة عامني
من طرف لجنة مناهضة التعذيب بعد التشاور مع اللجنة الفرعية وبناء عىل طلب من الدولة املعنية .74إن منح
هذه السلطة التقديرية للدول األطراف يف تنفيذ التزاماتها بالكامل يعوض املنع الذي يطالها من إبداء تحفظات
عىل الربوتوكول .75وينبغي أن يتم اإلعالن عن تعيني اآللية الوقائية الوطنية بشكل رسمي عىل الصعيد الوطني،
باإلضافة إىل وجوب إخطار اللجنة الفرعية فورا ً بالهيئـة التي ُعينت كآلية وقائية وطنية.76
 –70التقرير ال�سنوي الرابع للجنة الفرعية ملنع التعذيب ،الفقرة .62
 –71املادة  17من الربوتوكول االختياري.
 –72املادة  ،24الفقرة  ،1من الربوتوكول االختياري.
 –73املادة  ،24الفقرة  ،2من الربوتوكول االختياري.
 –74املرجع ال�سابق.
 –75املادة  30من الربوتوكول االختياري.
 –76اللجنة الفرعية ملنع التعذيب« ،املبادئ التوجيهية ب�ش�أن الآليات الوقائية الوطنية» ،الدورة ،12جنيف 15-19،نونرب ،2010الفقرتان.22-23
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يجب أن تنهج عملية تعيني و/أو إنشاء اآللية مقاربة تشاركية وشمولية وشفافة .وال ينبغي أن ينجم
القرار النهايئ القايض بتعيني اآللية عن اختيار أحادي الجانب من لدن الحكومة ،بل يجب أن يكون
نتاج إجامع طيف واسع من الفاعلني .وينبغي أن ينطبق هذا األمر أيضاً عىل عملية اختيار أعضاء اآللية
وتعيينهم.77
ميكن أن يضم الفاعلون ممثيل السلطة السياسية واإلدارية ،وأعضاء الربملان (من أحزاب األغلبية
واملعارضة) ،وأعضاء املنظامت غري الحكومية واملجتمع املدين (مراكز إعادة التأهيل وأرس املعتقلني
وجمعيات حامية األشخاص املودعني يف مستشفيات األمراض العقلية وجمعيات تأهيل الشباب املوجودين
قيد االعتقال ومراصد السجون وغريها ،وإجامال جميع املنظامت ذات الصلة املهتمة باألشخاص املحرومني
من الحرية) ،واملؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان واملنظامت القامئة املتخصصة يف زيارة أماكن االعتقال
(من مراقبني وقضاة ومواطنني) واملنظامت اإلقليمية و/أو الدولية.
وينبغي تنظيم موائد مستديرة عىل الصعيد اإلقليمي إلثراء النقاش والحوار بشأن إحداث اآللية الوقائية
الوطنية ،إذ يتعني عىل الدول األطراف التي قامت بإنشاء اآللية أن تتقاسم تجربتها مع الدول األطراف
األخرى التي هي بصدد إحداث اآللية.
ومن الرضوري أن يتوفر جميع املشاركون يف عملية تعيني اآللية عىل جرد مفصل بالهيئات القامئة
املكلفة بزيارة أماكن الحرمان من الحرية واملعلومات املتعلقة بهذه األماكن باإلضافة إىل تعليق توضيحي
للربوتوكول االختياري.
وينبغي لفت انتباه العموم إىل انطالق عملية تعيني اآللية وكذا كيفية املشاركة يف هذه العملية .كام
يجب إبالغ العموم باملعايري والطرق واملربرات التي تم االعتامد عليها عند اتخاذ القرار النهايئ.

 .2هيئة جديدة �أو قائمة متخ�ص�صة يف الوقاية من التعذيب و�سوء
املعاملة
78

كام سبقت اإلشارة إىل ذلك ،فإن اختيار هيكلة اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب ترك مفتوحا لتقدير
الدول رشيطة أن تتوفر فيها الرشوط املنصوص عليها يف الربوتوكول االختياري ،بحيث إنه ميكن إحداث
هيئة جديدة أو تعيني هيئة قامئة ألداء مهام اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب ،كام ميكن أيضا للدول
األطراف أن تعني هيئات متعددة متخصصة يف مراقبة فئة معينة من أماكن االحتجاز ،رشيطة أن تستويف
كل هيئة منها الرشوط التي حددتها أحكام الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب .ولكل من
هذه الخيارات سلبيات وإيجابيات يجب أخذها بعني االعتبار من قبل الدول األطراف عند إحداث أو
تعيني اآللية الوطنية للوقائية من التعذيب.
 –77املرجع ال�سابق ،الفقرة .16
 –78من بني الدول  55التي قامت بتعيني �آلية وقائية وطنية ،اختارت  11دولة (� )20%إحداث هيئة جديدة .انظر الئحة الدول التي تتوفر
على �آلية وطنية للوقاية من التعذيب �إىل غاية  19فرباير  2014على موقع اجلمعية الدولية للوقاية من التعذيب:
/http://www.apt.ch/en/list-of-designated-npm-by-regions-and-countries
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 1.2اإليجابيات
يسمح إحداث هيئة جديدة بالتنصيص عىل مهام وقائية بحتة وبضامن اختصاصات الهيئة االستشارية
وصالحياتها يف زيارة أماكن االحتجاز ،بحيث يكون أداء اآللية أكرث أهمية مقارنة بسيناريو إدماج مهامها
واختصاصاتها مع مهام واختصاصات مؤسسة قامئة ذات وظائف أوسع .كام أنه من املمكن لوظائف
املؤسسة القامئة أن تغطي عىل الوظيفة الجديدة التي ستقوم بها اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب،
خاصة إذا مل تعمد املؤسسة القامئة إىل تعديل تنظيمها وطريقة عملها وإىل إحداث شعبة خاصة بوظائف
اآللية الوطنية ،إذ أن إدماج مهام اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب واختصاصاتها مع مهام واختصاصات
مؤسسة قامئة يفرتض وضع تنظيم هيكيل جديد لهذه املؤسسة ،األمر الذي ميكن أن يرتتب عنه بطأ يف
التنفيذ عىل اعتبار الصعوبات العملية التي ميكن أن يواجهها .كام أن ذلك يعني عدم متكن اآللية الوطنية
من مبارشة وظائفها عىل الفور ،يف انتظار وضع التنظيم الهيكيل الجديد.
عند املصادقة عىل الربوتوكول االختياري ،قد تعمد الدول إىل اختيار تعيني مؤسسات وطنية قامئة
من خالل اعتامد مقاربة الحد األدىن التي من شأنها تفادي القيام باإلصالح الالزم أو إحداث مؤسسات
جديدة .كام قد تعمل الدول عىل اختيار تعيني بعض اآلليات الوطنية التي تقوم بزيارات ألماكن الحرمان
من الحرية واستخدامها إلبعاد هيئات أخرى ،خاصة املنظامت غري الحكومية ،وبالتايل منعها من إجراء
الزيارات باملؤسسات املغلقة.
يبقى اعتامد ترشيعات جديدة من قبل السلطات املختصة للدولة الطرف أسهل عموما من تعديل
الترشيعات القدمية (السيام إذا كانت املؤسسة القامئة مؤسسة دستورية مثال) .ويف هذه الحالة غالبا ما
يتم االمتثال ملقتضيات الربوتوكول االختياري عىل قدر أكرب.

 2.2السلبيات
من شأن إحداث آلية جديدة أن يؤدي إىل تداخل يف االختصاصات مع املؤسسات القامئة .إال أنه
يتوجب ،كام سبقت اإلشارة إىل ذلك ،عىل جميع اآلليات التي تقوم بإجراء زيارات ألماكن االحتجاز أن
تنسق وتتعاون مع بعضها البعض يف إطار نظام دولة متناغم.
 من شأن إحداث آلية جديدة أن يطرح صعوبات أمامها فيام يتعلق بالجوانب املرتبطة باملصداقيةوالرشعية واالستقاللية الرضورية ألداء فاعل وفعال (خاصة يف ما يتعلق بالولوج إىل أماكن االحتجاز).
ولذلك ينبغي عىل الدول األطراف اإلعالن عن إحداث اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب واإلخبار
بإحداثها ،عن طريق مذكرات مثال ،من أجل تجنب أية مشاكل قد تنشأ أثناء قيام اآللية بزيارات ألماكن
االحتجاز.
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 قد تكون املوارد املخصصة لآللية الجديدة غري كافية بشكل ال يؤهلها لالضطالع باملهام املوكولة إليها،خاصة أن الدول ال تكون يف العادة متحمسة عند إحداث مؤسسات أو هيئات جديدة لتخصيص املوارد
الالزمة لقيام هذه املؤسسة أو الهيئة بأداء وظائفها.

 .3امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان
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 1.3املعايري العامة للتعيني

22

ميكن تعيني بعض املؤسسات القامئة ،مثل املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ،لالضطالع مبهام
واختصاصات اآللية الوطنية للوقائية من التعذيب ،خاصة أن هذه املؤسسات تحظى بشكل عام بثقة
العموم وتتوفر عىل خربة يف تنظيم الزيارات ألماكن الحرمان من الحرية ،كام تلعب املصداقية التي
تحظى بها هذه املؤسسات دورا مهام يف اضطالعها مبهامها.80
كام يجب أن تحظى املؤسسة باعرتاف األمم املتحدة بكونها مطابقة ملبادئ باريس ،خاصة أنه ال ميكننا
يف الواقع الحديث عن املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان دون الرجوع إىل مبادئ باريس التي تكرس
مبدأ االستقاللية.
يجب تعديل مهام املؤسسة واختصاصاتها لتشمل بعدا وقائيا حرصيا ،مثال ضمن قسم أو مصلحة
خاص بالوقاية ،واحرتام مبدأ تعدد تخصصات األعضاء .كام يجب فصل هذا البعد الوقايئ متاما عن مهام
املؤسسة واختصاصاتها األخرى السيام فيام يتعلق مبعالجة شكاوى األشخاص املحرومني من حريتهم ،التي
قد تتداخل مع وظائف اآللية الوطنية.81
ويف مجال الزيارات ،تتوىل املؤسسات الوطنية عموما اختصاص القيام بزيارات .غري أن الغرض الوقايئ من
الزيارات ونطاقها ومنهجيتها يف إطار الربوتوكول االختياري تختلف عن األنواع األخرى من الزيارات التي
عادة ما تقوم بها املؤسسات الوطنية .ولهذا السبب ،يتعني عىل املؤسسات الوطنية املعينة كآلية وقائية
وطنية تغيري مقاربتها يف هذا الصدد.82
 –79من بني الدول  55التي قامت بتعيني �آلية وقائية وطنية ،اختارت  36دولة ( )65%تعيني م�ؤ�س�ستها الوطنية حلقوق الإن�سان ك�آلية
وقائية وطنية .انظر الئحة الدول التي تتوفر على �آلية وطنية للوقاية من التعذيب �إىل غاية  19فرباير  ،2014على موقع اجلمعية الدولية
للوقاية من التعذيب/http://www.apt.ch/en/list-of-designated-npm-by-regions-and-countries :
 –80انظر ولرت �سانتجري «�آليات الزيارات الوطنية :الفئات والتقييم» ،يف «زيارات �أماكن االحتجاز :ح�صيلة ممار�سات خمتلف امل�ؤ�س�سات
الوطنية وجتاربها» ،اجلمعية الدولية للوقاية من التعذيب ،جنيفWalter Suntinger, « Mécanismes nationaux( .2003 ،
de visites : catégories et évaluations », in Visites dans les lieux de détention : Bilans des pratiques
)et expériences de différentes institutions nationales, APT, Genève, 2003, pp.15-16
 –81على �سبيل املثال� ،أ�شارت اللجنة الفرعية ملنع التعذيب يف تقريرها ب�ش�أن مولدافيا �إىل ما يلي« :املوظفون الذين يتعاملون مع ق�ضايا
الآلية الوقائية الوطنية داخل املركز يعاجلون �أي�ضاً ،على �سبيل املثال ال�شكاوى الفردية وغريها من الأن�شطة ،الأمر الذي قد يقو�ض تركيز
عملها على اجلانب الوقائي» .وملعاجلة هذه امل�شكلة ،تو�صي اللجنة ب�إن�شاء وحدة منف�صلة تتوىل مهام الآلية الوقائية الوطنية .تقرير عن
الزيارة التي قامت بها اللجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من �رضوب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة لغر�ض تقدمي
م�ساعدة ا�ست�شارية �إىل الآلية الوقائية الوطنية ملولدافيا ( 30ماي  ،))CAT/OP/MDA/2 )2013الفقرة .15
 –82مثال ،قامت وحدة الآلية الوقائية الوطنية املحدثة داخل جلنة حقوق الإن�سان باملالديف باعتماد �أدوات وتقنيات جديدة للمتابعة
من �أجل �إعداد تقاريرها و�صياغة تو�صياتها .انظر http://www.apt.ch/en/opcat_pages/npm-working-m e :
/thods-14
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 2.3املجالس/اللجان الوطنية لحقوق اإلنسان
تعترب اللجان الوطنية لحقوق اإلنسان مستقلة ومطابقة ملبادئ باريس بشكل عام.
كام أنها تحظى بخربة طويلة يف مجال حامية حقوق اإلنسان والنهوض بها ويف اعتامد املقاربة القامئة
عىل حقوق اإلنسان يف مختلف القضايا ،كام تعنى بشتى أنواع الحقوق (الحقوق املدنية والسياسية
والحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية).
وتقوم بعض اللجان بزيارة أماكن الحرمان من الحرية من أجل التحقيق وتلقي شكاوى املعتقلني .كام
أن لبعضها اختصاصات شبه قضائية .إال أن من شأن اضطالع املؤسسة الوطنية بسلطات شبه قضائية
وصالحيات التحقيق يف شكاوى املحتجزين أن يقيد الوظيفة الوقائية لآللية الوطنية ،خاصة أن نجاعة
الوظيفة الوقائية تقوم عىل أساس التعاون مع السلطات الوطنية ،هذا التعاون الذي قد يتم تقييده يف
حاالت القيام بالتحريات أو إصدار األحكام من قبل اآللية .ومن شأن ذلك أيضا أن يحول دون كسب ثقة
األشخاص املحرومني من الحرية يف اآللية والرجوع إليها ألسباب تعود إىل إمكانية الكشف عن شهاداتهم.
لذلك يتوجب الفصل بشكل تام بني وظائف القيام بالزيارات والتحري /ووظائف اتخاذ القرارات بشأن
الشكاوى الفردية داخل اللجان/املجالس الوطنية لحقوق اإلنسان.
كام يجب وضع وتبني مقاربة وقائية والرفع من املوارد البرشية من أجل القيام بزيارات محددة
ومتكررة.
كام يجب تعديل تشكيلة اللجان/املجالس الوطنية بشكل يضمن التوازن يف عضويتها ،خاصة أنها متيل عادة
إىل تغليب متثيلية نساء ورجال القانون عىل حساب تخصصات أخرى لها نفس القدر من األهمية ،مثل الطب
وعلم النفس والطب النفيس وعلم االجتامع وعلم اإلنسان وإدارة السجون وإدارة املستشفيات وغريها.

 3.3مؤسسات الوسيط أو املدافع عن الشعب
غالبا ما تتمتع مؤسسات الوسيط أو مؤسسات املدافعني عن الشعب باالستقاللية ،خاصة إذا كان
الدستور أو التقليد الدستوري يكرس إحداثها ،كام تلعب مصداقيتها دورا هاما من الناحية العملية.
وغالبا ما يكون لهذه املؤسسات تجربة يف القيام بالزيارات ويف معالجة الشكاوى الفردية أيضا .وعىل غرار
املقتضيات املرتبطة باملؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ،يجب فصل هاتني الوظيفتني بهذه املؤسسات أيضا.
إال أن التجربة التي تتوفر عليها هذه املؤسسات يف زيارة أماكن الحرمان من الحرية ال تؤهلها بالرضورة إىل
وضع برنامج منهجي للزيارات الوقائية ،وهو األمر الذي ينطبق أيضا عىل املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان.
ينبغي التفكري يف تعزيز املوارد البرشية واملالية املخصصة لهذه املؤسسات حتى تتمكن من االضطالع
باملهام املنصوص عليها يف الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب.
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ومبا أن مهام مؤسسة الوسيط يضطلع بها شخص واحد (الوسيط) ،فإنه ال ميكن لهذا الشخص أن ميلك كل
املهارات املهنية الالزمة لالضطالع مبهام آلية الوقاية من التعذيب ،حتى وإن تنوعت اختصاصات موظفي
مؤسسة الوسيط ،خاصة أن جودة التوصيات وتأثريها يرتبطان مبؤهالت أعضاء املؤسسة املضطلعة مبهام
اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب نفسها.
يركز الوسيط أو املدافع عن الشعب يف عمله عىل الجوانب القانونية للقضايا املتعلقة بحقوق اإلنسان،83
يف حني أن الغالبية العظمى من القضايا التي تعالجها آلية الوقاية عملية أو متعلقة بوضع السياسات
العمومية العامة .فاآللية الوطنية مطالبة يف حقيقة األمر بلعب أدوار تتعلق بالتعليق عىل الخيارات
التي تتخذها الحكومة بخصوص الترشيعات املقرتحة أو املعتمدة وكذا باقرتاح تبني السلطة الترشيعية
للقوانني أو تعديل أو إلغاء بعض القوانني التي تتناىف مع الربوتوكول االختياري ملناهضة التعذيب ،وهو
النهج الذي قد يصعب عىل مؤسسة ذات توجه قانوين اعتامده.

 4.3مؤسسات قامئة مكملة لآللية الوطنية للوقاية من التعذيب
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 ال تتوفر بعض الهيئات القامئة التي تقوم بالزيارات عىل جميع املؤهالت الرضورية الضطالعها بدوراآللية الوطنية للوقاية من التعذيب .84ومن بني هذه الهيئات:
املفتشيات التابعة للقطاعات الوزارية املسؤولة عن أماكن االحتجاز؛
املصالح الخارجية التي تخضع للسلطة اإلدارية أو املبارشة للوزارة أو القطاع املسؤول عن أماكن
االحتجاز؛
اللجان الربملانية؛
النيابة العامة.
إال أن هذه الهيئات تعترب من الرشكاء املحتملني لآللية الوطنية للوقاية من التعذيب ،خاصة أن وضعها
يسمح لها بالدفاع عن التوصيات الصادرة عن اآللية الوطنية والضغط عىل السلطات الوطنية من أجل العمل
عىل تنفيذها ،باإلضافة إىل أنه ميكن لهذه الهيئات أن تضطلع بدور رقايب عىل عمل اآللية الوطنية ،وهو ما
يسمح بوجود رأي خارجي بخصوص عمل هذه األخرية ،األمر الذي يستوجب سعي اآلليات الوطنية للوقاية
من التعذيب إىل إقامة عالقات اتصال وتواصل منتظمة مع هذه الهيئات لتعزيز النقاش والتشاور.

 –83على �سبيل املثال :النظر يف احرتام ال�سلطات الإدارية للمقت�ضيات اجلاري بها العمل عند قيام ب�إجراء معني ومدى امتثال الإدارة ملبد�أ
التجرد والنزاهة يف �إعداد ملف معني.
 –84ال�سيما �أنها قريبة �إىل حد كبري من ال�سلطة ال�سيا�سية واحلكومة والإدارات.
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 4امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان واملجتمع املدين
 1.4السلبيات واإليجابيات
 من شأن الجمع الرسمي بني املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان واملجتمع املدين أن يساهم يف سد النقص الذيميكن أن يسجل عىل مستوى الخربات واملوارد ويف تعزيز الرشعية واالنفتاح عىل أماكن أخرى وتجاوز عقبات قد
تواجهها يف بعض األحيان املؤسسة الوطنية لوحدها .كام أن من شأن العالقة مع املجتمع املدين أن يساعد عىل
ترسيخ مصداقية املؤسسة وتعزيزها لعالقة الثقة مع األشخاص املحرومني من حريتهم بشكل أسهل.
 ويجب أن تطبع الشفافية عملية انتقاء املنظامت التي سريتبط عملها بعمل املؤسسة الوطنية والعقدالذي يجمعهام .وألجل ذلك ،يتعني اإلعالن عن املناصب الشاغرة وكيفية عملية االنتقاء .كام ينبغي تجنب
حاالت تضارب املصالح ضمن لجنة االنتقاء .ويف ما يتعلق بالعقود املربمة بني مختلف األطراف املتعاقدة،
فيجب أن توضح بالتفصيل العالقات القامئة بينها ،السيام توزيع املهام واملسؤوليات والقرارات .كام ينبغي
أن يستفيد أعضاء املنظامت املعنية من الحصانة واالمتيازات التي يكفلها الربوتوكول االختياري.
 كام يجب ان تتبنى آلية الوقاية من التعذيب مقاربة أساسها الحوار وليس النضال ،عىل خالف املقاربة التيمييل إليها املجتمع املدين الذي ينحو أكرث إىل رفع راية النضال والتنديد بانتهاكات حقوق اإلنسان ،يف حني أنه
سينبغي عىل األفراد املمثلني للمجتمع املدين االمتثال ألهداف الربوتوكول االختياري وربط عالقات تعاون وحوار
مع السلطات الوطنية .ولذلك يتعني أن تبذل اآللية كل جهد ممكن لضامن رشاكة مستدامة مع املجتمع املدين.

 2.4املنظامت غري الحكومية
 تعترب املنظامت غري الحكومية هيئات مستقلة هيكليا عن السلطة التنفيذية وتتمتع بالتزام قوي مببادئحقوق اإلنسان ،كام ت ُبدي ذلك يف مناسبات عدة .وغالبا ما تكون لديها تجربة يف الزيارات الوقائية غري
الرسمية ويف مراقبة أماكن االحتجاز.
 ال متنح الترشيعات للمنظامت عري الحكومية بالرضورة حق ولوج جميع أماكن االحتجاز ،إال أن ذلكميكن أن يتحقق مبوجب اتفاق بني املنظامت غري الحكومية والقامئني عىل مكان االحتجاز ،وهي إمكانية
تتيحها القوانني يف كثري من األحيان.
 قد ال تويل السلطة السياسية االهتامم الالزم للتوصيات الصادرة عن املنظامت غري الحكومية ،إذ أن هذه األخريةقد تبدو يف بعض األحيان أقل وزنا من توصيات املؤسسة الوطنية التي تقوم عىل أساس ترشيعي و/أو دستوري.
 ميكن أن تواجه املنظامت غري الحكومية صعوبات للتكيف مع القدر القليل من املرونة الذي تتمتع بهاآللية الوقائية الوطنية ،وكذا مع مقاربة اآللية القامئة عىل أساس التعاون مع السلطات السياسية وليس
النضال .كام قد يصعب التوفيق بني االختصاصات الوقائية لآللية الوطنية للوقاية من التعذيب والرتافع
الذي تتبناه بعض املنظامت غري الحكومية.
 ومن بني التوصيات العامة املستخلصة بخصوص اآللية الوطنية عدم تعيني منظمة غري حكومية بعينهالتلعب دور اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب ،بل إرشاك املجتمع املدين يف عملية اختيار اآللية ويف
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أدائها ملهامها الحقا .وتجدر اإلشارة إىل أن إنشاء اآللية الوطنية ال ينبغي أن يكون سببا لرفض زيارات
املنظامت غري الحكومية إىل أماكن االحتجاز.

 3.4برامج مستقلة لزيارات من طرف املواطنني
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 صحيح أنه يجب أخذ استقاللية املواطنني املتطوعني وقدراتهم بعني االعتبار ،إال أن رشط «القدراتالالزمة والدراية املهنية 85قد ال يتوفر يف املواطنني .كام أن برامج املواطنني املتطوعني غالبا ما تكون
مفتوحة أمام غري املتخصصني ،الذين يكتسبون بعضا من خربة زيارة أماكن االحتجاز مع مرور السنني .إال
أن هذا األمر غري كاف عىل اعتبار أن رشوط الربوتوكول االختياري املذكورة آنفا رضورية جدا ألداء مهام
اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب.
 ولوج األفراد إىل مختلف مرافق مكان االحتجاز وإىل جميع املعلومات ليس مضمونا بالرضورة ،كام أناالمتيازات والحصانات املتاحة مبوجب الربوتوكول االختياري ال تنطبق بالرضورة عىل هؤالء املواطنني.
 باإلضافة إىل ذلك ،ميكن أن تواجه هذه الربامج صعوبات يف بلورة مقرتحات ترشيعية رسمية ،خاصة مععدم التوفر عىل القدرات والدراية املهنية لدى املواطنني الذي يرشفون عىل هذه الربامج ،وهو ما قد يصعب
عليهم ،يف حالة تعيينهم ألداء دور آلية الوقاية الوطنية ،مأمورية تقديم مقرتحات لتعديل قانون أو إلغائه.
 صحيح أنه ميكن وضع ترتيبات ترشيعية ومنهجية وتوفري املوارد الالزمة إال أن ذلك سيؤدي بالرضورةإىل تغيري الغرض األسايس من الربنامج املعني.
 بالنظر لهذه األسباب ،ال يبدو أنه من املناسب اعتامد برامج مستقلة للمواطنني كرشيك لآللية الوطنية للوقايةمن التعذيب أو للعب دور اآللية نفسها ،إال أنه يجب بدال من ذلك إرشاكها يف عملية إحداث أو تعيني اآللية
ويف عملها بعد إحداثها أو تعيينها .وعىل أي حال ،ينبغي تشجيع مثل هذه املبادرات ألنها تشكل مصدرا حقيقيا
للمعلومات بالنسبة لآللية الوطنية .ويجب بالتايل عىل هذه األخرية أن تربط عالقات حوار مع هذه املبادرات.

 .5هيكلة تعددية
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 1.5اإليجابيات والسلبيات
 وفقا ألحكام الربوتوكول االختياري ،ميكن تعيني اآلليات املنشأة بواسطة وحدات المركزية أو فدرالية لالضطالعمبهام اآلليات الوطنية للوقاية من التعذيب ،87وهو اختيار قد يكون مناسبا للدول ذات املساحة الشاسعة و/أو
التي تقوم عىل نظام سيايس اتحادي أو المركزي .إال أنه يجب أن متتثل جميع هذه اآلليات للرشوط التي ينص
 –85املادة  18-2من الربوتوكول االختياري.
 –86من بني الدول  55التي قامت بتعيني �آلية وقائية وطنية ،اختارت  7دول ( )12%اعتماد م�ؤ�س�سات متعددة .انظر الئحة الدول التي
تتوفر على �آلية وطنية للوقاية من التعذيب �إىل غاية  19فرباير  ،2014على موقع اجلمعية الدولية للوقاية من التعذيب:
/http://www.apt.ch/en/list-of-designated-npm-by-regions-and-countries
 –87املادة  17من الربوتوكول االختياري.
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عليها الربوتوكول االختياري الذي ترسي أحكامه عىل جميع مناطق الدولة االتحادية الطرف فيه .88وجدير بالذكر
يف هذا اإلطار أنه ال ميكن ،وفقا للقانون الدويل ،أن تحتج الدول بقوانينها الداخلية للتنصل من التزاماتها الدولية.
يجب أن تشمل اختصاصات اآلليات الوطنية للوقاية من التعذيب جميع أماكن الزيارات.
يجب أن تتوفر كل آلية وقائية وطنية عىل القدرات والصالحيات والضامنات التي يحددها الربوتوكول االختياري.
ينبغي إدماج اآلليات الوقائية يف إطار مجموعة إدارية منسجمة يف ما بينها وذات فعالية ،بحيث
تستطيع بلورة تحاليل وتوصيات بشأن نظام الحرمان من الحرية يف مجمله ،كام يجب عليها أن تكون
قادرة عىل رفع معطيات ومعلومات مجمعة إىل اللجنة الفرعية الدولية ملناهضة التعذيب.

 2.5تعيني اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب يف الدول االتحادية  /الالمركزية
 يجوز للدول أن تقرر إحداث آلية وطنية واحدة وفق اختيارين اثنني:إنشاء وتعيني اآللية من قبل الحكومة املركزية؛
إنشاء وتعيني اآللية بشكل مشرتك من قبل الحكومة املركزية والجامعات الرتابية ،استنادا للسلطات
الدستورية املمنوحة لكل منها ،وتكون اآللية مشرتكة من وجهة نظر إدارية.
 يجوز للدول أن تقرر إنشاء آليات وطنية متعددة وفق االختيارات التالية:إحداث وتعيني آلية وطنية للوقاية من التعذيب من قبل الحكومة املركزية وكل حكومة إقليمية عىل
أساس الصالحيات الرتابية و/أو عىل أساس موضوعايت (مثال آليات خاصة بنوع املرفق :مراكز الرشطة
ومراكز حامية الطفولة وإعادة اإلدماج ومستشفيات األمراض العقلية ومراكز االحتجاز وغريها)؛
إحداث آلية من قبل الحكومة املركزية يشمل اختصاصها الرتايب جميع املناطق والجهات وتختص يف
جميع املواضيع التي ال تدخل يف إطار الصالحيات الرتابية للحكومات اإلقليمية.
إحداث آلية ثانية موحدة من قبل الحكومات اإلقليمية لتغطي جميع األقاليم واملوضوعات التي تدخل
يف إطار صالحياتها الرتابية.

 3.5حلول بغرض التنسيق
 يجوز للدول أن تحدث آلية وطنية للوقاية من التعذيب يتم تنسيقها من خالل:إحداث آلية وقائية موحدة تشمل أنشطتها مختلف الجهات واألقاليم تتوفر عىل مكاتب وأعضاء يف
مختلف هذه الجهات واألقاليم.
 –88املادة  29من الربوتوكول االختياري.
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إحداث آليات وطنية للوقاية من التعذيب متعددة وآلية مركزية تلعب دور آلية التنسيق التي ميكن
أن تتوىل ضامن انسجام اآلليات ووضع منهجية عمل مشرتكة وبلورة التوصيات والتواصل مع اللجنة
الفرعية ملنع التعذيب .ويضمن هذا التنظيم تغطية كاملة ألماكن الحرمان من الحرية (بحيث تعترب
اآللية املركزية سلطة مختصة عندما ال يكون مكان االحتجاز ضمن االختصاص الرتايب لآلليات الوطنية
للوقاية من التعذيب) .وستعكس هذه اآللية املركزية رؤية متامسكة ملختلف اآلليات أمام اللجنة الفرعية
واإلدارات املعنية وستكون مخاطبها الوحيد.

 .6الع�ضوية
 1.6تركيبة متعددة التخصصات
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 ينبغي أن يأخذ القانون املحدث لآللية الوطنية للوقاية من التعذيب تعدد اختصاصات وقدرات أعضاءاآللية الوقائية الوطنية بعني االعتبار وأال تقترص العضوية عىل املتخصصني يف القانون فقط ،89بحيث
يجب أن تضم اآللية يف عضويتها عىل الخصوص أطباء وأخصائيني نفسانيني/أطباء أمراض عقلية وأشخاص
ذوي خربة مهنية يف حفظ األمن أو إدارة السجون أو مؤسسات األمراض العقلية .كام يتعني أن تضم أيضا
ممثيل منظامت غري حكومية وخرباء يف زيارة أماكن الحرمان من الحرية وخرباء يف مجال الفئات الهشة
وعلامء األنرثوبولوجيا واملساعدين االجتامعيني.
 ينبغي أن يضمن القانون لآللية الوطنية للوقاية من التعذيب الحق يف االستعانة بخرباء خارجيني وبأنيرافق هؤالء الخرباء أعضاء اآللية يف زياراتهم .ويف هذا الصدد ،تويص اللجنة الفرعية بوضع مساطر
داخلية خاصة باآلليات الوقائية الوطنية من أجل تحديد رشوط االستعانة ،عند الحاجة ،بخرباء خارجيني
وكذا املؤهالت املطلوبة منهم وأدوارهم ووظائفهم .90إال أنه ال يجب أن تتم االستعانة بهؤالء الخرباء
بشكل ممنهج لضامن استقاللية أعضاء اآللية الوطنية .ويبقى الحل األنجع هو اعتامد تركيبة متعددة
التخصصات داخل اآللية نفسها.

 2.6تركيبة متثيلية
 يجب أن ينبني قانون إحداث اآللية عىل أساس يحرتم مقاربة النوع االجتامعي ويضمن متثيال مالمئاللجامعات العرقية واألقليات يف تشكيلة اآللية ،91وهو ما من شأنه إثراء قدراتها اللغوية والثقافية
والدينية ،فضال عن تطوير عالقات قرب مع كل فئات األشخاص املحرومني من الحرية.
 –89تو�صي اللجنة الفرعية باعتماد هذه املقاربة املتعددة التخ�ص�صات :انظر تقرير عن الزيارة التي قامت بها اللجنة الفرعية �إىل ال�سويد
( ،))CAT/OP/SWE/1 )2008الفقرة .36
 –90اللجنة الفرعية ملنع التعذيب�« ،أداة التقييم الذاتي التحليلي للآليات الوقائية الوطنية»CAT/OP/1( ( )2012( ،الفقرة .8
 –91املادة  ،18الفقرة  ،2من الربوتوكول االختياري.
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 .7ال�شراكات مع املجتمع املدين والفاعلني الدوليني
 1.7املجتمع املدين
 ميكن للمنظامت غري الحكومية القيام بزيارة أماكن الحرمان من الحرية بشكل يومي ،إذ أن حق القيامبالزيارات ليس حقا حرصيا لآللية الوطنية للوقاية من التعذيب .لذلك ،ينبغي لآللية أن تعترب املنظامت
غري الحكومية مصدرا مميزا للمعلومات ،السيام عند إعداد برامج الزيارات ووضع محاور تحليل محدد
لكل زيارة وتقييم إعامل التوصيات.
 نظرا لكونها تحظى غالبا بثقة املعتقلني ،ميكن أن تلعب املنظامت غري الحكومية دورا محوريا يف إخبارهؤالء بإحداث اآللية الوطنية والتعريف بدورها ،وميكنها بالتايل تعزيز التعاون بني املحتجزين وخرباء اآللية.
 تستطيع املنظامت غري الحكومية أيضا املشاركة يف التحليل ويف التعليق عىل عمل اآللية ،سواء بشكلرسي أو علني.
 بالنظر إىل عمل املنظامت غري الحكومية يف مجال التحسيس والتوعية ،ميكن لها أن متارس ضغطا عىلالحكومة قد يكون مفيدا يف الحوار مع اآللية الوطنية ويف العمل عىل تنفيذ توصياتها.
 يجب أن يكون خرباء اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب عىل دراية بجميع املنظامت غري الحكوميةوجمعيات املجتمع املدين التي توفر الدعم والخدمات لألشخاص املحرومني من الحرية من أجل نقل أية
معلومات الزمة للمحتجزين ،دون الحديث بطبيعة الحال عن رضورة وضع اآللية السرتاتيجية تواصلية
للتعريف بأعاملها لدى العموم واملجتمع املدين.
 ميكن لوسائل اإلعالم أن تلعب دورا هاما يف تتبع عمل اآللية الوطنية التي يجب أن تعتمد عىل وسائلاإلعالم بشكل اسرتاتيجي ،مثال عند نرش تقرير زيارات يخص دولة مل تكن ترغب يف التعاون مع اآللية.

 2.7الفاعلون الدوليون
 يجب أن يكفل القانون لآللية الوطنية الحق يف إجراء اتصاالت مبارشة ورسية مع اللجنة الفرعية ملنعالتعذيب ،92التي تسمح زياراتها إىل الدول األطراف 93بربط االتصال بينها وبني اآلليات وطنية .وأثناء
مثل هذه الزيارات ،يجب عىل اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب بالدولة الطرف أن تحيل عىل اللجنة
الفرعية أي معلومات عن الوضع يف البالد .ويف نهاية الزيارة ترفع اللجنة الفرعية توصياتها ومالحظاتها
بشكل رسي إىل الدولة الطرف وإىل اآللية الوطنية إذا اقتىض الحال .94ويف الواقع ،يبدو من األجدى
واألسهل أن تسهر اآللية عىل تتبع تنفيذ الدولة لتوصيات اللجنة الفرعية ،وعىل إرسال املعلومات التي
تم تجميعها إىل اللجنة الفرعية.
 –92املادة ( 11ب )-2واملادة ( 12ج) واملادة ( 20و) من الربوتوكول االختياري.
 –93املادة  4من الربوتوكول االختياري.
 –94املادة  ،16الفقرة  ،1من الربوتوكول االختياري.
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ينبغي أن يكفل القانون لآللية أيضا حق تلقي الدعم واملشورة واملساعدة وما يلزم ألداء دورها عىل أكمل
وجه .95ويعترب دعم اللجنة الفرعية رضوريا لآللية الوطنية للعمل عىل نحو فعال.
«ينبغي لآللية أن تسعى إىل إقامة اتصاالت وإدامتها مع اآلليات الوقائية الوطنية األخرى بهدف تبادل
الخربات وتعزيز فعاليتها» 96وبالتايل ،ينبغي تشجيع التعاون بني اآلليات الوطنية لتحسني تبادل املامرسات
الفضىل ومعايري تقييم عمل اآلليات .وميكن أن يتم هذا التعاون من خالل تقاسم التجارب بشكل غري
رسمي وتبادل الزيارات واالجتامعات واللقاءات الثنائية الرسمية.
وميكن يف هذا اإلطار الذهاب إىل ما هو أبعد من ذلك ،أي خلق شبكة إقليمية لآلليات الوطنية للوقاية
من التعذيب لتعزيز تقاسم الخربات وتبادل املامرسات الفضىل بني اآلليات الوطنية.97
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 –95املادة ( 11ب1 -و2و )3من الربوتوكول االختياري.
 –96اللجنة الفرعية ملنع التعذيب« ،املبادئ التوجيهية ب�ش�أن الآليات الوقائية الوطنية» ،الدورة  ،12جنيف 19 15- ،نونرب ،2010
الفقرة .39
 –97يبدو �أن هناك توجه لإحداث �شبكة من هذا النوع على امل�ستوى الأوربي من خالل م�رشوع �أوربي للآليات الوطنية للوقاية من
التعذيب .فعلى �سبيل املثال ،يتم يف �إطار هذا امل�رشوع تعميم ن�رشة �إخبارية �أوروبية ت�صدر مرتني يف ال�شهر :انظر الرابط لالطالع على
�أعداد الن�رشة:
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/capacitybuilding/npm_newsletter_fr.asp

درا�ســـــة حـــــول �إحـــــداث �آليـــــة وطنيـــــة للـــــوقـــــاية
من التعـــــذيـــــب فـــــي املغـــــرب
 .IIIمقارنة بين اآلليات الوقائية الوطنية
المعينة من قبل الدول األطراف
في البروتوكول االختياري
 .1تعيني هيئة قائمة ك�آلية وقائية وطنية
الدولة  /تاريخ املصادقة عىل الربوتوكول االختياري

ألبانيا  01 -أكتوبر 2003

الهيئة املعينة كآلية وقائية وطنية /
تاريخ التعيني

عملية تعيني اآللية

هيكلة اآللية وطرق اشتغالها

محامي الشعب ← إحداث وحدة للوقاية
من التعذيب

 :2005تنظيم حلقات دراسية لجذب
انتباه العموم إىل الربوتوكول االختياري
وتحديد الفاعلني املعنيني (مبشاركة ممثيل
البعثة الدامئة أللبانيا لدى األمم املتحدة)
 3 :2007موائد مستديرة بني املنظامت
غري الحكومية والحكومة والربملان
 :2008أنشطة للمجتمع املدين ذات صلة
بتعيني اآللية الوقائية الوطنية .اعتامد
الربملان للقانون املحدد ملحامي الشعب
كآلية وقائية وطنية؛ املادة  36والفقرات
 1-3من املادة  74من القانون رقم 9888
الصادر يف  10مارس  .2008أدخل القانون
تعديالت وإضافات عىل القانون رقم
 8328املؤرخ يف  16أبريل . 981998

 إنشاء وحدة منفصلة للوقاية منالتعذيب يف مؤسسة محامي الشعب
تتكون من رئيس الوحدة وأربعة موظفني
متخصصني (امرأة واحدة  /أربعة رجال).
إمكانية االستعانة بخرباء خارجيني .رشاكة
مع ثالث منظامت غري حكومية وطنية
(الخربات والزيارات املشرتكة)
 امليزانية العامة واملوارد اللوجستيةملحامي الشعب.
 يكفل الترشيع االختصاصات املحددة يفالربوتوكول االختياري
 منهجية منتظمة. الزيارة :من  4إىل  7ساعات مبشاركةخبريين أو ثالثة خرباء
 لقاء مع اللجنة الفرعية ملنع التعذيب يفسنة  2010ملناقشة عمل اآللية والتحديات
املستقبلية.99

 –98ر�سالة �إخطار �ألبانيا للجنة الفرعية ملنع التعذيب ب�إن�شاء الآلية الوقائية الوطنية متاحة على املوقع التايلhttp://www2.ohchr. :
org/english/bodies/cat/opcat/docs/NPM/Albania.pdf
 –99للمزيد من التفا�صيلhttp://www.apt.ch/en/opcat_pages/opcat-situation-89/?pdf=info_country :
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درا�ســـــة حـــــول �إحـــــداث �آليـــــة وطنيـــــة للـــــوقـــــاية
من التعـــــذيـــــب فـــــي املغـــــرب
الدولة  /تاريخ املصادقة عىل الربوتوكول االختياري

أرمينيا  14 -شتنرب 2006

الهيئة املعينة كآلية وقائية وطنية /
تاريخ التعيني

عملية تعيني اآللية

هيكلة اآللية وطرق اشتغالها

مؤسسة الوسيط املعني بحقوق اإلنسان
← مجلس منع التعذيب

 :2006اجتامع املنظامت غري الحكومية
ومديري السجون ومؤسسة الوسيط املعني
بحقوق اإلنسان وتثمني املجتمع املدين
 :2007إنشاء مجموعة عمل لتحديد
الشكل األنسب لآللية الوقائية الوطنية
 :2008تعيني مؤسسة الوسيط املعني
بحقوق اإلنسان كآلية وقائية وطنية
(تعديل القانون املتعلق مبؤسسة الوسيط
املعني بحقوق اإلنسان يف  8أبريل ،2008
100
املادة ))1( 6
 :2010إنشاء مجلس منع التعذيب الذي
يضم أعضاء من املجتمع املدين.

مجلس الوقاية من التعذيب 3 :أعضاء من
مؤسسة الوسيط املعني بحقوق اإلنسان +
 4ممثلني للمنظامت غري الحكومية.
 وضع قانون داخيل يحدد منهجية عملاملجلس وبرنامجه
 نوعان من الزيارات :زيارات عامة(مربمجة) وزيارات خاصة (حسب الحاجة
ورمبا بدون إشعار)
 إجراءات التتبع مفصلة يف القانونالداخيل لآللية :منهجية إعداد تقارير
الزيارات  +زيارة املراقبة ستة أشهر بعد
نرش تقرير املراقبة

التعيني يف  8أبريل 2008
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 –100موقع م�ؤ�س�سة الو�سيط املعني بحقوق الإن�سان الأرمينيhttp://ombuds.am/en/library/browse/page/103 :

درا�ســـــة حـــــول �إحـــــداث �آليـــــة وطنيـــــة للـــــوقـــــاية
من التعـــــذيـــــب فـــــي املغـــــرب
الدولة  /تاريخ املصادقة عىل الربوتوكول االختياري

النمسا  4 -أبريل 2012

الهيئة املعينة كآلية وقائية وطنية /
تاريخ التعيني
مجلس الوسطاء النمساويني

101

التعيني يف نونرب 2011

عملية تعيني اآللية

هيكلة اآللية وطرق اشتغالها

 :2006دراسة إحداث اآللية الوقائية
الوطنية من طرف لجنة وزارية مختلطة.
تفضيل تعيني اللجنة االستشارية لحقوق
اإلنسان
 :2007مناقشة نظمتها اللجنة االستشارية
لحقوق اإلنسان ضمت ممثلني من
املجتمع املدين وأعضاء من هيئات األمم
املتحدة.
 :2008اجتامع مؤسسات الوسيط
األوروبية
 :2010يف جوابها إىل لجنة مناهضة
التعذيب ،عربت الحكومة عن عزمها
تكليف مجلس الوسطاء النمساويني مبهمة
اآللية الوقائية الوطنية مع إرشاك اللجنة
االستشارية لحقوق اإلنسان واللجان
التابعة لها.
 :2011تعديل اختصاص مجلس الوسطاء
النمساويني بعد استشارة املجتمع املدين.
 :2012يشمل اختصاص مؤسسة الوسيط
تعزيز وحامية حقوق اإلنسان ،وستقوم
اآللية الوقائية الوطنية بإنشاء لجان حتى
تكتمل مهامها .وتعتزم مؤسسة الوسيط
إحداث مجلس استشاري لحقوق اإلنسان
من أجل التنسيق مع اآللية الوقائية
الوطنية.

 مالءمة مجلس الوسطاء النمساويني معالتنظيم الفدرايل للدولة عرب إحداث لجان.
 اإلنشاء املرتقب للمجلس االستشاريلحقوق اإلنسان (ليحل محل اللجنة
االستشارية لحقوق اإلنسان التي كانت
تابعة لوزارة الداخلية) الذي سيضم
ممثلني عن الحكومة الفدرالية والواليات
االتحادية واملجتمع املدين.

 –101مل يتم بعد �إخطار اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بتعيني الآلية الوقائية الوطنية مبوجب املادة  7من الربوتوكول االختياري (مل ينته بعد
�أجل �سنة واحدة بعد امل�صادقة على الربوتوكول االختياري).
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درا�ســـــة حـــــول �إحـــــداث �آليـــــة وطنيـــــة للـــــوقـــــاية
من التعـــــذيـــــب فـــــي املغـــــرب
الدولة  /تاريخ املصادقة عىل الربوتوكول االختياري

أذربيجان  28 -يناير 2009
الهيئة املعينة كآلية وقائية وطنية /
تاريخ التعيني

عملية تعيني اآللية

هيكلة اآللية وطرق اشتغالها

مفوض حقوق اإلنسان ← املجموعة
الوطنية للوقاية

 :2009تعيني مفوض حقوق اإلنسان كآلية
وقائية وطنية (املرسوم الرئايس رقم 112
الصادر يف  13يناير  .102)2009انتقادات
بشأن استقالليته.103
دور الهيئات األخرى يف تنظيم زيارات
إىل أماكن االحتجاز :املجلس العمومي:
أنشئ يف عام  2006للقيام بزيارة السجون
ويتألف من متطوعني (محامني وأطباء
ومدرسني).
 املنظامت غري الحكومية :مثل لجنةأذربيجان ملناهضة التعذيب
 :2010اعتامد تعديالت عىل القانون
املحدث ملفوض حقوق اإلنسان
 :2011اعتامد القانون الدستوري رقم
 163-IVKQDالذي يكرس وظائف اآللية
الوقائية الوطنية يف الدستور .وتنص املادة
 18-1من القانون الدستوري عىل إنشاء
مجموعة وطنية للوقاية داخل مؤسسة
مفوض حقوق اإلنسان من أجل األداء
األمثل لوظائف اآللية الوقائية الوطنية.

املجموعة الوطنية للوقاية :ال يحدد
القانون شكل تركيبتها ،لكن يجب أال يقل
سن أعضائها عن  25سنة وأن يتوفروا
عىل شهادة جامعية وعىل تجربة يف مجال
حامية حقوق اإلنسان وأن يتصفوا بحسن
الخلق .ويتم تعيني األعضاء من طرف
املفوض ملدة  3سنوات .يف عام ،2010
تم تعيني  9أعضاء ( 3نساء و 6رجال)
من ذوي الخربة يف القانون وعلم النفس
واالقتصاد وعلم االجتامع.
 امليزانية العامة للمؤسسة الوطنيةلحقوق اإلنسان
 يكفل الترشيع الدستوري االختصاصاتاملحددة يف الربوتوكول االختياري
 جرد ألماكن الحرمان من الحرية،السيام األماكن غري التقليدية( ،مراكز
رعاية القارصين ودور األشخاص املسنني
ومؤسسات األمراض العقلية وغريها)
برنامج الزيارات بناء عىل هذا الجرد +
زيارات بدون إشعار الفصل بني الشكاوى
الفردية والزيارات الوقائية

التعيني يف  13يناير 2009
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 –102ر�سالة الإخطار التي وجهتها �أذربيجان �إىل اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بخ�صو�ص تعيني الآلية الوقائية الوطنيةhttp://www2. :
ohchr.org/english/bodies/cat/opcat/docs/NPM/Azerbaijan.pdf
http://www.apt.ch/en/opcat_pages/npm-designation-6/?pdf=info_country –103

درا�ســـــة حـــــول �إحـــــداث �آليـــــة وطنيـــــة للـــــوقـــــاية
من التعـــــذيـــــب فـــــي املغـــــرب
الدولة  /تاريخ املصادقة عىل الربوتوكول االختياري

بلغاريا  1 -يونيو 2011

الهيئة املعينة كآلية وقائية وطنية /
تاريخ التعيني

عملية تعيني اآللية

هيكلة اآللية وطرق اشتغالها

مؤسسة الوسيط ← إدارة اآللية الوقائية
الوطنية والحقوق والحريات األساسية

 :2011إخبار بلغاريا لجنة مناهضة
التعذيب بأن مؤسسة الوسيط سبق وأن
أعربت عن استعدادها ملامرسة وظائف
اآللية الوقائية الوطنية .ويف الوقت الراهن،
يتم إدخال تعديالت عىل القانون املحدث
ملؤسسة الوسيط من أجل ضامن فعالية
عمل املؤسسة يف هذا املجال وإقامة
التعاون بينها ومنظامت املجتمع املدين.
 :2012-2013تعيني مؤسسة الوسيط كآلية
وقائية وطنية من خالل إدخال تعديالت
عىل القانون بتاريخ  29مارس 2012
ودخلت حيز التنفيذ يف  11ماي .2012
إخطار بلغاريا للجنة الفرعية ملنع التعذيب
104
بشأن تعيني اآللية الوقائية الوطنية

ما زالت قيد اإلنشاء يف سنة 2013

التعيني يف  29مارس 2012
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الدولة  /تاريخ املصادقة عىل الربوتوكول االختياري

الشيلي  12 -دجنرب 2008

الهيئة املعينة كآلية وقائية وطنية /
تاريخ التعيني

عملية تعيني اآللية

هيكلة اآللية وطرق اشتغالها

املعهد الوطني لحقوق اإلنسان ← لجنة
منفصلة

 :2009مناقشة كافة خيارات إنشاء اآللية
الوقائيةالوطنيةوتعينياملعهدالوطنيلحقوق
اإلنسان(القانوناملتعلقباملعهدالوطني
105
لحقوق اإلنسان الصادر يف  10دجنرب )2009
الهيئات األخرى التي تقوم بزيارة أماكن
االحتجاز :النائب العام للمحكمة العليا
وقضاة التفتيش واللجنة املشرتكة بني
املؤسسات املعنية باألحداث الجانحني.
:2010أعلنالتقريرالسنويللمؤسسةالوطنية
لحقوق اإلنسان يف الشييل أن املؤسسة غري
مطابقةملتطلباتالربوتوكولاالختياري.

إمكانية إحداث لجنة أو قسم خاص.
يجوز ملجلس املؤسسة الوطنية لحقوق
اإلنسان تشكيل لجان داخلية بشأن بعض
القضايا يرأسها عضو من املجلس ،مع
إمكانية مشاركة خرباء خارجيني.
امليزانية العامة للمؤسسة الوطنية
 إمكانية محدودة لزيارة املؤسساتالعمومية

التعيني يف  10دجنرب 2009

 –104ر�سالة الإخطار التي وجهتها بلغاريا �إىل اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بخ�صو�ص �إن�شاء الآلية الوقائية الوطنيةhttp://www2. :
ohchr.org/english/bodies/cat/opcat/docs/NPM/Bulgaria.pdf
http://www.apt.ch/npm/americas/Chile7.pdf –105

درا�ســـــة حـــــول �إحـــــداث �آليـــــة وطنيـــــة للـــــوقـــــاية
من التعـــــذيـــــب فـــــي املغـــــرب
الدولة  /تاريخ املصادقة عىل الربوتوكول االختياري

قبرص  29 -أبريل 2009

الهيئة املعينة كآلية وقائية وطنية /
تاريخ التعيني

عملية تعيني اآللية

هيكلة اآللية وطرق اشتغالها

مؤسسة الوسيط ← وحدة منفصلة

 :2009تعيني مؤسسة الوسيط .التوجه
نحو إنشاء آلية وقائية وطنية مزدوجة
بعد التعيني اإلضايف للمعهد الوطني
لحامية حقوق اإلنسان (القانون املتعلق
106
مبؤسسة الوسيط)

 وحدة منفصلة داخل مؤسسة الوسيط.عضوان يعمالن أيضا يف املؤسسة ويتوليا
معالجة الشكاوى الفردية
 يكفل الترشيع االختصاصات املحددة يفالربوتوكول االختياري

التعيني يف يوليوز 2009

الدولة  /تاريخ املصادقة عىل الربوتوكول االختياري

كوستاريكا  1 -دجنرب 2005
36

الهيئة املعينة كآلية وقائية وطنية /
تاريخ التعيني

عملية تعيني اآللية

هيكلة اآللية وطرق اشتغالها

مؤسسة الوسيط ← وحدة منفصلة

 :2006تعيني مؤسسة الوسيط كآلية وقائية
وطنية مبوجب املرسوم الرئايس الصادر يف 13
107
دجنرب  2006واملنشور يف  19فرباير 2007
 :2009بدء العمل يف الوحدة املستقلة
يف انتظار منظومة ترشيعية حول اآللية
الوقائية الوطنية (الصالحيات والضامنات
املنصوص عليها يف الربوتوكول االختياري)

وحدة مستقلة داخل مؤسسة الوسيط
تضم محاميني اثنني وخبري يف العلوم
السياسية يتوفرون عىل تجربة يف مجال
زيارة أماكن االحتجاز
 التعاون املشرتك بني اآللية الوقائيةالوطنية واملؤسسات الدولية يف إطار تتبع
ظروف احتجاز املهاجرين.

التعيني يف سنة 2007

http://www.apt.ch/npm/eca/Cyprus1.pdf –106
 –107موقع م�ؤ�س�سة الو�سيطhttp://www.dhr.go.cr/mnp.html :
 –108ر�سالة الإخطار التي وجهتها كرواتيا �إىل اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بخ�صو�ص �إن�شاء الآلية الوقائية الوطنية:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/opcat/docs/NVPM_Croatia08.02.2012.pdf
 –109موقع م�ؤ�س�سة الو�سيط الدامناركية/http://en.ombudsmanden.dk/loven :

درا�ســـــة حـــــول �إحـــــداث �آليـــــة وطنيـــــة للـــــوقـــــاية
من التعـــــذيـــــب فـــــي املغـــــرب
الدولة  /تاريخ املصادقة عىل الربوتوكول االختياري

كرواتيا  25 -أبريل 2005

الهيئة املعينة كآلية وقائية وطنية /
تاريخ التعيني

عملية تعيني اآللية

هيكلة اآللية وطرق اشتغالها

مؤسسة الوسيط

 :2009مجموعة عمل بقيادة وزارة العدل
 :2010مصادقة الربملان عىل مرشوع
القانون الذي أعدته مجموعة العمل.
تعيني مؤسسة الوسيط كآلية وقائية وطنية
(تجربة يف زيارة السجون منذ عام )2005
 :2011اعتامد ترشيع جديد (يف  11فرباير
 )108 2011يلزم مؤسسة الوسيط بإرشاك
أعضاء من املجتمع املدين واألكادمييني يف
وظائفها املتعلقة باآللية الوقائية الوطنية
 :2012االجتامع األول ألعضاء اآللية :اتفاق
بشأن أساليب العمل والربنامج األويل للزيارات.

وفقا لقانون اآللية الوقائية الوطنية ،يتم تعيني
أعضاء اآللية من قبل الوسيط عىل أساس طلب
عام ينرش يف الجريدة الرسمية وعىل املوقع
الرسمي ملؤسسة الوسيط .يحق لكل جمعية
تعمل يف مجال حامية حقوق اإلنسان أو
األوساط األكادميية أن تتقدم بطلب العضوية
يف اآللية ،والذي سينظر فيه الوسيط.
 إمكانية االستعانة بخرباء والية قابلة للتجديد مدتها أربع سنوات أكدت اآللية أن مبقدورها البدء يف العمل بكلطاقتهابعدتخصيصغالفمايللهايفامليزانية
العامةللدولةلعام.2012وفقاملوقعهاعىل
شبكةاالنرتنت،يتمتخصيصميزانيةاآلليةكبند
مستقلضمنميزانيةمؤسسةالوسيط.

التعيني يف فرباير 2011

الدولة  /تاريخ املصادقة عىل الربوتوكول االختياري

الدامنارك  25 -يونيو 2004
الهيئة املعينة كآلية وقائية وطنية /
تاريخ التعيني

عملية تعيني اآللية

هيكلة اآللية وطرق اشتغالها

املفوض الربملاين لإلدارة املدنية والعسكرية
← وحدة منفصلة

 :2007تعيني الربملان للمفوض الربملاين
لإلدارة املدنية والعسكرية كآلية وقائية
وطنية (القانون املتعلق مبؤسسة
الوسيط) .109ويخىش مركز البحوث وإعادة
تأهيل ضحايا التعذيب ( )RCTغياب
تعدد التخصصات وقلة املوارد وانعدام
منهجية وقائية خاصة.
 :2009اعتامد قانون مؤسسة الوسيط
الذي يلزم املفوض الربملاين عىل التعاون
مع مركز البحوث وإعادة تأهيل ضحايا

 وحدة خاصة داخل مؤسسة الوسيط تتوىل هيئتان تسهيل التعاون مع مركزالبحوث وإعادة تأهيل ضحايا التعذيب
واملؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان:
 .1مجلس الربوتوكول االختياري الذي
ينعقد كل  4-6أشهر ملناقشة القضايا
ذات االهتامم املشرتك ويقوم بوضع دليل
للزيارات وكيفية إعداد تقارير بشأنها.
 .2مجموعة العمل الخاصة بالربوتوكول
االختياري التي تضم موظفني خاصني من
املؤسسات الثالث وتتوىل تحديد أماكن

التعيني يف عام 2007
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درا�ســـــة حـــــول �إحـــــداث �آليـــــة وطنيـــــة للـــــوقـــــاية
من التعـــــذيـــــب فـــــي املغـــــرب
التعذيب واملؤسسة الوطنية الدامناركية يف
وظائفه كآلية وقائية وطنية ليشمل مرافق
القطاع الخاص.
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الزيارة وإعداد التقارير والتوصيات بشأن
الترشيعات
 تسعة موظفني ( 4نساء  5 /رجال) منهم 4أعضاء من مؤسسة الوسيط  +خرباء
طبيني من مركز البحوث وإعادة تأهيل
ضحايا التعذيب  +خرباء يف القانون الدويل
وحقوق اإلنسان من املؤسسة الوطنية
 ميزانية تصل إىل  281،626أورو الزيارات :من ساعة إىل  24ساعةومبشاركة  3إىل  5خرباء (وحدة خاصة
 +طبيب) .ميكن أن يشارك خرباء من
املؤسسة الوطنية يف الزيارات عىل أساس
محدد .يتم إعداد الزيارة عىل أساس
املعلومات التي تم جمعها من قبل وحدة
اآللية الوقائية الوطنية داخل مؤسسة
الوسيط .قلة الزيارات املفاجئة
 دور قسم التفتيش داخل مؤسسةالوسيط :يواصل أنشطة الزيارة ويقدم
تقاريره إىل اآللية الوقائية الوطنية التي
تتخذ إجراءات للمتابعة عند االقتضاء.

الدولة  /تاريخ املصادقة عىل الربوتوكول االختياري

اإلكوادور  20 -يوليوز 2010
الهيئة املعينة كآلية وقائية وطنية /
تاريخ التعيني

عملية تعيني اآللية

هيكلة اآللية وطرق اشتغالها

مؤسسة الوسيط ← وحدة منفصلة

 :2010مناقشة بني املنظامت غري
الحكومية حول الصيغة الواجب اعتامدها
إلنشاء اآللية الوقائية الوطنية
 :2011أصدرت مؤسسة الوسيط قرارا
لتنظيم وظائفها كآلية وقائية وطنية عىل
أساس اختصاص الوقاية من التعذيب
املوكول إىل مؤسسة الوسيط مبوجب
الدستور الجديد.
 :2012املوافقة عىل قرار مؤسسة الوسيط
من طرف وزارة الشؤون الخارجية ،التي
أبلغت اللجنة الفرعية ملنع التعذيب
بتعيينه كآلية وقائية وطنية.

 ميزانية خاصة باآللية الوقائية الوطنية منهجية الزيارات قيد اإلعداد من أجلمالءمتها مع مختلف أصناف املؤسسات
ستتم إحالة الشكاوى الفردية أو القضايا
عىل وحدة الحامية التي ميكن أن يشارك
موظفوها أيضا يف الزيارات التي تقوم بها
اآللية الوقائية الوطنية

التعيني يف فرباير 2012

درا�ســـــة حـــــول �إحـــــداث �آليـــــة وطنيـــــة للـــــوقـــــاية
من التعـــــذيـــــب فـــــي املغـــــرب
الدولة  /تاريخ املصادقة عىل الربوتوكول االختياري

استونيا  18 -دجنرب 2006
الهيئة املعينة كآلية وقائية وطنية /
تاريخ التعيني

عملية تعيني اآللية

هيكلة اآللية وطرق اشتغالها

وزارة العدل ← ال توجد وحدة منفصلة

 :2007بعد الرتدد بني تعيني مؤسسة قامئة
أو إنشاء هيئة جديدة ،تم اختيار وزارة
العدل بالنظر لتقارب مهامها مع وظائف
اآللية الوقائية الوطنية :املراقبة الدستورية
ومؤسسة الوسيط وزيارة أماكن الحرمان
من الحرية (القانون املتعلق بوزارة
العدل).110
قلق لجنة مناهضة التعذيب واللجنة
املعنية بحقوق اإلنسان بشأن استقاللية
الوزارة واختصاصاتها ومواردها للقيام
مبهام اآللية عىل النحو األكمل.

 ال توجد وحدة خاصة مكلفة مبهام اآلليةالوقائية الوطنية ،فيام تقوم بهذا الدور
وحدتان موضوعاتيتان .أغلبية األعضاء من
املحامني ،مع وجود عضوين متخصصني
يف مجال الصحة العمومية وعلم النفس.
االستعانة بخرباء خارجيني يف الزيارات
بصفة متكررة.
 امليزانية العامة لوزارة العدل( 1,600,000أورو يف عام  ،)2010دون
ذكر تفاصيل بشأن ميزانية اآللية الوقائية
الوطنية.
 الصالحيات املنصوص عليها يفالربوتوكول االختياري مكفولة يف القانون
 مبادئ توجيهية محددة صادرة عنوزارة العدل حول التحضري للزيارات
وإجرائها وإعداد تقارير بشأنها .توزيع
مواد إخبارية عىل السجناء أثناء الزيارات
(اختصاصات وزارة العدل ومطبوع
الشكاوى الفردية واملساعدة القانونية من
جانب الدولة وحقوق املرىض)
إدراج املؤسسات التي ستتم زيارتها يف
برنامج العمل السنوي لوزارة العدل .زيارة
واحدة كل ثالث سنوات عىل األقل لكل
مؤسسة ( 150مؤسسة)  +زيارات خاصة
حسب الحاجة
القيام يف نفس اآلن بزيارات مربمجة
وأخرى بدون إشعار .يف عام  ،2009أعلنت
وزارة العدل أنها أجرت  10زيارات بدون
إشعار و 15زيارة بعد إشعار قصري (قبل
الزيارة بيوم واحد) وعدة زيارات مربمجة.
 غياب متييز بني أنشطة الزيارة وتلقيالشكاوى الفردية

التعيني يف فرباير 2007

http://oiguskantsler.ee/en/prevention-of-ill-treatment-1 –110
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الدولة  /تاريخ املصادقة عىل الربوتوكول االختياري

جورجيا  9 -غشت 2005

الهيئة املعينة كآلية وقائية وطنية /
تاريخ التعيني

عملية تعيني اآللية

هيكلة اآللية وطرق اشتغالها

مؤسسة الوسيط ← إدارة منفصلة

 :2006-2008عقد سلسلة من املوائد
املستديرة واللقاءات حول تعيني اآللية
الوقائية الوطنية .تقديم العديد من
املقرتحات من قبل املجتمع املدين
 :2009تعيني مؤسسة الوسيط كآلية
وقائية وطنية
(القانون التنظيمي املتعلق مبؤسسة
الوسيط الصادر يف  13يونيو  1996كام
111
وقع تغيريه يف يوليوز )2009

قسم الوقاية والتتبع يف مؤسسة الوسيط
( 6أعضاء دامئني ،معظمهم من املحامني)،
مبساعدة خرباء من املجموعة الوقائية
الخاصة ( 25عضوا) وطاقم طبي دائم
(طبيب واحد وطبيبان داخليان)
ميزانية مستقلة 92,000 :أورو  +دعم
االتحاد األورويب مببلغ  74,000أورو يف عام
 .2010موارد لوجستية مستقلة (امل َركبات
واألجهزة املعلوماتية)
 الصالحيات املنصوص عليها يفالربوتوكول االختياري مكفولة يف القانون.
 وضع منهجية محددة لكل صنف مناملؤسسات:
*السجون :إرسال استبيانات إىل املؤسسات
قبل بداية الزيارة من أجل الحصول عىل
معلومات محددة (سري العمل والبنية التحتية
والحق يف الزيارة وغريه) .غالبا ما يتم ملء
االستبيانات بشكل ناقص .عقد لقاءات مع
ممثلني عن موظفي السجن وإجراء مقابالت
عىل انفراد مع املعتقلني .صعوبات يف مامرسة
جميع الحقوق يف بعض املؤسسات
* مراكز االعتقال االحتياطي :االطالع عىل
السجالت وامللفات املتعلقة بالفحص
الطبي األويل للمعتقلني .مقابلة املعتقلني.
مراقبة الزنازين وغرف االستنطاق وتدبري
عملية التغذية .إمكانية مقابلة املوظفني
للحصول عىل معلومات إضافية (وضع
السجناء يف زنازين منعزلة ومسطرة ووترية
االستفادة من الطعام واالستحامم ومامرسة
الرياضة يف الهواء الطلق)

التعيني يف يوليوز 2009
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 –111املوقع الإلكرتوين مل�ؤ�س�سة الو�سيط يف جورجيا:
http://www.ombudsman.ge/index.php?page=777&lang=1&n=7
التعديالت على القانون التنظيميhttp://ombudsman.ge/uploads/links/draft_law_on_pd_npm.pdf :
ر�سالة الإخطار التي وجهتها جورجيا �إىل اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بخ�صو�ص �إن�شاء الآلية الوقائية الوطنية:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/opcat/docs/NPM/PM_Georgia_NV_28102009.pdf

درا�ســـــة حـــــول �إحـــــداث �آليـــــة وطنيـــــة للـــــوقـــــاية
من التعـــــذيـــــب فـــــي املغـــــرب
* دور رعاية القارصين :فرق متخصصة
(أعضاء الوحدة وخرباء يف رعاية األطفال
وأخصائيون نفسانيون ومساعدون
اجتامعيون) .استبيانات خاصة لتقييم
املؤسسات وبيئتها وأخرى موجهة للموظفني
واملستفيدين .خالل الزيارات يويل الخرباء
اهتامما خاصا بإجراءات القبول وتعزيز
حامية الطفل ومنوه واالستفادة من
الخدمات الطبية واملساعدة يف حاالت
الطوارئ والحصول عىل الطعام ومالءمة
الوسط واملوارد البرشية والنفسية للطفل
 يتم تحليل الحاالت الفردية وإحالتهاعىل النائب العام من أجل املتابعة
القضائية.

الدولة  /تاريخ املصادقة عىل الربوتوكول االختياري

اليونان  11 -فرباير 2014

الهيئة املعينة كآلية وقائية وطنية /
تاريخ التعيني

عملية تعيني اآللية

هيكلة اآللية وطرق اشتغالها

مؤسسة الوسيط

 :2010-2012مناقشة الربملان واعتامده
يف يناير  2014للقانون القايض باملصادقة
عىل الربوتوكول االختياري وبتعيني مؤسسة
الوسيط كآلية وقائية وطنية.

غري محدد

التعيني يف يناير 2014
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درا�ســـــة حـــــول �إحـــــداث �آليـــــة وطنيـــــة للـــــوقـــــاية
من التعـــــذيـــــب فـــــي املغـــــرب
الدولة  /تاريخ املصادقة عىل الربوتوكول االختياري

هنغاريا  12 -يناير 2012

الهيئة املعينة كآلية وقائية وطنية /
تاريخ التعيني
مفوض الحقوق األساسية
(يدخل حيز التنفيذ يف سنة )2015

112

التعيني يف أكتوبر 2011
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عملية تعيني اآللية

هيكلة اآللية وطرق اشتغالها

 :2011قيام الربملان يف نفس الوقت
بدراسة املصادقة عىل الربوتوكول
االختياري وتعيني مفوض حقوق اإلنسان
كآلية وقائية وطنية (القانون رقم 111
لعام  2011واملتعلق مبفوض الحقوق
األساسية ،الباب الثالث/أ).113
 انتقادات من لدن املجتمع املدين بشأنغياب الشفافية يف عملية التعيني ( 4أيام
فقط للتعليق عىل مرشوع القانون ،الذي
تم اعتامده قبل انرصام األجل) .غياب
تغطية شاملة لجميع أماكن االحتجاز +
عدم كفاية امليزانية  +استبعاد املنظامت
غري الحكومية األكرث خربة

 مل يتم تحديد هيكلة اآللية الوقائية يفالقانون
 تعيني  11موظفا عىل األقل (من بينهممحاميان وأخصائيان نفسانيان وطبيبان)
للقيام مبهام اآللية ،مع عدم توضيح
انتامئهم إىل وحدة مخصصة ملهام اآللية
الوقائية الوطنية
 ميزانية مستقلة داخل مؤسسة املفوض: 550,000أورو يف عام ( 2015من غري
املحتمل أن تندرج يف إطار مجموع
ميزانية املؤسسة والبالغة  840,000أورو)

الدولة  /تاريخ املصادقة عىل الربوتوكول االختياري

كازاخستان  22 -أكتوبر 2008
114

الهيئة املعينة كآلية وقائية وطنية /
تاريخ التعيني

عملية تعيني اآللية

هيكلة اآللية وطرق اشتغالها

مفوض حقوق اإلنسان  +لجان املراقبة +
منظامت من املجتمع املدين

 :2008مجموعة العمل املعنية مبناهضة
التعذيب التابعة ملفوض حقوق اإلنسان
واملكلفة مبعالجة املسائل املرتبطة
بالتعذيب وكذا تنفيذ الربوتوكول االختياري.
تنظيم مائدة مستديرة ضمت عدة
متدخلني وتناولت إمكانية تعيني مؤسسة
الوسيط كآلية وقائية وطنية مبشاركة
منظامت من املجتمع املدين.
 :2009مناقشات عىل الصعيد الوطني
حول تعيني اآللية الوقائية الوطنية

غري محدد

التعيني يف يوليوز 2013

� –112إعالن مبوجب املادة  24من الربوتوكول االختياري.
 –113ر�سالة الإخطار التي وجهتها هنغاريا �إىل اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بخ�صو�ص تعيني الآلية الوقائية الوطنيةhttp://www2. :
ohchr.org/english/bodies/cat/opcat/docs/NPM/Hungary30102012.pdf
� –114إعالن مبوجب املادة  24من الربوتوكول االختياري.

درا�ســـــة حـــــول �إحـــــداث �آليـــــة وطنيـــــة للـــــوقـــــاية
من التعـــــذيـــــب فـــــي املغـــــرب
 :2010تقديم اقرتاح من طرف وزارة
العدل ،يف ضوء خالصات مجموعة
العمل املعنية مبناهضة التعذيب ،بتعيني
اللجان العمومية للمراقبة (التي تخالف
مقتضيات الربوتوكول االختياري) التي
يجب تعديلها حتى تنسجم مع الربوتوكول
االختياري .وقدمت الحكومة مقرتحا ثانيا
بتعيني مؤسسة الوسيط كآلية وقائية
وطنية بتعاون مع هيئات املجتمع املدين.

الدولة  /تاريخ املصادقة عىل الربوتوكول االختياري

لوكسمبورغ  19 -ماي 2010
الهيئة املعينة كآلية وقائية وطنية /
تاريخ التعيني

عملية تعيني اآللية

هيكلة اآللية وطرق اشتغالها

مؤسسة الوسيط لدوقية ﻟﻜﺴﻤبورغ
الكربى ← وحدة منفصلة

 :2007تعيني مؤسسة الوسيط كآلية
وقائية وطنية عند مصادقة الربملان عىل
الربوتوكول االختياري .إدخال تعديالت
عىل القانون :حذف القامئة الكاملة
ألماكن الزيارة؛ الرتخيص ملؤسسة الوسيط
باالستعانة بخرباء من اختيارها؛ إلزامية
إعداد تقرير سنوي وتقارير الزيارات
وإرسالها إىل السلطات املعنية (القانون
املتعلق بالربوتوكول االختياري الصادر يف
115
أبريل  2010وقانون مؤسسة الوسيط)

 وحدة خاصة داخل مؤسسة الوسيط:مكتب املراقبة الخارجية ألماكن االحتجاز
 تضم الوحدة  3أعضاء :الوسيط (يتمتعيينه ملدة  8سنوات باقرتاح من الربملان)
وعضوان من املؤسسة (امرأة ورجل)،
أحدهم خبري يف علم اإلجرام ،باإلضافة إىل
موظف إداري .التعاون مع الخرباء الطبيني
واألكادمييني واملؤسسات األخرى
 امليزانية العامة ملؤسسة الوسيط .غيابموارد إضافية بفعل وظائفها الجديدة
(موارد كافية)
 -برنامج الزيارات قيد اإلعداد

التعيني يف سنة 2007

 –115املوقع الإلكرتوين مل�ؤ�س�سة الو�سيط يف لوك�سمبورغ:
http://www.chd.lu/wps/portal/public/RoleEtenduaction=doDocpaDetails&id=5849&backto=/
wps/portal/public/Abonnement
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درا�ســـــة حـــــول �إحـــــداث �آليـــــة وطنيـــــة للـــــوقـــــاية
من التعـــــذيـــــب فـــــي املغـــــرب
الدولة  /تاريخ املصادقة عىل الربوتوكول االختياري

مقدونيا  13 -فرباير 2009

الهيئة املعينة كآلية وقائية وطنية /
تاريخ التعيني

عملية تعيني اآللية

هيكلة اآللية وطرق اشتغالها

مؤسسة الوسيط ← وحدة منفصلة

 :2008ندوة وطنية حول تعيني اآللية
الوقائية الوطنية ،حتى قبل املصادقة عىل
الربوتوكول االختياري.
تعيني مؤسسة الوسيط كآلية وقائية وطنية
مبوجب القانون املتعلق باملصادقة عىل
الربوتوكول االختياري والتعديالت عىل
117
قانون مؤسسة الوسيط ،شتنرب )2009

وحدة خاصة داخل مؤسسة الوسيط :الوحدة
التنظيمية ملنع التعذيب وغريه من رضوب
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو
املهينة .كتاب القواعد الصادر عن مؤسسة
الوسيط يحدد تنظيم هذه الوحدة.116
ويجري حاليا توظيف عضوين دامئني.
 امليزانية العامة ملؤسسة الوسيط .غيابموارد إضافية بفعل وظائفها الجديدة
 اعتامد وثيقتني منهجيتني تكفالناالختصاصات التي يحددها الربوتوكول
االختياري لآللية الوقائية الوطنية .زيارات
مربمجة وأخرى بدون إشعار.
 إمكانية تلقي الشكاوى الفردية أثناء الزيارات(املقابالتالفردية)لكنمعالجتهاتتممبعزل
عن األنشطة الوقائية من طرف الوسيط.

التعيني يف شتنرب 2009
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الدولة  /تاريخ املصادقة عىل الربوتوكول االختياري

مالي  12 -ماي 2005

الهيئة املعينة كآلية وقائية وطنية /
تاريخ التعيني

عملية تعيني اآللية

هيكلة اآللية وطرق اشتغالها

اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان ← وحدة
منفصلة

 :2007مجموعة العمل حول الوقاية من
التعذيب باملالديف (التي تضم ممثلني عن
الحكومة واللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان
واملنظامت غري الحكومية) .تعيني اللجنة
كآلية وقائية وطنية (القانون املتعلق
118
باللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان)

وحدة خاصة خاضعة إلرشاف األمني العام
للجنة الوطنية لحقوق اإلنسان وتتبع
مبارشة إىل نائب رئيس اللجنة .تحظى
مبساعدة عدد من األقسام القامئة (القانون
والشكاوى والرتبية واإلعالم)
  4أعضاء :ضابطان مفتشان مساعدان +ضابطان مفتشان متخصصان (تكونهام
اللجنة) .مدير متخصص يف علم النفس.
توظيف خرباء متخصصني تابعني للجنة
 -امليزانية العامة للجنة

التعيني يف سنة 2007

درا�ســـــة حـــــول �إحـــــداث �آليـــــة وطنيـــــة للـــــوقـــــاية
من التعـــــذيـــــب فـــــي املغـــــرب
 وضع خطة اسرتاتيجية لسري العمل .مالءمةاملنهجيةالسابقةللزياراتمعاملقاصدالوقائية
لوظيفةاآلليةالوقائيةالوطنية(اإلطاراملرجعي
ودليلمراكزاالحتجازواملنهجيةالخاصة
مبختلف فئات املؤسسات  .)...ال يزال الولوج
إىل جميع أماكن االحتجاز غري مكفول حاليا

الدولة  /تاريخ املصادقة عىل الربوتوكول االختياري

املالديف  15 -فرباير 2006

الهيئة املعينة كآلية وقائية وطنية /
تاريخ التعيني

عملية تعيني اآللية

هيكلة اآللية وطرق اشتغالها

اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان ← لجنة
فرعية منفصلة

 :2006إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق
اإلنسان وتعيينها كآلية وقائية وطنية
 :2009اعتامد قانون يحدد اختصاصات
اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان بصفتها
آلية وقائية وطنية (القانون رقم 042
الصادر يف  19نونرب  2009واملرسوم رقم
 09-641املؤرخ يف  30نونرب )2009

لجنة فرعية خاصة بوظائف اآللية
الوقائية الوطنية .االستعانة بالخرباء بصفة
استشارية فقط .اجتامعات مغلقة
ال يحدد القانون هيكلة اللجنة الفرعية
اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان23 :
عضوا من املجتمع املدين  12 +ممثال عن
مختلف الوزارات  +عضو بالربملان  +عضو
ميثل مؤسسة الوسيط  3 +ممثلني عن
مجالس محددة (لوالية مدتها  5سنوات
قابلة للتجديد مرة واحدة)
ال يكفل القانون الصالحيات املنصوص
عليها يف الربوتوكول االختياري :زيارة أماكن
االحتجاز فقط «إذا لزم األمر».
 ال تتوفر اللجنة الوطنية عىل ميزانيةخاصة للقيام بهذه املهمة.

التعيني يف سنة 2006

http://www.ombudsman.mk/ombudsman/EN/national_preventive_mechanism/legal_framework/ –116
domestic_legislative.aspx

http://www.ombudsman.mk/ombudsman/upload/NPM-dokumenti/2012/Zbirka%20 –117
NPM%20so%20korica-ang.pdf
–-118

http://www.hrcm.org.mv/publications/otherdocuments/HRCMActEnglishTranslation.pdf
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درا�ســـــة حـــــول �إحـــــداث �آليـــــة وطنيـــــة للـــــوقـــــاية
من التعـــــذيـــــب فـــــي املغـــــرب
الدولة  /تاريخ املصادقة عىل الربوتوكول االختياري

موريس  21 -يونيو 2005

الهيئة املعينة كآلية وقائية وطنية /
تاريخ التعيني

عملية تعيني اآللية

هيكلة اآللية وطرق اشتغالها

اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان ← وحدة
منفصلة

 :2009التعيني اإلداري اللجنة الوطنية
لحقوق اإلنسان كآلية وقائية وطنية
 :2010-2011إعداد تعديالت إلدخالها
عىل القانون من أجل مالءمة عمل اللجنة
مع االختصاصات املحددة يف الربوتوكول
االختياري
 :2012اعتامد القانون املحدث لآللية
الوقائية الوطنية (القانون رقم  21الصادر
119
يف يوليوز )2012

 آلية وقائية وطنية تحت إرشاف اللجنةالوطنية لحقوق اإلنسان
  8أعضاء :عضوان من اللجنة (أحدهامرئيس اللجنة ويف نفس الوقت رئيس اآللية
الوقائية)  +عضوان من النيابة العامة +
عضو من مؤسسة الوسيط  +رئيس قسم
الطب الرشعي  +عضوان من منظامت
املجتمع املدين
 يكفل القانون الصالحيات املنصوصعليها يف الربوتوكول االختياري
 امليزانية العامة للجنة الوطنية لحقوقاإلنسان
 تم القيام بأول زيارة يف عام  2008دونذكر أي تفاصيل بشأنها

التعيني يف سنة 2009

46

الدولة  /تاريخ املصادقة عىل الربوتوكول االختياري

املكسيك  11 -أبريل 2005

الهيئة املعينة كآلية وقائية وطنية /
تاريخ التعيني

عملية تعيني اآللية

هيكلة اآللية وطرق اشتغالها

اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان ← وحدة
منفصلة

 :2007اتفاق بني وزاري بتعيني اللجنة
الوطنية لحقوق اإلنسان كآلية وقائية
وطنية بعد استشارة املجتمع املدين .إال
أن بعض املقتضيات التقييدية تظل مصدر
قلق (قد تكون الزيارات محدودة ألسباب
تتعلق ،من بني أمور أخرى ،باألمن العام
والدفاع الوطني ،يف حني أن الربوتوكول
االختياري ال ينص عىل هذا النوع من

 تركيبة اآللية الوقائية الوطنية :مدير +فريق متعدد التخصصات مكون من
 23شخصا ،منهم من كان مكلفا مبراقبة
السجون داخل اللجنة الوطنية.
 امليزانية العامة للجنة الوطنية لحقوقاإلنسان.
الزيارات (شعار وزي خاص باآلليةالوقائية الوطنية):
فريق زائر يضم  3أشخاص من بينهم

التعيني يف  11يوليوز 2007

 –119انظرhttp://www.apt.ch/content/files/Mauritius_NPM%20bill.pdf :
� –120إعالن مبوجب املادة  24من الربوتوكول االختياري (ت�أجيل �إن�شاء الآلية الوقائية الوطنية ملدة ثالث �سنوات)
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/opcat/docs/NVNPMMontenegro.pdf–121

درا�ســـــة حـــــول �إحـــــداث �آليـــــة وطنيـــــة للـــــوقـــــاية
من التعـــــذيـــــب فـــــي املغـــــرب
القيود عىل الزيارات التي تقوم بها اللجنة
الفرعية ملنع التعذيب) ،ويفرض الترشيع
رضورة مواكبة السلطات العمومية لكافة
مراحل الزيارة ومينحها سلطة اختيار مكان
إجراء املقابالت مع السجناء.

طبيب .متوسط مدة الزيارة :نصف يوم.
تم وضع مبادئ توجيهية خاصة بزيارة كل
فئة من أماكن االحتجاز.
زيارات بدون إشعار  +متابعة الزيارات
التي تم القيام بها إىل مختلف أصناف
أماكن االحتجاز عىل مستوى الفدرالية
والواليات والبلديات.
 تحيل اآللية الشكاوى الفردية عىل املديريةالعامة للشكاوى التابعة للجنة الوطنية
لحقوق اإلنسان من أجل التحقيق فيها.

الدولة  /تاريخ املصادقة عىل الربوتوكول االختياري

اجلبل األسود  6 -مارس 2009
120

الهيئة املعينة كآلية وقائية وطنية /
تاريخ التعيني

عملية تعيني اآللية

هيكلة اآللية وطرق اشتغالها

حامي حقوق اإلنسان والحريات ←
مجلس استشاري منفصل

 :2006خالصات الندوات األوىل :لجان
مؤقتة داخل مؤسسة الوسيط
 :2007-2008فريق عمل إلعداد مقرتحات
ملموسة وتعيني مؤسسة الوسيط .إحداث
منصب نائب الوسيط ،هيئة من الخرباء
األكادمييني وأعضاء املجتمع املدين
 :2011تعيني مؤسسة الوسيط كآلية وقائية
وطنية طبقا لتعديل القانون (قانون مؤسسة
الوسيط ،الجريدة الرسمية لجمهورية الجبل
األسود عدد  ،42/2011الصادر يف  24غشت
121
 ،2011املواد )24-26

 مرشوع إنشاء مجلس استشاري للخرباءلتقديم االستشارة لحامي حقوق اإلنسان
والحريات فيام يخص وظائف اآللية
الوقائية الوطنية
 امليزانية العامة لحامي حقوق اإلنسانوالحريات .تم رصد موارد إضافية بسبب
وظائفه الجديدة ( 58,000أورو يف عام
)2012
 -يجري حاليا وضع منهجية العمل

التعيني يف  24غشت 2011

الدولة  /تاريخ املصادقة عىل الربوتوكول االختياري

نيكاراغوا  25 -فرباير 2009
الهيئة املعينة كآلية وقائية وطنية /
تاريخ التعيني

عملية تعيني اآللية

هيكلة اآللية وطرق اشتغالها

مؤسسة الوسيط

 :2009ملتمس من مؤسسة الوسيط إىل
رئيس الجمهورية لتعيينها كآلية وقائية وطنية
 :2012تعيني مؤسسة الوسيط كآلية وقائية
وطنية بعد موافقة رئيس الدولة

منهجية عمل قامئة عىل العمل الجامعي
واملشرتك بني املؤسسات بالتعاون مع املنظامت
املستقلة للدفاع عن حقوق اإلنسان

التعيني يف  16يناير 2012
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درا�ســـــة حـــــول �إحـــــداث �آليـــــة وطنيـــــة للـــــوقـــــاية
من التعـــــذيـــــب فـــــي املغـــــرب
الدولة  /تاريخ املصادقة عىل الربوتوكول االختياري

النرويج  27 -يونيو 2013

الهيئة املعينة كآلية وقائية وطنية /
تاريخ التعيني

عملية تعيني اآللية

هيكلة اآللية وطرق اشتغالها

مؤسسة الوسيط الربملاين ← وحدة
منفصلة

 :2011-2013إحداث فريق عمل مشرتك
بني الوزارات لتقييم النتائج املرتتبة
عن إمكانية املصادقة عىل الربوتوكول
االختياري .وقام فريق العمل باستشارة
املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
الرنويجية واملجتمع املدين بشأن إمكانية
تعيني اآللية الوقائية الوطنية .وقد اقرتح
فريق العمل مؤسسة الوسيط الربملاين
كآلية وقائية وطنية مبساعدة لجنة
استشارية.

 تم إنشاء قسم مكلف مبهام اآلليةالوقائية الوطنية ضمن مؤسسة الوسيط
الربملاين.
 تضم اآللية أربعة أعضاء دامئني:رئيس القسم الذي توىل منصبه يف يناير
 ،2014ومحام وطبيب وباحث يف العلوم
االجتامعية متخصص يف القضايا املتعلقة
باملؤسسات السجنية الذي توىل منصبه يف
أبريل .2014
 تم تزويد مؤسسة الوسيط مبوارد إضافيةللقيام بوظائف اآللية الوقائية الوطنية.

التعيني يف  21يونيو 2013
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الدولة  /تاريخ املصادقة عىل الربوتوكول االختياري

نيوزيلندا  14 -مارس 2007

الهيئة املعينة كآلية وقائية وطنية /
تاريخ التعيني

عملية تعيني اآللية

هيكلة اآللية وطرق اشتغالها

مؤسسة الوسيط؛
الهيئة املستقلة ملراقبة عمل الرشطة؛
مفوضية حقوق الطفل؛
مفتشية املؤسسات السجنية
لجنة حقوق اإلنسان تتوىل تنسيق اآللية
← مجالس منفصلة

 :2007تعيني خمس مؤسسات قامئة كآلية
وقائية وطنية .يسمح الترشيع بالتعيني
التدريجي لهيئات جديدة كآلية وقائية
وطنية (الجزء الثاين من النسخة املعدلة
للقانون املتعلق بجرائم التعذيب ،الفرع
الخاص مبنع التعذيب)122
ماي  :2013زيارة اللجنة الفرعية،
مالحظات رسية.

 مؤسسة الوسيط :مفتش رئييس مكلفبجرائم التعذيب يعينه الوسيط  +مرشوع
توظيف مفتشني آخرين
 الهيئة املستقلة ملراقبة عمل الرشطة:مجلس خاص داخل الهيئة  +خرباء
خارجيني
 مفوضية حقوق الطفل :مستخدم واحد(بدوام جزيئ)
مفتشية املؤسسات السجنية :مفتش واحد
 +موظفني إضافيني إذا لزم األمر
 لجنة حقوق اإلنسان :عضو مكلفبتنسيق نظام اآللية الوقائية الوطنية
(بدوام جزيئ)

التعيني يف يونيو 2007

–122انظرhttp://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/opcat/docs/NPM/NewZealand.pdf :

درا�ســـــة حـــــول �إحـــــداث �آليـــــة وطنيـــــة للـــــوقـــــاية
من التعـــــذيـــــب فـــــي املغـــــرب
 امليزانية العامة للمؤسسات الخمس(توصلت مؤسسة الوسيط والهيئة املستقلة
ملراقبة عمل الرشطة مبوارد مالية إضافية)
 تم وضع قواعد منهجية مشرتكة يف عام 2008لتنظيم عمل اآللية
 مؤسسة الوسيط :الشكاوى الفردية +زيارات عامة  +زيارات موضوعاتية
 مفوضية حقوق الطفل :مبادئ توجيهيةبشأن إعداد الزيارات وتوجيهها
 الهيئة املستقلة ملراقبة عمل الرشطة:زيارات مربمجة  +زيارات بدون إشعار
 +تتبع تنفيذ التوصيات  +توجيه دقيق
للزيارات
 مفتشية املؤسسات السجنية :زياراتبدون إشعار  +لقاء املسؤولني عن السجن
 +تفتيش املرافق والوثائق  +مقابلة كل
سجني عىل انفراد  +عقد اجتامع مع
مسؤويل السجن مبارشة بعد انتهاء الزيارة
ملدهم بالخالصات
 منهجية معالجة الشكاوى :يتم إخطاراآللية الوقائية الوطنية ليك يتم إدراج
املسألة يف الزيارات املقبلة  +يتم التحقيق
يف الشكوى مبوجب قانون مؤسسة الوسيط
أو تحال عىل هيئة استقصائية من أجل
دراسة أنسب

الدولة  /تاريخ املصادقة عىل الربوتوكول االختياري

هولندا  28 -شتنرب 2010

الهيئة املعينة كآلية وقائية وطنية /
تاريخ التعيني

عملية تعيني اآللية

هيكلة اآللية وطرق اشتغالها

 3مفتشيات وطنية؛
لجنة؛
مجلس؛
 +مفتشية تطبيق العقوبات

 :2010-2011سلسلة مشاورات من
أجل تحديد اآللية الوقائية الوطنية التي
تستجيب ملقتضيات الربوتوكول االختياري

  3مفتشيات وطنية :النظام العام واألمن،ورعاية الشباب ،والرعاية الصحية
لجنة
مجلس
هيئة تنسيقية :مفتشية تطبيق العقوبات
 منح صفة مالحظ ملؤسسة الوسيط 3 +هيئات متثل اللجان املحلية ملراقبة أماكن
الحرمان من الحرية

التعيني يف دجنرب 2011

تعيني ست مؤسسات قامئة كآلية وقائية
وطنية
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درا�ســـــة حـــــول �إحـــــداث �آليـــــة وطنيـــــة للـــــوقـــــاية
من التعـــــذيـــــب فـــــي املغـــــرب
الدولة  /تاريخ املصادقة عىل الربوتوكول االختياري

بولونيا  14 -شتنرب 2005

الهيئة املعينة كآلية وقائية وطنية /
تاريخ التعيني

عملية تعيني اآللية

هيكلة اآللية وطرق اشتغالها

مفوضية حامية الحقوق املدنية ← قسم
منفصل

 :2005تعيني مفوضية حامية الحقوق
املدنية كآلية وقائية وطنية من طرف
مجلس الوزراء (القانون املتعلق مبؤسسة
الوسيط والفصالن الثاين والتاسع من
123
الدستور)
 :2008-2012مرشوع تعديالت ملالءمة
املؤسسة مع مقتضيات الربوتوكول
االختياري

قسم خاص بوظائف اآللية الوقائية
الوطنية 7 .أعضاء ( +اثنان ينتميان إىل
الهيئة السابقة لآللية الوقائية الوطنية):
املحامون وعلامء السياسة والخرباء يف
مجال إعادة تأهيل القارصين.
االستعانة بخرباء خارجيني يف الزيارات
(أخصائيون نفسانيون وأطباء
واختصاصيون يف معالجة اإلدمان)
 امليزانية العامة ملفوضية حامية الحقوقاملدنية (يف عام  2011تم تخفيض الغالف
املايل من  522,000دوالر أمرييك إىل
)379,500
 يتم إعداد برنامج الزيارات الرسيةسنة من قبل (أغلب الزيارات ذات طابع
مفاجئ) .زيارات «مفصلة» :تحليل نظام
االعتقال واألسباب العميقة التي ميكن
أن تؤدي إىل سوء املعاملة (تدوم الزيارة
ما بني يوم واحد إىل  4أيام حسب نوع
املؤسسة) .زيارات «خاصة» :الغرض منها
التحقق من تنفيذ التوصيات الصادرة
بعد الزيارات املفصلة ،وتكون ملدة أقرص.
زيارة جميع املرافق  +إرسال التقارير إىل
السلطات املعنية .إجراء مقابالت فردية
عىل أساس استبيانات ممنهجة 10% :من
السجناء يف كل مؤسسة  +الفئات الهشة +
السجناء الذين يرغبون يف أن يستمع إليهم
صعوبات يف جمع املعلومات (غياب
ترشيع يكفل الرسية ،انظر املبحث األول
من الفصل الثالث من القسم األول
. )I.1.3.3
 صعوبة الولوج إىل بعض املؤسساتبسبب عدم معرفة العموم باختصاص
اآللية الوقائية الوطنية

التعيني يف سنة 2005
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http://www.rpo.gov.pl/index.php?md=1372&s=3–123
و http://www.rpo.gov.pl/index.php?md=1371&s=3

درا�ســـــة حـــــول �إحـــــداث �آليـــــة وطنيـــــة للـــــوقـــــاية
من التعـــــذيـــــب فـــــي املغـــــرب
الدولة  /تاريخ املصادقة عىل الربوتوكول االختياري

البرتغال  15 -يناير 2013

الهيئة املعينة كآلية وقائية وطنية /
تاريخ التعيني

عملية تعيني اآللية

هيكلة اآللية وطرق اشتغالها

مؤسسة الوسيط

 :2006اتصلت الحكومة مبؤسسة الوسيط
قبل املصادقة عىل الربوتوكول االختياري
لالستفسار عن رغبتها يف تويل وظيفة
اآللية الوقائية الوطنية .وقد عربت مؤسسة
الوسيط عن قبولها رشيطة الزيادة يف
مواردها.
 :2013اعتمد مجلس الوزراء قرارا يقيض
بتعيني مؤسسة الوسيط كآلية وقائية
وطنية .تم نرش القرار يف الجريدة الرسمية
يف  20ماي 2013

قيد اإلعداد

التعيني يف  20ماي 2005
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الدولة  /تاريخ املصادقة عىل الربوتوكول االختياري

جمهورية التشيك  10 -يوليوز 2006
الهيئة املعينة كآلية وقائية وطنية /
تاريخ التعيني

عملية تعيني اآللية

هيكلة اآللية وطرق اشتغالها

مؤسسة الوسيط ← قسم منفصل

 :2006تعيني مؤسسة الوسيط كآلية
وقائية وطنية وإدخال تعديالت عىل
القانون انسجاما مع مقتضيات الربوتوكول
االختياري (القانون املتعلق مبؤسسة
124
الوسيط)

قسم متخصص يف مديرية الشؤون
القانونية ملؤسسة الوسيط
 11عضوا :تكوين قانوين  +خربات يف
العلوم االجتامعية والسياسية ،وعلم الدين
والرتبية .االستعانة يف الزيارات بخرباء
بدوام جزيئ
 امليزانية العامة ملؤسسة الوسيط (3,891مليون أورو يف عام )2011
 تم تفصيل املنهجية يف التقرير السنوي125
لسنة 2006
زيارات غالبا بدون إشعار (مراكز الرشطة:
يف النهار ويف الليل وخالل أيام العمل ويف
نهاية األسبوع وخالل العطل الرسمية).

التعيني يف يناير 2006

درا�ســـــة حـــــول �إحـــــداث �آليـــــة وطنيـــــة للـــــوقـــــاية
من التعـــــذيـــــب فـــــي املغـــــرب
مدتها ما بني يوم و 3أيام  /مبشاركة 3-4
خرباء
يتم اختيار أماكن الزيارة بناء عىل التجارب
 +أية مصادر أخرى موثوق منها.
التحضري للزيارات من خالل جمع
املعلومات وإعداد االستبيانات (املوظفني
والسجناء)
الزيارات :تفتيش املرافق والتقاط صور +
فحص الوثائق  +إجراء مقابالت  +لقاء
املسؤولني

الدولة  /تاريخ املصادقة عىل الربوتوكول االختياري

اململكة املتحدة  10 -دجنرب 2003

52

الهيئة املعينة كآلية وقائية وطنية /
تاريخ التعيني

عملية تعيني اآللية

هيكلة اآللية وطرق اشتغالها

 18هيئة تتوىل التنسيق بينها مفتشية
صاحبة الجاللة للسجون

 :2009تعيني اآلليات الوقائية الوطنية

الوسطاء املكلفون بالسجون ولجان
الشكاوى
الوظائف:
 التحقيق يف الشكاوى إصدار توصيات لوزير الداخلية ومديريالسجون
 تقديم تقرير سنوي إىل الربملاناتالصالحيات:
 الحصول عىل جميع الوثائق الالزمة حق الزيارة وإجراء املقابالتاملفتشون الرئيسيون للسجون
الوظائف:
 عمليات التفتيش املربمجة واملفاجئة عمليات تفتيش مفاجئة قصرية التفتيش السنوي ملؤسسات األحداثالصالحيات:
 الولوج غري املقيد إىل املؤسسات ومقابلةاألفراد
 تقرير يف غضون أربعة أشهر بعدالتفتيش  +مهلة شهرين للمؤسسات

التعيني يف مارس 2009

 انجلرتا وبالد الغال:• مفتشية صاحبة الجاللة للسجون
• مجالس التتبع املستقلة
• الجمعية املستقلة لزيارة أماكن الحراسة
النظرية
• مفتشية صاحبة الجاللة للرشطة
• لجنة جودة الرعاية
• مفتشية الرعاية الصحية يف بالد الغال
• مفوضية الطفولة إلنجلرتا
• مفتشية الرعاية والخدمات االجتامعية
يف بالد الغال
• مكتب معايري التعليم
 اسكتلندا• مفتشية صاحبة الجاللة للسجون يف
اسكتلندا
• مفتشية صاحبة الجاللة للرشطة يف
اسكتلندا
• لجنة حقوق اإلنسان االسكتلندية

http://www.ochrance.cz/en/ombudsman/zakon.php–124
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/opcat/docs/CzechRepublic2006.pdf–125

درا�ســـــة حـــــول �إحـــــداث �آليـــــة وطنيـــــة للـــــوقـــــاية
من التعـــــذيـــــب فـــــي املغـــــرب
• لجنة الرعاية النفسية السكتلندا
• اللجنة االسكتلندية لتنظيم الرعاية
 إيرلندا الشاملية• مجالس التتبع املستقلة
• (إيرلندا الشاملية)
• مفتشية العدالة الجنائية إليرلندا
الشاملية
• هيئة التقنني وتحسني الجودة
• مخطط الزيارات املستقلة ألماكن
الحراسة النظرية ملجلس رشطة إيرلندا
الشاملية
تتوىل تنسيق اآللية مفتشية صاحبة
الجاللة للسجون

من أجل وضع خطة عمل عىل أساس
التوصيات الواردة يف التقرير
 التقرير السنويالهيئات املوضوعاتية
 لجنة تحسني جودة الرعاية :أماكناعتقال األحداث الجانحني
 زوار أماكن الحراسة النظرية؛ اللجنةاملستقلة لتلقي الشكاوى ضد الرشطة
والقضاء؛ مفتشو السالمة يف مقرات
االعتقال االحتياطي مبراكز الرشطة
 لجنة قانون الصحة النفسية :مستشفياتاألمراض العقلية
 اللجان املستقلة للمتابعة :أماكناالنتظار ومراكز االعتقال اإلداري
 -القائد العام :معسكرات الجيش

الدولة  /تاريخ املصادقة عىل الربوتوكول االختياري

صربيا  26 -شتنرب 2006

الهيئة املعينة كآلية وقائية وطنية /
تاريخ التعيني

عملية تعيني اآللية

هيكلة اآللية وطرق اشتغالها

مؤسسة الوسيط
املكاتب الجهوية ملؤسسة الوسيط
منظمة غري حكومية ← وحدة منفصلة

 :2008رغبة مؤسسة الوسيط يف تعيينها
كآلية وقائية وطنية
 :2009مؤمتر حول الوقاية من التعذيب
يف رصبيا
 :2010مائدة مستديرة حول تعيني اآللية
الوقائية الوطنية األنسب ،مبشاركة مختلف
الوزارات ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا
ومجلس أوروبا واملجتمع املدين .اقرتاح
تعيني مؤسسة الوسيط كآلية وقائية وطنية
 :2011تعديل قانون املصادقة عىل الربوتوكول
االختياريوتعينيمؤسسةالوسيطكآليةوقائية
وطنية (التي كانت تتوىل األنشطة املنصوص
عليها يف الربوتوكول االختياري ومعتمدة يف
الدرجة أ كمؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان).
التعاون الرسمي مع املكاتب الجهوية
ملؤسسة الوسيط يف األقاليم ذات الحكم
الذايت وكذا مع املنظامت غري الحكومية
املعنية بتعزيز حقوق اإلنسان والحريات

 وحدة خاصة داخل مصالح الخربة مبؤسسةالوسيط ،يتوىل رئاستها نائب الوسيط (الذي
يسري يف نفس الوقت إدارة حامية حقوق
األشخاص املحرومني من الحرية ،ولكن
وظيفة وقائية وليست تفاعلية)
  4أعضاء لفرتة محددة. 3أعضاء مؤقتني ،امرأتان ورجل واحد
(محاميني ومدرس).
إرشاك خرباء من املكاتب الجهوية ملؤسسة
الوسيط يف الزيارات (التحضري والقيام بالزيارة
واملتابعة) التي تجرى داخل اختصاصها الرتايب
وكذا يف التعاون مع املجتمع املدين
إنشاء لجنة متخصصة وإطالق عملية
شفافة الختيار املنظامت غري الحكومية
الرشيكة لآللية الوقائية الوطنية (9
منظامت مرشحة ،تم اختيارها جميعا
ومتخصصة حسب نوع املؤسسة)
 ميزانية منفصلة داخل مؤسسة الوسيط( 75,000أورو يف سنة  + 2011رواتب
املوظفني) .املوارد املادية واملكاتب منفصلة
 تكفل الترشيعات الصالحيات املنصوصعليها يف الربوتوكول االختياري

التعيني يف 2011
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السويد  14 -شتنرب 2005

الهيئة املعينة كآلية وقائية وطنية /
تاريخ التعيني

عملية تعيني اآللية

هيكلة اآللية وطرق اشتغالها

مؤسسة الوسيط الربملاين

 :2005رغبة الحكومة يف تعيني مؤسسة
الوسيط الربملاين ووزارة العدل كآلية وقائية
وطنية .إال أن هاتني املؤسستني اعرتضتا
عىل ذلك (بسبب نقص املوارد وحالة
التنايف مع الوظيفة الوقائية لآللية).
 :2008اعرتاضات القت تأييدا من لدن
لجنة مناهضة التعذيب واللجنة الفرعية
 :2010ملتمس من مؤسسة الوسيط إىل
الربملان تطلب فيه تخصيص موارد جديدة
ومراجعة القانون املنظم لها
 :2011إدخال التعديالت ومنح موارد
جديدة ملؤسسة الوسيط (تعديل القانون
املتعلق مبؤسسة الوسيط الربملاين ،الفقرة
 1 ،5يوليوز  .126)2011غري أنه مل يتم
إدخال أي تغيري عىل وزارة العدل.

 وحدة متخصصة داخل مؤسسة الوسيطالربملاين 4 :أعضاء
 امليزانية العامة ملؤسسة الوسيط.تخصيص موارد إضافية ارتباطا بالوظائف
الجديدة لآللية ( 550,000أورو)

وزارة العدل ← وحدة منفصلة
التعيني يف سنة 2005
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الدولة  /تاريخ املصادقة عىل الربوتوكول االختياري

الطوغو  20 -يوليوز 2010

الهيئة املعينة كآلية وقائية وطنية /
تاريخ التعيني

عملية تعيني اآللية

هيكلة اآللية وطرق اشتغالها

اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان ← وحدة
منفصلة

 :2009-2011تم عرض خيارين يف الندوات
التي تم تنظيمها حول إحداث اآللية
الوقائية الوطنية :إما إنشاء هيئة جديدة
أو تعيني اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان
مع إدخال تعديالت عليها .وقد فضلت
لجنة املتابعة إحداث هيئة جديدة وقامت
بصياغة مرشوع قانون لفائدة وزارة
حقوق اإلنسان .غري أنه يف سنة ،2011
أعلنت الحكومة عن نيتها يف إسناد مهمة

غري محدد

التعيني يف شتنرب 2012

http://www.jo.se/Page.aspx?MenuId=37&MainMenuId=12&ObjectClass=DynamX_Document&Id=575&Language=en –126
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اآللية الوقائية الوطنية إىل اللجنة الوطنية
لحقوق اإلنسان.
 :2012بعد أن عاينت لجنة مناهضة
التعذيب ،عىل الخصوص ،عدم مطابقة
اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان ملقتضيات
الربوتوكول االختياري ،انكبت مجموعة
العمل املكلفة باملتابعة عىل مراجعة
القانون املنظم للجنة.
 :2013بعد القيام مبشاورات وطنية ،تم
الرشوع يف إدخال تعديالت عىل اللجنة
الوطنية فضال عن إنشاء وحدة منفصلة
داخلها .وتواصل مجموعة العمل االنكباب
عىل مرشوع القانون ،وكذلك عىل إجراء
مزيد من املشاورات.

الدولة  /تاريخ املصادقة عىل الربوتوكول االختياري

تركيا  27 -شتنرب 2011

الهيئة املعينة كآلية وقائية وطنية /
تاريخ التعيني

عملية تعيني اآللية

هيكلة اآللية وطرق اشتغالها

املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

 :2010-2012الحظت منظامت املجتمع
املدين عدم تطابق القانون املحدث
للمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان يف
بعض مقتضياته مع متطلبات الربوتوكول
االختياري ،بينام كان الغرض هو تعيني
املؤسسة الوطنية كآلية وقائية وطنية يف
املستقبل.
 :2013-2014عىل الرغم من أوجه القصور
املسجلة ،تم إصدار مرسوم يف  28يناير
 2014يقيض بتعيني املؤسسة الوطنية
لحقوق اإلنسان كآلية وقائية وطنية.

غري محدد

التعيني يف  28يناير 2014
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أوكرانيا  19 -شتنرب 2006

الهيئة املعينة كآلية وقائية وطنية /
تاريخ التعيني

عملية تعيني اآللية

هيكلة اآللية وطرق اشتغالها

املفوضية الربملانية لحقوق اإلنسان ←
وحدة منفصلة

 :2006اجتامع واسع حول الخيارات
املتاحة بشأن اآللية الوقائية الوطنية،
والذي رجح تعيني املفوضية الربملانية
لحقوق اإلنسان.
 :2008-2010مؤمتر دويل لتعزيز مفهوم
املراقبة املستقلة ألماكن االحتجاز وتنفيذ
الربوتوكول االختياري ،مبشاركة السلطات
ومنسق مرشوع منظمة األمن والتعاون يف
أوروبا بأوكرانيا.
 :2011زيارة اللجنة الفرعية ملنع التعذيب
التي أوصت الدولة بإنشاء آلية وقائية
وطنية مستقلة ومتكينها من املوارد
البرشية واملالية الالزمة لتنفيذ عملها.

 تضم الوحدة الخاصة  34موظفا موزعنيبني ستة أقسام متخصصة حسب نوع
االعتقال.
 شاركت املكاتب الجهوية يف زيارات إىلأماكن االحتجاز وتعتزم املفوضية تعزيز
مشاركة هذه املكاتب يف عام .2013
 هناك نية إلرشاك املنظامت غريالحكومية يف أشغال اآللية الوقائية
الوطنية ،لكن معايري هذه املشاركة ال تزال
قيد اإلعداد.
 الولوج إىل مجموعة واسعة من أماكناالعتقال ،مع تقديم اقرتاحات ومالحظات
بشأن الترشيعات املتعلقة بالحرمان من
الحرية.
 زيارات منتظمة وبدون إشعار ،محددةقانونا .بعد كل زيارة ،يتم إعداد تقرير
يتضمن توصيات إىل السلطات املختصة.
 إحداث فريق من الخرباء لتحديداملبادئ املنهجية الخاصة مبراقبة أماكن
االعتقال وترشيح خرباء من املجتمع املدين
للمشاركة يف اآللية الوقائية الوطنية.

التعيني يف أكتوبر 2012
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–127الإعالن الذي تن�ص عليه �أحكام املادة  24من الربوتوكول االختياري التفاقية مناه�ضة التعذيب
http://www.apt.ch/npm/eca/Germany2.pdf–128
http://www.apt.ch/npm/eca/Germany3.pdf–129
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من التعـــــذيـــــب فـــــي املغـــــرب
 .1تعيني هيئة قائمة ك�آلية وقائية وطنية
الدولة  /تاريخ املصادقة عىل الربوتوكول االختياري

أملانيا  4 -دجنرب 2008
127

الهيئة املعينة كآلية وقائية وطنية /
تاريخ التعيني

عملية تعيني اآللية

هيكلة اآللية وطرق اشتغالها

الوكالة الوطنية للوقاية من التعذيب
(التعيني يف نونرب )2008؛

 استغرق مسلسل التعيني ثالث سنواتبعد املصادقة
 :2006اختيار إحداث هيئة مزدوجة
للوقاية من التعذيب حسب الصالحيات
الرتابية التي تتواجد بها أماكن االحتجاز
(فيدراية/املقاطعات)
(إعالن  20نونرب  ،2008الجريدة الفيدرالية
الرسمية عدد )18S.4277 128
 :2009-2010التوقيع عىل معاهدة بني
الواليات األملانية الستة عرش (معاهدة 24
129
يونيو )2009
 :2012تعيني أعضاء اللجنة املشرتكة خالل
املؤمتر  83لوزراء العدل.
أبريل  :2013زيارة اللجنة الفرعية
وانتقادها للوضع املزعج املتمثل يف عدم
تخصيص موارد مالية لآللية الوطنية
للوقاية من التعذيب

 الوكالة الوطنية :عضو يتم تعيينه ملدة 4سنوات من قبل وزارات العدل والداخلية
والدفاع  +موظفان يساعدان أيضا اللجنة
املشرتكة
(امليزانية 100,000 :أورو)
 اللجنة املشرتكة 4 :أعضاء (امرأة /ثالثةرجال) خرباء يف اإلدارة العامة وإدارة
السجون ،وعلم النفس ،وعلم الجرمية،
والنظام القضايئ والقانون.
(امليزانية 200,000 :أورو)
 عدم معالجة الشكاوى الفردية ،معوجود إمكانية لتقديم املعلومات بشكل
رسي عن طريق اإلنرتنت (تستخدم
لتحديد أماكن ومحاور الزيارة).
 املنهجية يف طور اإلعداد.الزيارة 24 :ساعة/خبريان اثنان

اللجنة املشرتكة بني الواليات (التعيني يف
)2009

الدولة  /تاريخ املصادقة عىل الربوتوكول االختياري

البرازيل  12 -يناير 2007

الهيئة املعينة كآلية وقائية وطنية /
تاريخ التعيني

عملية تعيني اآللية

هيكلة اآللية وطرق اشتغالها

النظام الوطني للوقاية من التعذيب
والقضاء عليه

 :2005ندوة حول الربوتوكول االختياري يف
الربازيل والواليات االتحادية والالمركزية
األخرى ،أظهرت عدم كفاية اآلليات
املوجودة وأوصت بإنشاء هيئة جديدة.
 :2006تم تكليف أمانة حقوق اإلنسان
لدى رئاسة الجمهورية بتنسيق عملية
تحديد اآللية الوقائية الوطنية .وأنشأت

ينبغي أن تضم اآللية الوقائية الوطنية
 11عضوا (بينام كانت صيغة مرشوع
القانون لسنة  2008تنص عىل  21عضوا)
لوالية مدتها  3سنوات (قابلة للتجديد مرة
واحدة) .ويتعني توفر األعضاء عىل املعرفة
واملهارات املهنية الالزمة ،والعمل بدوام
كامل ،والعمل شخصيا.
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األمانة مبوجب مرسوم (وقعه رئيس
الجمهورية يف  26يونيو  )2006لجنة
وطنية للوقاية من التعذيب والقضاء
عليه تضم ممثلني عن الدولة واملجتمع
املدين .وتتوىل هذه اللجنة رصد املقرتحات
التي تتقدم بها الواليات االتحادية
التي اعتمدت «خطة العمل من أجل
منع التعذيب» التي وضعتها الحكومة
االتحادية ،باإلضافة إىل اقرتاح آليات وقائية
وطنية مستقلة.
 :2007تم عقد عدة اجتامعات بني أمانة
حقوق اإلنسان واللجنة الوطنية .وطلبت
الربازيل من اللجنة الفرعية ملنع التعذيب
إبداء رأيها بشأن عملية تعيني اآللية
الوقائية الوطنية (وكانت أول دولة تقوم
بذلك) .واقرتحت اللجنة الوطنية مرشوع
قانون يف هذا الصدد.
 :2008عقدت اللجنة الوطنية اجتامعات
يف عدة واليات اتحادية
 :2010أقرت الغرفة املدنية الصيغة
النهائية الثالثة ملرشوع اقرتاح اللجنة ،من
أجل إحالته عىل الربملان للمصادقة عليه.
 :2011-2012أحال رئيس الجمهورية
مرشوع القانون عىل الربملان .ولكن تم
تعديل املرشوع بحيث أصبح بإمكان
الرئيس تعيني أعضاء اآللية الوقائية
الوطنية بناء عىل الالئحة التي تعدها
اللجنة الوطنية (مسطرة غري محددة
يف مرشوع القانون) .وقد عربت اللجنة
الفرعية ملنع التعذيب عن قلقها إزاء
انعدام الشفافية يف تعيني أعضاء اآللية
الوقائية الوطنية.
 :2012-2013املوافقة عىل القانون رقم
 12.847واملرسوم التطبيقي رقم 8.154
الصادر عن رئيس الجمهورية والذي يقيض
بإنشاء نظام للوقاية من التعذيب والقضاء
عليه .ومبوجب هذا النظام ،تم إحداث
هيئتني ملراقبة أماكن االحتجاز وتعزيز
حقوق األشخاص املحرومني من الحرية:
اللجنة واآللية الوقائية الوطنية.

ينص مرشوع القانون عىل ولوج اآللية
الوقائية الوطنية إىل املعلومات املتعلقة
باملعتقلني وإىل جميع أماكن االحتجاز،
ومينحها الحق يف اختيار أماكن االحتجاز
وإجراء مقابالت مع املعتقلني وكذا الحق
يف طلب إجراء تحقيقات.
 ال ينبغي أن يؤدي وجود اآللية الوقائيةالوطنية إىل منع الهيئات األخرى املكلفة
بالزيارة من ولوج أماكن االحتجاز.
يكفل مرشوع القانون مختلف الصالحيات
والضامنات املنصوص عليها يف الربوتوكول
االختياري.

درا�ســـــة حـــــول �إحـــــداث �آليـــــة وطنيـــــة للـــــوقـــــاية
من التعـــــذيـــــب فـــــي املغـــــرب
الدولة  /تاريخ املصادقة عىل الربوتوكول االختياري

كمبوديا  3 -مارس 2007

الهيئة املعينة كآلية وقائية وطنية /
تاريخ التعيني

عملية تعيني اآللية

هيكلة اآللية وطرق اشتغالها

لجنة مشرتكة بني وزارية (هيئة مؤقتة
إلحداث اآللية الوطنية للوقاية من
التعذيب تستند عىل إطار ترشيعي) تم
إحداثها مبوجب مرسوم فرعي رقم 122
130
 ،RSRالصادر يف  7غشت 2009

 :2008تشاور الحكومة مع الوكاالت
الحكومية املختصة الختيار اآللية األنسب.
فتح النقاش كذلك حول إحداث مؤسسة
وطنية لحقوق اإلنسان.
اقرتحت وزارة الداخلية إحداث اآللية
الوطنية مبوجب مرسوم فرعي
 :2009نظمت وزارة الداخلية ورشة عمل
حول تنفيذ الربوتوكول االختياري ،بدعم
من مكتب املفوضية السامية لحقوق
اإلنسان يف كمبوديا .ركزت املناقشات عىل
إعادة النظر يف مرشوع املرسوم الفرعي
املقرتح من قبل الحكومة.
أعلنت وزارة الداخلية ومكتب املفوضية
بكمبوديا أن مرشوع املرسوم الفرعي
الحايل سيحدث هيئة مؤقتة يف أفق
إحداث آلية وطنية للوقاية من التعذيب
عىل أساس ترشيعي.
 :2012قلق لجنة مناهضة التعذيب بشأن
استقاللية اآللية الوطنية الحالية.

 تخضع الهيئة الجديدة لسلطة رئيسالوزراء ووزير الداخلية.
 13عضوا ميثلون اإلدارات املعنية بإدارة
مراكز االحتجاز :وزارة الداخلية ووزارة
الدفاع الوطني ووزارة الشؤون الخارجية
والتعاون الدويل ووزارة العدل ووزارة
الصحة ووزارة الشؤون االجتامعية وقدماء
املحاربني وإعادة تأهيل الشباب واللجنة
الكمبودية لحقوق اإلنسان.
 انعدام االستقاللية ومشاركة املجتمعاملدين.
صعوبات يف الحصول عىل ميزانية خاصة.
 منهجية الزيارات يف طور اإلعداد(انعدام الزيارات املفاجئة)

/http://www.apt.ch/en/opcat_pages/opcat-ratification-11–130
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فرنسا  11 -نونرب 2008

الهيئة املعينة كآلية وقائية وطنية /
تاريخ التعيني

عملية تعيني اآللية

هيكلة اآللية وطرق اشتغالها

املراقب العام ألماكن الحرمان من الحرية

 :2007إحداث مؤسسة املراقب العام
ألماكن الحرمان من الحرية لالضطالع
مبهام اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب
(قانون رقم  1545-2007الصادر يف 30
أكتوبر  2007واملرسوم رقم 246-2008
131
املؤرخ يف  12مارس )2008
 :2011مجلس الشيوخ الفرنيس يرفض
مرشوع قانون لدمج املراقب العام ألماكن
الحرمان من الحرية يف مؤسسة وسيط
الجمهورية.

 اآللية الوطنية للوقاية من التعذيبالفرنسية 43 :شخصا ( 19امرأة  24 /رجال)
املراقب العام (يعني مبرسوم ملدة ست
سنوات غري قابلة للتجديد)  +أمني عام +
خمسة موظفني إداريني
  17مراقبا بدوام كامل :قضاة وأطباءوضابط سامي يف الدرك ومدراء املؤسسات
السجنية وغريهم.
 15مراقبا خارجيا بدوام كامل أو جزيئ:
نشطاء ومحللون نفسانيون ومصورون-
صحفيون و مدراء وغريهم.
خمسة محققني
 ميزانية مستقلة 3 :ماليني أورو سنويا يكفل القانون الصالحيات املنصوصعليها يف الربوتوكول االختياري :حرية
اختيار املؤسسات التي ترغب اآللية يف
زيارتها؛ القيام بزيارات معلنة وزيارات
بدون إشعار :ال ميكن للسلطات رفض
الزيارة؛
حرية مطلقة يف تنظيم الزيارات (وقت
الزيارة ،املقابالت الفردية والحصول عىل
املعلومات) ،تقارير الزيارات ،سنوية
وموضوعاتية؛ العالقات مع السلطات
التأديبية ومع النيابة العامة يف املتابعات
القضائية املحتملة
اتفاقية مع املدافع عن الحقوق ()2011؛
اتفاقية مع رئيس اللجنة الوطنية
للمعلومات والحريات ()2009؛ اتفاقية مع
املجلس األعىل لالتصال السمعي البرصي
(.)2011
رشاكات منتظمة مع هيئات املجتمع
املدين وعالقات مع اللجنة الفرعية ملنع
التعذيب ومفوض حقوق اإلنسان مبجلس
أوروبا ،ولجنة مناهضة التعذيب مبجلس
أوروبا

التعيني يف أكتوبر 2007
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غواتيماال  9 -يونيو 2008

الهيئة املعينة كآلية وقائية وطنية /
تاريخ التعيني

عملية تعيني اآللية

هيكلة اآللية وطرق اشتغالها

املكتب الوطني للوقاية من التعذيب
وغريه من رضوب املعاملة السيئة

 :2008-2009تنظيم العديد من الندوات
مبشاركة املجتمع املدين
 :2010اعتامد املرسوم-القانون رقم 40-
( 2010نونرب  132)2010من قبل الربملان.
وقد تم تكليف لجنة حقوق اإلنسان
بالربملان بإطالق مسلسل اختيار أعضاء
اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب.
عقد ندوات بأماكن الحرمان من الحرية
مبشاركة السلطات والربملانيني واملجتمع
املدين من أجل اختيار األعضاء.
 :2012وضع اللمسات األخرية ملسلسل
اختيار املرشحني من قبل الربملان.

 مكتب وطني للوقاية من التعذيبيدعمه مجلس استشاري وسكرتارية
تنفيذية.
ينص مرشوع القانون عىل تنسيق أنشطة
هذه اآللية الجديدة مع الهيئات الرقابية
القامئة ،مثل مؤسسة الوسيط.
 التشكيلة 10 :أعضاء (خمسة دامئنيوخمسة مناوبني) ينتخبون ملدة  5سنوات.
 اختيار األعضاء مل يحسم بعد .اختارتاللجنة  15عضوا من أصل  30مرشحا.
ينبغي أن يضع رئيس الربملان اللمسات
األخرية عىل هذه العملية.

التعيني يف نونرب 2010

الدولة  /تاريخ املصادقة عىل الربوتوكول االختياري

هندوراس  23 -ماي 2006

الهيئة املعينة كآلية وقائية وطنية /
تاريخ التعيني

عملية تعيني اآللية

هيكلة اآللية وطرق اشتغالها

لجنة وطنية للوقاية من التعذيب

 :2008تعيني اللجنة الوطنية للوقاية
التعذيب لتضطلع بوظائف اآللية الوقائية
الوطنية
 :2010تقرير زيارة اللجنة الفرعية الذي
أشاد بانفتاح وشفافية عملية تعيني اآللية
الوطنية.

 3أعضاء رئيسيني :محامون (امرأة/رجالن).
ممثل عن السلطة التنفيذية وممثل عن
الربملان وممثل عن املجتمع املدين
مجلس استشاري من  6أعضاء (امرأتان4/
رجال) :رئيس اللجنة الوطنية لحقوق
اإلنسان وممثلون عن املجتمع املدين
 شعبة إدارية وشعبة تقنية (أخصائيوننفسانيون ومساعدون اجتامعيون ولجان
متخصصة يف اإلنصاف ويف وضع التوصيات
وتتبع تنفيذها ويف الشكاوى)...

التعيني يف دجنرب 2008

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000279700&dateTexte–131
و http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018276752&dateTexte
http://www.apt.ch/content/files/GUATEMALA_Decree%2040-2010.pdf–132
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قيرغيزستان  29 -دجنرب 2008
الهيئة املعينة كآلية وقائية وطنية /
تاريخ التعيني

عملية تعيني اآللية

هيكلة اآللية وطرق اشتغالها

مركز التتبع والتحليل ،مع مجلس لتنسيق
الوقاية من التعذيب

:2007-2008عقدعدةموائدمستديرةلتشجيع
إنشاءاآلليةالوطنيةللوقايةمنالتعذيب.
مرشوعاختيارتعينيمؤسسةالوسيط.
 :2009اجتامع التتبع :رفض مرشوع تعيني
مؤسسة الوسيط .اتفاق جميع املشاركني
عىل اختيار إحداث مؤسسة جديدة
 :2010التشاور بشأن مرشوع القانون
استنادا إىل مقرتح قانون 2009
 :2012تصويت الربملان لصالح مرشوع
القانون وتوقيع الرئيس عليه

 ستتألف اآللية الوطنية للوقاية منالتعذيب من  11شخصا.
 يف فرباير  ،2013رشعت لجنة توظيفوطنية ودولية مشرتكة يف النظر يف طلبات
املجتمع املدين لعضوية مجلس التنسيق
من أجل اختيار  11شخصا للوقاية من
التعذيب.
متت عملية االختيار النهايئ يف  27فرباير
2013

التعيني يف يوليوز 2012
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الدولة  /تاريخ املصادقة عىل الربوتوكول االختياري

ليختنشتاين  3 -نونرب 2006
الهيئة املعينة كآلية وقائية وطنية /
تاريخ التعيني

عملية تعيني اآللية

هيكلة اآللية وطرق اشتغالها

لجنة اإلصالحيات

 :2007-2008إحداث الحكومة للجنة
اإلصالحيات ،يف سياق مراجعة تنفيذ قانون
العقوبات (املادة .133)17
اختصاص مزدوج للجنة:
 زيارة املؤسسات السجنية مبوجب قانونتنفيذ العقوبات
 زيارة جميع أماكن الحرمان من الحريةباعتبارها آلية وطنية للوقاية من التعذيب
استنادا إىل أحكام الربوتوكول االختياري

 لجنة من  5أعضاء (اثنان عىل األقل منالنساء واثنان من املجتمع املدين):
أستاذجامعي(القانونالجنايئواملسطرةالجنائيةوعلمالجرمية)-خبرييفمعاملة
السجناء  -مدير سابق لهيئة اإلفراج املرشوط -
عضو من هيئة األطباء-عضومن هيئةاملحامني
رئيس اللجنة هو أيضا عضو يف اللجنة
األوروبية ملنع التعذيب.
يعني األعضاء ملدة  4سنوات من قبل
الحكومة لكنهم مستقلون سياسيا
 غياب ميزانية مستقلة (يف طور اإلنجاز). يكفل القانون الصالحيات املنصوصعليها يف الربوتوكول االختياري (الرسية
والوصول إىل جميع األماكن).
 القيام بزيارات معلنة وغري معلنة(إمكانية الولوج إىل كافة أماكن االحتجاز؛
تعاون جيد مع السلطات)

التعيني يف نونرب 2007

درا�ســـــة حـــــول �إحـــــداث �آليـــــة وطنيـــــة للـــــوقـــــاية
من التعـــــذيـــــب فـــــي املغـــــرب
الدولة  /تاريخ املصادقة عىل الربوتوكول االختياري

نيجريا  27 -يوليوز 2009

الهيئة املعينة كآلية وقائية وطنية /
تاريخ التعيني

عملية تعيني اآللية

هيكلة اآللية وطرق اشتغالها

اللجنة الوطنية ملناهضة التعذيب

 :2009تسجيل عدم امتثال املؤسسة
الوطنية لحقوق اإلنسان ملبادئ الربوتوكول
االختياري .إنشاء هيئة جديدة لتضطلع
مبهام اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب
(النصوص املرجعية للجنة الوطنية
134
ملناهضة التعذيب)

  19عضوا من قطاعات مختلفة(املنظامت غري الحكومية واملؤسسة
الوطنية لحقوق اإلنسان ومسؤولو
السجون والقانونيون ووزارة العدل
وغريهم)

التعيني يف 2009

الدولة  /تاريخ املصادقة عىل الربوتوكول االختياري

الباراغواي  2 -دجنرب 2005
الهيئة املعينة كآلية وقائية وطنية /
تاريخ التعيني

عملية تعيني اآللية

هيكلة اآللية وطرق اشتغالها

اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب

 :2006عقد منتدى وطني حول الربوتوكول
االختياري مبشاركة السلطات املعنية
والربملانيني واملجتمع املدين.
إحداث مجموعة عمل مكلفة بإعداد
مرشوع اآللية الوطنية للوقاية من
التعذيب ومتيزها بدينامية بالغة (عقد
اجتامع كل أسبوع ملدة  6أشهر؛ اتخاذ
قرارات باإلجامع) .اقرتاح إنشاء هيئة
جديدة ،بناء عىل املالحظات التي أبداها
خرباء دوليون.
  :2007تقديم املرشوع إىل الربملان  :2009أعربت اللجنة الفرعية ملنعالتعذيب خالل زيارتها عن ارتياحها
بخصوص مسار إحداث اآللية ومضامينها
 :2010وافق مجلس الشيوخ عىل القانون
دون تغيريات جوهرية (عقب زيارة التتبع
التي قامت بها اللجنة الفرعية)
 :2011اعتمد مجلس النواب القانون رقم
135
)27/04/2011( 4288

 عدم التمييز بني اختصاص زيارة أماكناالحتجاز ودراسة أو التحقيق يف ادعاءات
التعذيب
 آلية تتكون من :• لجنة وطنية للوقاية من التعذيب ترتأس
ومتثل اآللية (التي تتألف من تسعة
مفوضني ( 6أعضاء دامئني وثالثة أعضاء
نواب) تعينهم هيئة االختيار
• املواطنون
• املوظفون ،إما بصفة دامئة أو مؤقتة
ألداء مهام محددة
• منظامت املجتمع املدين
 إمكانية االستعانة بخرباء خارجيني اختيار أعضاء اللجنة من قبل لجنةمؤلفة من  6أعضاء 3 :ميثلون املجتمع
املدين (من بني الجمعيات املعتمدة من
قبل لجنة حقوق اإلنسان التابعة ملجلس
الشيوخ  -يف  ،2012شاركت يف هذه
العملية  27منظمة غري حكومية)  +ممثل

التعيني يف أبريل 2011

http://www.apt.ch/npm/eca/Liechtenstein1.pdf –133
http://www.apt.ch/npm/africa/Nigeria1.pdf –134
http://www.pj.gov.py/book/Ley4288-11/Ley4288.html –135
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للسلطة الترشيعية  +ممثل للسلطة
التنفيذية  +ممثل للسلطة القضائية (تم
تعيني أعضاء لجنة االختيار يف شهر غشت
 .2012وتم االنتهاء من اختيار أعضاء
اآللية يف دجنرب )2012
 يكفل القانون الصالحيات املنصوصعليها يف الربوتوكول االختياري.
 ميزانية خاصة باآللية 1,2 :مليون دوالريف سنة 2013

الدولة  /تاريخ املصادقة عىل الربوتوكول االختياري

السنغال  18 -أكتوبر 2006
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الهيئة املعينة كآلية وقائية وطنية /
تاريخ التعيني

عملية تعيني اآللية

هيكلة اآللية وطرق اشتغالها

املرصد الوطني ألماكن الحرمان من الحرية

 :2006جرد للمؤسسات التي ميكنها أن
تضطلع بوظائف اآللية الوقائية الوطنية
وتقييم قدرتها عىل االمتثال ملتطلبات
الربوتوكول االختياري
 :2007اختيار إحداث مؤسسة جديدة
لتقوم مبهام اآللية الوطنية  +إحداث لجنة
لتتبع هذا املسار
 :2009اعتامد القانون املحدث للمرصد
الوطني ألماكن الحرمان من الحرية
136
(القانون رقم )2009-08
 :2012تعيني السيد بوبو ضيوف تال يف
منصب املراقب الوطني.

 بناء عىل توصيات ورشة العمل الوطنيةحول فعالية أداء املراقب الوطني ألماكن
الحرمان من الحرية بالسنغال (18-19
يوليوز )2011
 حرية اختيار املراقب لفريق عمله استقاللية مالية ومؤسساتية متتيع املؤسسة بالصالحيات املنصوصعليها يف الربوتوكول االختياري
 غياب آلية رسية للشكاوى يف  ،2012استنكرت لجنة مناهضةالتعذيب عدم تخصيص موارد مالية
لآللية الوطنية وتعيني األعضاء بشكل ال
يتوافق متاما مع مبادئ باريس املتعلقة
باملؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان.

التعيني يف  2مارس 2009

http://www.apt.ch/npm/africa/Senegal1.pdf –136
http://www.admin.ch/ch/f/ff/2009/1821.pdf –137
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من التعـــــذيـــــب فـــــي املغـــــرب
الدولة  /تاريخ املصادقة عىل الربوتوكول االختياري

سويسرا  24 -شتنرب 2009

الهيئة املعينة كآلية وقائية وطنية /
تاريخ التعيني

عملية تعيني اآللية

هيكلة اآللية وطرق اشتغالها

اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب

 :2005-2006املشاريع األوىل للمصادقة
عىل الربوتوكول االختياري والرغبة يف
تعيني هيئة فيدرالية واحدة (لتحقيق
قدر أكرب من الفعالية وخفض التكاليف
واعتامد معايري موحدة واإلرساع يف عملية
املصادقة)
 :2008اعتامد املرشوع من قبل الربملان
 :2009إحداث لجنة وطنية للوقاية
من التعذيب وتعيينها آلي ًة وقائية
وطنية (قانون املصادقة عىل الربوتوكول
137
االختياري 20 ،مارس )2009

  12عضوا ( +مدير  +نائبني اثنني للمدير)يتم تعيينهم من قبل املجلس الفدرايل .عقد
 5جلسات عامة يف السنة  +االجتامع الشهري
للمجلس مع األمانة العامة .مدة االنتداب 4
سنوات (بدوام جزيئ) 5 .نساء  7 /رجال.
االختصاصات :أطباء ومحامون وضباط رشطة
وقضاة وخرباء يف مجال حقوق اإلنسان وقضايا
السجونوأخصائيوننفسانيونوأخصائيونيف
األمراضالعقليةومساعدوناجتامعيون
 ميزانية مستقلة ( 560,000أورو يف )2012 عدم التوفر عىل مقر خاص يكفل القانون الصالحيات املنصوصعليها يف الربوتوكول االختياري .التأكيد عىل
تعريف غري حرصي ألماكن الحرمان من
الحرية وعىل إمكانية إجراء زيارات مفاجئة
 زيارات مربمجة وأخرى مفاجئة. -عدم متتيع اآللية باختصاص تتبع الشكاوى.

التعيني  20مارس 2009

الدولة  /تاريخ املصادقة عىل الربوتوكول االختياري

تونس  29 -يونيو 2011

الهيئة املعينة كآلية وقائية وطنية /
تاريخ التعيني

عملية تعيني اآللية

هيكلة اآللية وطرق اشتغالها

الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب

 :2012تم عقد عدة موائد مستديرة
مبشاركة منظامت غري حكومية وطنية
ودولية خلصت إىل إنشاء هيئة جديدة
تتوىل مهام اآللية الوقائية الوطنية .وقام
وزير حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية
بتعيني لجنة للصياغة تضم ممثلني عن
املجتمع املدين ومسؤولني حكوميني .وقد
ارتكز مرشوع القانون عىل العمل األويل

ينص مرشوع القانون عىل إنشاء هيئة
متخصصة تتألف من  15عضوا 6 :أعضاء
ميثلون املجتمع املدين وأستاذان جامعيان
وخبري مختص يف حامية الطفولة وعضوان
ميثالن الهيئة الوطنية للمحامني بتونس
وثالثة أطباء ،من بينهم طبيب نفساين،
وقاض متقاعد .وسيتم تعيني األعضاء
من قبل الربملان ،بناء عىل طلب عروض

التعيني يف  23أكتوبر 2013
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من التعـــــذيـــــب فـــــي املغـــــرب
الذي قامت به املنظامت غري الحكومية.
 :2013متت املصادقة عىل القانون األسايس
رقم  43-2013املتعلق باآللية الوقائية
الوطنية يف  23أكتوبر .2013

لتقديم الرتشيحات ومسطرة لالنتقاء تضم
الهيئات املهنية ولجنة برملانية .ويقرتح
أن يتم تعيني األعضاء ملدة  4سنوات غري
قابلة للتجديد.
 يشمل اختصاص الهيئة الوطنية للوقايةمن التعذيب القيام بزيارات منتظمة إىل
جميع أماكن االحتجاز من أجل الوقاية
من التعذيب وسوء املعاملة ،وتلقي
الشكاوى وإبداء الرأي بشأن مشاريع
القوانني وجمع املعطيات املتعلقة مبهامها
ذات الصلة والتوعية مبخاطر التعذيب
والقضايا ذات الصلة.

الدولة  /تاريخ املصادقة عىل الربوتوكول االختياري

أوروغواي  8 -دجنرب 2005
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الهيئة املعينة كآلية وقائية وطنية /
تاريخ التعيني
املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
التعيني يف 2009

عملية تعيني اآللية
 :2005-2010عقد عدة اجتامعات
ومنتدى وطني حول اختيار اآللية الوطنية
للوقاية من التعذيب.
اعتامد الربملان للقانون املحدث للمؤسسة
الوطنية لحقوق اإلنسان (وكذا اآللية
الوطنية للوقاية من التعذيب) الذي تم
نرشه يف الجريدة الرسمية بتاريخ  27يناير
138
2009
 تنظيم ندوة وطنية يف سنة  2010حولكيفية اضطالع املؤسسة الوطنية لحقوق
اإلنسان بدور اآللية الوطنية للوقاية من
التعذيب وتبني توصيات يف هذا الصدد.
 :2012تعيني أعضاء املؤسسة الوطنية
لحقوق اإلنسان

هيكلة اآللية وطرق اشتغالها
رشعت املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
يف العمل فيام ال تزال اآللية الوطنية
للوقاية من التعذيب معطلة
إحداث املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
وتعيينها كآلية وقائية وطنية يفرس أسباب
اعتامدها يف خانة اآلليات املحدثة.

http://www.apt.ch/content/files/npm/americas/Uruguay4.pdf –138

درا�ســـــة حـــــول �إحـــــداث �آليـــــة وطنيـــــة للـــــوقـــــاية
من التعـــــذيـــــب فـــــي املغـــــرب
 .1تعيني هيئة قائمة ك�آلية وقائية وطنية
الدولة  /تاريخ املصادقة عىل الربوتوكول االختياري

األرجنتني  15 -نونرب 2004

الهيئة املعينة كآلية وقائية وطنية /
تاريخ التعيني

عملية تعيني اآللية

هيكلة اآللية وطرق اشتغالها

تضم املنظومة الوطنية للوقاية من
التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
الهيئات التالية:
← اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب
(وظيفة تنسيق ومالءمة معايري هيئات
املراقبة التي تتكون منها املنظومة)
← املجلس الفدرايل لآلليات الوقائية
املحلية
← اآلليات الوقائية املحلية وغريها من
املؤسسات ذات الصلة بصفة تكميلية
بأهداف الربوتوكول االختياري.

 :2006-2007مناقشة مرشوع اآللية
الوقائية الوطنية عىل الصعيد االتحادي يف
املجلس الفدرايل لحقوق اإلنسان (هيئة
مشرتكة بني مؤسسات متعددة تتألف من
سلطات كل إقليم وتتوىل تنسيقها األمانة
العامة لحقوق اإلنسان) مبشاركة السلطات
الفدرالية واملنظامت غري الحكومية
املختارة .تم عرض املرشوع عىل العموم
وتم تنظيم ورشة عمل ملناقشته يف دجنرب
.2006
 :2008ورشة عمل وطنية حول الربوتوكول
االختياري عقدتها املنظامت غري الحكومية
الوطنية .تم تقديم االقرتاح إىل وزير
العدل يف يونيو  .2008شتنرب :2008
مناقشة املوضوع يف الربملان الفدرايل.
مناقشة عىل املستوى املحيل من خالل
إنشاء آليات جهوية للوقاية من التعذيب.

 تم اعتامد القانون رقم  139 26.827يف 28نونرب  2012ودخل حيز التنفيذ يف 7
يناير  2013والذي يقيض بإنشاء املنظومة
الوطنية للوقاية من التعذيب التي تشمل:
← اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب:
تضم  6ممثلني عن الربملان ووسيط
السجون وممثلني اثنني عن اآلليات
الوقائية املحلية (يف األقاليم) و 3ممثلني
عن منظامت املجتمع املدين وممثل األمانة
العامة لحقوق اإلنسان يف وزارة العدل
وحقوق اإلنسان
← املجلس الفدرايل لآلليات الوقائية
املحلية :يتألف من ممثل واحد عن كل
آلية محلية عىل مستوى األقاليم ،وتتمثل
وظيفته يف تقييم اآلليات الوقائية املحلية
وتقديم مقرتحات ودراسات تهدف إىل
تحسني أداء اللجنة الوطنية .وسوف
يجتمع املجلس الفدرايل مرتني يف السنة.
← اآلليات الوقائية املحلية (التي سيتم
إنشاؤها أو تعيينها) يف كل إقليم من
األقاليم ( 24تم لحد اآلن إنشاء هذه
اآلليات يف  5أقاليم)140

التعيني يف  28نونرب 2012

 –139ميكن االطالع على ر�سالة �إخطار الأرجنتني للجنة الفرعية ملنع التعذيب ب�إن�شاء الآلية الوقائية الوطنية على املوقع التايل:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/opcat/docs/NPM/NPMfromArgentina.pdf
 –140ملزيد من املعلومات ،االطالع علىhttp://www.apt.ch/en/opcat_pages/opcat-situation-84/?pdf=info_ :
country
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الدولة  /تاريخ املصادقة عىل الربوتوكول االختياري

إسبانيا  4 -أبريل 2006

الهيئة املعينة كآلية وقائية وطنية /
تاريخ التعيني

عملية تعيني اآللية

هيكلة اآللية وطرق اشتغالها

مؤسسة الوسيط

 :2004ائتالف  31منظمة غري حكومية
ضمن شبكة الوقاية من التعذيب بهدف
تشجيع اعتامد الربوتوكول االختياري
واقرتاح اآللية الوقائية الوطنية
 :2006-2007نقاشات عىل مستوى
الجامعات والحكومة بشأن تعيني اآللية
الوقائية الوطنية
 :2009التعبري عن اإلرادة يف تعيني
مؤسسة الوسيط كآلية وقائية وطنية ،مع
إحداث مجلس استشاري يضم أعضاء من
املجتمع املدين .دور املنظامت املتواجدة
عىل املستوى املحيل (مؤسسة الوسيط يف
إقليم كاتالونيا) (القانون التنظيمي رقم
141
 2009/1الصادر يف  3نونرب )2009
 :2011-2012تم تقديم مقرتح إىل الربملان
اإلسباين لتعديل القوانني املنظمة ملؤسسة
الوسيط من أجل إنشاء مجلس استشاري.
يف يناير  ،2012اعتمد الربملان هذه
التعديالت وتم نرشها يف الجريدة الرسمية
يف مارس .2012
مبادرات عىل املستوى الجهوي (كإنشاء
مؤسسة الوسيط يف كاتالونيا ملراقبة أماكن
االحتجاز الواقعة يف اإلقليم)

 وحدة اآللية الوقائية الوطنية داخلمؤسسة الوسيط ،التي تقع تحت مسؤولية
النائب األول للوسيط ويتوىل تسيريها
منسق ومساعدين اثنني له.
 7أعضاء بدوام كامل  6 +أعضاء بدوام
جزيئ  2 +موظفان إداريان ( 9نساء 6 /
رجال) غالبيتهم من املحامني.
 امليزانية العامة ملؤسسة الوسيط (16مليون أورو يف سنة  ،)2010دون تخصيص
موارد إضافية لها للقيام بوظائف اآللية
الوقائية الوطنية.
 تركيبة املجلس االستشاري :مندوبانللوسيط ،يتوىل أحدهام رئاسة املجلس
• عرشة أعضاء إضافيني عىل األكرث:
• عضو تعينه جمعية هيئات املحامني
اإلسبانية؛
• عضو تعينه هيئة األطباء؛
• عضو تعينه هيئة األخصائيني النفسانيني؛
• إمكانية تعيني عضوين من املؤسسات
التي وقعت عىل مذكرة تفاهم مع
مؤسسة الوسيط؛
•  5أعضاء عىل األكرث ميثلون منظامت
املجتمع املدين ويعينون من بني الذين
قدموا ترشيحاتهم إىل مؤسسة الوسيط
 تحظى وحدة اآللية الوقائية بالدعمالتقني والقانوين.
 الزيارات 3-5 :ساعات  2-3 /خرباء.معظم الزيارات بدون إشعار.
 تتم معالجة الشكاوى من طرف املصلحةاملختصة يف مؤسسة الوسيط.

مجلس استشاري
التعيني يف نونرب 2009

68

http://www.apt.ch/npm/eca/Spain7.pdf –141
 http://www.apt.ch/npm/eca/Malta1.pdf –142و http://www.apt.ch/npm/eca/Malta2.pdf
 http://www.apt.ch/npm/eca/Moldova1.pdf –143و http://www.apt.ch/npm/eca/Moldova2.pdf
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الدولة  /تاريخ املصادقة عىل الربوتوكول االختياري

مالطا  24 -شتنرب 2003

الهيئة املعينة كآلية وقائية وطنية /
تاريخ التعيني

عملية تعيني اآللية

هيكلة اآللية وطرق اشتغالها

لجنة زيارة املعتقلني؛

 :2007تعيني اللجنتني كآلية وقائية وطنية،
مع تكليفهام بوظيفتني منفصلتني:
 لجنة زيارة املعتقلني :زيارة أماكناحتجاز املهاجرين
 لجنة زيارة السجون :زيارة السجون(قانون لجنة زيارة املعتقلني والجزء الرابع
من القانون املنظم للسجون املتعلق بلجنة
142
زيارة السجون)
 :2010تقديم اللجنتني القرتاح إىل وزير
العدل بإنشاء هيئة للتنسيق بينهام

 لجنة زيارة املعتقلني :تجتمع مرة كلشهر عىل األقل يف مراكز االعتقال (عضوان
إىل  8أعضاء يعينهم كل سنة الوزير
املكلف بشؤون الهجرة)
 لجنة زيارة السجون :تجتمع مرة كلشهر عىل األقل يف السجن الرئييس ،مع
إمكانية دعوة مدير السجن لحضور
االجتامع.

لجنة زيارة السجون
التعيني يف شتنرب 2007
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الدولة  /تاريخ املصادقة عىل الربوتوكول االختياري

مولدافيا  24 -يوليوز 2006

الهيئة املعينة كآلية وقائية وطنية /
تاريخ التعيني

عملية تعيني اآللية

هيكلة اآللية وطرق اشتغالها

املركز الوطني لحقوق اإلنسان (مؤسسة
الوسيط)؛

 :2006مشاورات عىل الصعيد الوطني
حول تعيني اآللية الوقائية الوطنية
وتكليف مجموعة عمل تابعة لوزارة
العدل بدراسة هذه املسألة .اعتزام
الحكومة تعيني املركز الوطني لحقوق
اإلنسان كآلية وقائية وطنية دون استشارة
املجتمع املدين
 :2007تعيني املركز الوطني لحقوق من
خالل تعديل القانون وإحداث مجلس
استشاري يضم أعضاء من املجتمع املدين
وخرباء مستقلني
(إدخال تعديالت عىل القانون املحدث
ملؤسسة الوسيط وكذا عىل القانون املنظم
143
للمركز املولدايف لحقوق اإلنسان)

 مرشوع إنشاء وحدة خاصة داخل املركزالوطني لحقوق اإلنسان 5 .أعضاء بدوام كامل
وعضوان سيتم توظيفهام يف املستقبل (خبري يف
الطب الرشعي وأخصايئ نفساين)
 املجلس االستشاري :يضم حاليا  11عضوا منبينهم  10أعضاء ينتمون إىل املجتمع املدين .عدة
مقاعد شاغرة (عالقة متوترة مع املركز الوطني
لحقوق اإلنسان) => تغيري تركيبته يف عام 2011
(ال يزال التوتر قامئا)
 امليزانية العامة للمركز الوطني لحقوقاإلنسان .نقص املوارد املالية واللوجستية
 تتم الزيارات أساسا من طرف مؤسسة الوسيطواملركز الوطني لحقوق اإلنسان ،مع تخويل
املجلس االستشاري الحق يف إجراء زيارات مستقلة.
مقتضيات قانونية غري واضحة فيام يتعلق بالحق يف
إجراء زيارات مفاجئة .يجري حاليا تعزيز الحق يف
ولوج املؤسسات السجنية .ال تتوفر اآللية عىل مبنى
خاص بها ،إذ يتوىل املركز الوطني لحقوق اإلنسان
أمانةاآلليةالوقائيةالوطنية.

مجلس استشاري
التعيني يف  27يوليوز 2007
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من التعـــــذيـــــب فـــــي املغـــــرب
الدولة  /تاريخ املصادقة عىل الربوتوكول االختياري

سلوفينيا  23 -يناير 2007

الهيئة املعينة كآلية وقائية وطنية /
تاريخ التعيني

عملية تعيني اآللية

هيكلة اآللية وطرق اشتغالها

مؤسسة الوسيط؛

 :2006تعيني مؤسسة الوسيط كآلية وقائية
وطنية والتعاون مع املنظامت الحقوقية
غري الحكومية املسجلة يف سلوفينيا والتي
تم اختيارها بناء عىل مسطرة خاصة تجدد
كل سنة (منذ  ،2008الصليب األحمر
السلوفيني وبرافنو ،مركز املعلومات
القانونية للمنظامت غري الحكومية).
(قانون املصادقة عىل الربوتوكول االختياري
وقانون مؤسسة الوسيط ودستور
144
جمهورية سلوفينيا)

 اتفاقية تعاون سنوية بني مؤسسةالوسيط واملنظامت غري الحكومية املختارة،
تحدد توزيع املهام واملسؤوليات واتخاذ
القرارات بني مختلف الهيئات
 مؤسسة الوسيط 5 :أعضاء  +مدير واحد(محامون وأخصائيون نفسانيون وخرباء
يف مجال السالمة يف العمل ومساعدون
اجتامعيون واختصاصيون يف علم الجرمية/
علم األنرثوبولوجيا) بدوام جزيئ
 مل يتم إدخال تعديالت عىل طرقاشتغال مؤسسة الوسيط فيام يخص
الزيارات .يتم وضع الربامج بالتعاون مع
املنظامت غري الحكومية .يتم تشكيل
الفرق الزائرة حسب نوع الزيارة ،وغالبا
ما تكون مختلطة .يتم التحضري للزيارات
يف اجتامعات مشرتكة .يقوم الخرباء بإعداد
تقارير فردية بعد كل زيارة ،تحال عىل
مؤسسة الوسيط .زيارات مفاجئة عىل
العموم.

منظامت غري حكومية مختارة
التعيني يف سنة 2006
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 .4مالحظات حول خمتلف اجلداول املقارنة
تبني لنا مختلف الجداول املقارنة اختيارات الدول األطراف يف الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة
التعذيب ،والتي تنقسم بني تعيني هيئة قامئة لتلعب دور اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب أو إحداث
آلية جديدة أو اعتامد شكل يجمع بني هذين االختيارين .كام أنها تسلط الضوء عىل الدول التي قامت
بتعيني اآللية الوقائية الوطنية وال يزال إنشاء اآللية يف طور التنفيذ ،إما ألن هذه الدول أصدرت إعالنا
مبوجب الربوتوكول االختياري لتأجيل إحداث اآللية ،أو مل تقم بإصدار أي إعالن وتسجل تأخريا فعليا يف
تنفيذ قرار إحداث اآللية ،مام يجعلها يف وضعية إخالل بأحكام الربوتوكول االختياري.
http://www.varuh-rs.si/index.
؛
http://www.apt.ch/npm/eca/Slovenia1.pdf
–144
 php?id=91&L=6#c613؛ http://www.varuh-rs.si/index.php?id=113&L=6#c824
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 1.4مختلف أشكال اآلليات الوطنية للوقاية من التعذيب املعتمدة من قبل الدول
يتبني لنا من خالل هذه الجداول أن أغلبية الدول األطراف عمدت إىل تعيني مؤسسة قامئة لتضطلع
مبهام اآللية الوقائية الوطنية .وتعود أسباب هذا االختيار يف كثري من األحيان إىل التجربة التي تتمتع بها
املؤسسة القامئة وامتثالها ملبادئ باريس والسمعة التي تتمتع بها عىل املستوى الوطني ودراية املواطنني
بأدوارها ،وهو ما يسهل مأمورية الدولة التي ال تقوم سوى بتعيني مؤسسة قامئة تتوفر مسبقا عىل ميزانية
لالشتغال ،يف حني أن مجرد تعيني هذه املؤسسة القامئة لتقوم بدور اآللية الوطنية ليس كافيا مبوجب
أحكام الربوتوكول االختياري ،التي تنص عىل رضورة تخصيص موارد مالية وبرشية كافية لآللية الوطنية.
ومع ذلك ،نالحظ أن أكرث من نصف الدول الخمس والثالثني ( )35التي قامت بتعيني مؤسسة قامئة ألداء
مهام اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب ،مل تخصص ميزانية خاصة لآللية الوطنية ،ومل تخصص يف الغالب
أية موارد إضافية لها ،مام يؤدي بلجنة مناهضة التعذيب واللجنة الفرعية إىل التحفظ عىل استقاللية
اآللية يف مثل هذه الحاالت.145
كام نالحظ أن الدول التي اختارت إحداث آلية جديدة تأيت بعد غالبية الدول التي قامت بتعيني مؤسسة
قامئة لتضطلع بدور اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب ،ثم بعدها الدول التي اعتمدت خيارا يجمع بني
االثنني .وتتجىل مربرات الدول يف إحداث هيئة جديدة تضطلع بأدوار اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب
ومبهامها ،باألساس ،يف عدم وجود مؤسسة قامئة ميكن أن تؤدي هذا الدور ،مثل ما هو الحال عليه يف
نيجرييا التي ال متتثل مؤسستها الوطنية لحقوق اإلنسان ملبادئ باريس .أما الربازيل والبنني ،مثال ،فاعتربتا
أن اآلليات القامئة ال تستطيع القيام بدور اآللية.
وفضلت الدول األخرى إحداث آلية جديدة من أجل ضامن أدائها لوظيفة مراقبة محددة وموحدة (مثل
فرنسا) ،أو إحداث هيئة فدرالية واحدة تتامىش مع متطلبات التنظيم اإلداري للدولة (كسويرسا) ،يف حني
يجد اختيار إحداث هيئة تجمع بني الخيارين مربراته بالدرجة األوىل يف التنظيم االتحادي بالدول املعنية.
ونالحظ يف األخري أن عددا كبريا من الدول عمدت إىل تعيني مؤسسات الوسيط التي تستويف الرشوط
الخاصة باملؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان لتضطلع مبهام اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب.

 –145حالة مولدافيا (نق�ص الو�سائل املالية واللوج�ستية) .انظر التقرير الذي قدمته اللجنة الفرعية ملنع التعذيب �إىل الآلية الوقائية الوطنية
ب�ش�أن زيارتها �إىل مولدافيا ( ،)2013الفقرات .13-17
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 2.4وقت إطالق مسلسل التفكري الذي تبنته الدول
 1.2.4اختيار إطالق مسلسل التفكري بعد املصادقة عىل الربوتوكول االختياري
وفقا ملختلف الجداول املقارنة ،يتبني أن غالبية الدول صادقت أوال عىل الربوتوكول االختياري ثم أطلقت
يف مرحلة ثانية مسلسال للتفكري يف إحداث اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب ،األمر الذي أدى بغالبية
هذه الدول إىل عدم احرتام األجل املحدد يف سنة واحدة (املادة  17من الربوتوكول االختياري) بعد
املصادقة عىل الربوتوكول االختياري أو االنضامم إليه إلحداث اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب.
فمسلسل التفكري يأخذ يف الواقع وقتا أطول بكثري من املصادقة ،السيام أنه يجب أن يشمل مختلف
الفاعلني (السلطات واملجتمع املدين وغريهم) كام أنه من املمكن أن تعرتض هذا املسلسل صعوبات عدة.
وعىل العموم ،فإن الدول القليلة التي بارشت مسلسل التفكري بعد املصادقة عىل الربوتوكول واحرتمت
األجل املحدد يف املادة  17من الربوتوكول االختياري ،كانت لديها فكرة مسبقة عن الهيئة التي سيتم
تعيينها لتضطلع بدور اآللية الوطنية (السويد مثال).
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وعالوة عىل ذلك ،يتبني من الجداول املختلفة أن أكرب عدد من الدول التي أطلقت مسلسل التفكري بعد
املصادقة عىل الربوتوكول االختياري هي الدول التي اختارت تعيني هيئة قامئة كآلية وطنية ،تأيت بعدها
الدول التي اختارت إحداث آلية جديدة ثم الدول التي اختارت سيناريو يجمع بني الخيارين.
وبالتايل ،يستنتج من التجارب الدولية أن إطالق مسلسل التفكري بعد املصادقة عىل الربوتوكول االختياري
ليس مناسبا بالنسبة للمغرب ،إذ أن من شأن ذلك أن يضع اململكة يف حالة تنايف مع أحكام الربوتوكول
االختياري.
 2.2.4اختيار إطالق مسلسل التفكري قبل املصادقة عىل الربوتوكول االختياري
أما الدول األخرى التي اختارت إطالق مسلسل التفكري قبل املصادقة عىل الربوتوكول االختياري فعددها
قليل ( 16دولة) .وبشكل عام ،يجد هذا االختيار مربراته يف الهيكل التنظيمي االتحادي لبعض الدول
(كأملانيا والنمسا والربازيل) ،يف حني يرجع ذلك يف دول أخرى إىل الرغبة يف إطالق مسلسل للتفكري الرصني
وفق مقاربة تشاركية وشاملة تضم كافة الفاعلني املعنيني لتقييم اآلليات القامئة والنظر يف إحداث آلية
جديدة إذا اعتربت اآلليات القامئة غري فعالة (كفرنسا).
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ويسمح إطالق مسلسل التفكري قبل املصادقة عىل الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب،
إذا ما تم احرتام املبادئ التوجيهية للجنة الفرعية ملنع التعذيب يف هذا اإلطار ،باختيار اآللية حتى قبل
املصادقة عىل الربوتوكول (فرنسا والنمسا عىل سبيل املثال).
وهناك يف األخري دول متكنت من إطالق مسلسل التفكري واملصادقة عىل الربوتوكول وتعيني اآللية الوقائية
الوطنية يف العام نفسه (كنيوزيلندا وبولندا والسويد) .وهذا أمر يتطلب تضافر جهود مختلف الفاعلني
ورسعة املؤسسات يف تعيني اآللية الوطنية .إال أنه تم تسجيل عدد من حاالت التنايف مع أحكام الربوتوكول
االختياري بالنسبة للدول القليلة جدا التي متكنت من ذلك ،مام دفع هذه الدول إىل اعتامد تعديالت
وتغيريات عىل النص الترشيعي.
وبالنسبة للمغرب ،سيسمح اختيار إطالق مسلسل التفكري قبل املصادقة عىل الربوتوكول الختياري بتوسيع
التشاور الحكيم مع مختلف الفاعلني بشأن اآللية املراد تعيينها ،مام سيسمح للسلطة الترشيعية بإدخال
التعديالت الالزمة عىل قانون املؤسسة القامئة لينسجم مع أحكام الربوتوكول االختياري ،ويف نفس الوقت
بتعبئة املوارد املالية واملادية الالزمة ألداء اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب ملهامها عىل أكمل وجه.
وجدير بالذكر أن هذا االختيار ال يضمن بالرضورة االمتثال ألحكام الربوتوكول االختياري ،حيث إن هناك
يف الواقع دول كانت قد أطلقت مسلسل التفكري يف اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب قبل املصادقة
عىل الربوتوكول مبدة وقامت بتعيني آلية للوقاية من التعذيب بعد املصادقة بكثري (مثل قرغيزستان
واألوروغواي) دون االمتثال ألحكام اإلعالن املنصوص عليها يف املادة  24من الربوتوكول االختياري.
لذلك ،فإنه من املناسب للحكومة املغربية ،إذا اختارت إطالق مسلسل التفكري يف اآللية قبل املصادقة
عىل الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب ،أن تبدل كل الجهود املمكنة من أجل تعيني اآللية
الوطنية للوقاية من التعذيب داخل اآلجال املنصوص عليها يف الربوتوكول.

 3.4امتثال اآلليات الوقائية الوطنية التي عينتها الدول ملقتضيات الربوتوكول االختياري
وفقا ملختلف الجداول املقارنة ،نالحظ أن ما يقرب من نصف الدول التي قامت بتعيني اآللية الوطنية
للوقاية من التعذيب (حوايل  )43٪مل تخصص املوارد الكافية لها ،بحيث مل تقم بعض الدول بتخصيص
ميزانية إضافية إىل ميزانية الهيئة القامئة التي تم تعيينها كآلية وطنية للوقاية من التعذيب ،يف حني
خصصت دول أخرى موارد لآللية الجديدة اعتربتها لجنة مناهضة التعذيب واللجنة الفرعية ملنع التعذيب
غري كافية .ويف املقابل ،قامت دول أخرى بتخصيص ميزانية خاصة باآللية الوطنية ،لكنها ليست كافية
بالرضورة (كأملانيا وكمبوديا والسنغال).
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وبشكل عام ،فإن أحكام الربوتوكول االختياري تضمن حدا أدىن من الصالحيات التي يجب أن مينحها
النص الترشيعي بالدول التي تحدث آلية وطنية للوقاية من التعذيب .إال أنه ال ميكن القول بأن هذا
األمر ينطبق عىل جميع الدول (مايل عىل سبيل املثال) .وعىل الرغم من تخويل قانون بعض الدول هذه
الصالحيات إىل اآللية الوطنية ،فإن هذه األخرية تواجه صعوبات عىل أرض الواقع (اآللية الوطنية للوقاية
من التعذيب ببولندا مثال التي وضعت برنامج زيارات لكنها تواجه صعوبات للولوج إىل بعض املؤسسات
بسبب عدم معرفة املواطنني بوجود هذه اآللية ودورها) .ويتضح إذن أنه عدم التعريف بوجود اآللية
الوطنية للوقاية من التعذيب ودورها قد تكون له عواقب سلبية يف الواقع تعيق عمل اآللية .ومن
هنا تربز الحاجة إىل وضع اآللية الوطنية والدولة معا السرتاتيجية تواصلية حقيقية للتعريف باآللية
وبوظائفها (السيام عرب تعميم املذكرات التي تتطرق إىل إحداث اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب عىل
مختلف أماكن الحرمان من الحرية).
ونتطرق يف ما ييل إىل مناقشة مميزات اآلليات الوطنية للوقاية من التعذيب التي تتامىش مع املبادئ
التوجيهية للربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب والتي ميكن اعتبارها مناذج ومامرسات فضىل
بالنسبة لآللية الوطنية للوقاية من التعذيب باملغرب.
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 .IVخالصة  :تعيين آلية وطنية للوقاية من
التعذيب في المغرب
متكننا الدراسة املقارنة لآلليات املعينة من استخالص دروس من تجربة كل دولة عىل حدة .وينبغي
التأكيد يف هذا اإلطار عىل أنه لكل آلية مميزاتها الخاصة ،إذ ليس هناك منوذج معني لآللية الوطنية
للوقاية من التعذيب .وتظل الدول حرة يف تعيني املؤسسة التي تتالءم بشكل أكرب مع سياقها السيايس
واملؤسسايت والثقايف وكذا مع نظامها الخاص بالحرمان من الحرية لتضطلع مبهام اآللية الوطنية .ومع
ذلك ،تعترب التجارب الدولية مفيدة يف استخالص املامرسات الفضىل لبعض اآلليات وتجنب املزالق التي
قد تسقط فيها الدول عند اختيار آليتها الوطنية للوقاية من التعذيب.
إن الغرض من هذه املالحظات الختامية التأمل يف الدروس املستقاة من التجارب الدولية التي ميكن
االسرتشاد بها يف وضع اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب يف املغرب ،السيام فيام يتعلق بوضعية املجلس
الوطني لحقوق اإلنسان يف مسار تعيني هذه اآللية.

 .1هل يحبذ تعيني املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ك�آلية وطنية للوقاية
من التعذيب؟
من خالل هذه الدراسة املقارنة وخالصاتها ،يتبني أن املجلس الوطني لحقوق اإلنسان قادر عىل االضطالع
بوظائف اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب ،رشيطة القيام ببعض الرتتيبات التي سيأيت ذكرها يف ما بعد.
ويستند هذا االستنتاج عىل عدة مسوغات:
• يعترب املجلس الوطني لحقوق اإلنسان (واملجلس االستشاري سابقا) أحد أبرز الفاعلني يف النقاش
املتعلق بوضع اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب (انظر املقدمة) ،إذ أن للمجلس دراية وافية بأحكام
الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب ويعترب أحد الفاعلني األساسيني يف هذا املسلسل؛
• كام أن املجلس مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان معتمدة يف الدرجة «أ» من قبل لجنة التنسيق الدولية
للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان باعتبارها مؤسسة متتثل ملبادئ باريس .وحصل املجلس يف  17ماي
 2011عىل تجديد اعتامده يف الدرجة «أ» من سنة  2010إىل  .2015وقد تم تكريس رشعية املؤسسة
دستوريا 146من خالل التنصيص عليها يف القانون األسمى للمملكة املعتمد بعد استفتاء فاتح يوليوز
 ،2011مام يجعله يتمتع باالستقاللية الالزمة ليضطلع مبهام اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب؛
• وفقا ألحكام املادة  10من الظهري املحدث للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان ،يسهر املجلس عىل ضامن
االمتثال ألحكام الربوتوكوالت االختيارية التي ينضم املغرب إليها .وميكن له ،مبوجب أحكام املادة 11
 –146الف�صل  161من الد�ستور املغربي.
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من الظهري نفسه ،القيام بزيارة أماكن الحرمان من الحرية وإعداد تقارير بشأن هذه الزيارات يحيلها
عىل السلطات املختصة .وتلزم املادة  12من هذا الظهري السلطات العمومية بتقديم التسهيالت الالزمة
للمجلس من أجل القيام مبهامه ،مبا يف ذلك إجراء الزيارات .وبالتايل ،فإن الوظائف األساسية للمجلس
تتوافق مع مقتضيات الربوتوكول االختياري وتشمل حتى بعض أحكامه (انظر املقدمة)؛
• يجوز للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان إعداد تقارير موضوعاتية وسنوية ورفع توصياته إىل السلطات
املختصة ،وهي صالحيات مامثلة لالختصاصات التي مينحها الربوتوكول االختياري لآللية الوقائية الوطنية؛
• يتوفر املجلس الوطني لحقوق اإلنسان عىل خربة طويلة ( 24سنة) يف مجال تعزيز حقوق اإلنسان
وحاميتها والدفاع عنها .صحيح أن املجلس أحدث سنة  2011إال أنه جاء ليخلف املجلس االستشاري
لحقوق اإلنسان الذي كان قد أنشئ يف  8ماي .1990
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• بفضل هيكلته التي ترتكز عىل الخصوص عىل  13لجنة جهوية لحقوق اإلنسان  ،يتواجد املجلس يف
جميع جهات املغرب ويتمتع بتشكيلة متعددة من حيث مرجعية أعضائه وتكوينهم ،وهو ما يتوافق مع
أحكام الربوتوكول االختياري؛
• عالوة عىل ذلك ،ينتمي غالبية أعضاء املجلس إىل املجتمع املدين ( ،)90٪السيام إىل الجمعيات العاملة يف
مجال النهوض بحقوق اإلنسان وحاميتها .وباإلضافة إىل تركيبته الداخلية ،متكن املجلس من نسج عالقات
متميزة مع العديد من جمعيات ومنظامت املجتمع املدين التي ينظم برشاكة معها عدة أنشطة ،وهو ما
يتفق أيضا مع أحكام الربوتوكول االختياري التي تستوجب إرشاك املجتمع املدين يف تعيني اآللية الوقائية
الوطنية ويف أداء هذه األخرية ملهامها؛
• ويقوم املجلس أيضا بدور الوسيط بني املواطنات واملواطنني والسلطات املختصة ،مام يسهل الحوار
الرضوري ألداء اآللية الوطنية لوظائفها.
لجميع هذه األسباب ،أعرب املجلس الوطني لحقوق اإلنسان عن استعداده لتويل مهام اآللية الوطنية للوقاية
من التعذيب بتعاون وثيق مع املنظامت غري الحكومية والسلطات العمومية وباقي الفاعلني .148وباإلضافة
إىل ذلك ،فقد أكد السيد املحجوب الهيبة ،املندوب الوزاري لحقوق اإلنسان ،يف مداخلته خالل أشغال الدورة
 22ملجلس حقوق اإلنسان بجنيف 149أن املجلس مؤهل لالضطالع مبهام اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب.
وأوضح أن املجلس ميارس بالفعل ،يف إطار اختصاصاته ،بعض مهام اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب.
باإلضافة إىل ذلك ،فقد تطرق السيد خوان منديز ،املقرر الخاص املعني بالتعذيب ،إىل تجربة املجلس الوطني
لحقوق اإلنسان يف زيارة أماكن الحرمان من الحرية واعترب ،عىل وجه الخصوص ،أن املجلس هيئة مستقلة
تحظى مبصداقية عالية كام تكتيس تقاريره أهمية معنوية كربى .وشدد السيد الهيبة يف مداخلته عىل أنه
يجب مبارشة مسلسل تشاوري لتعزيز صالحيات املجلس الوطني يف هذا الصدد من أجل االضطالع مبهام
اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب كاملة بكل جهات اململكة املغربية ،خاصة أن املجلس يتوفر عىل 13
لجنة جهوية تغطي صالحياتها الرتابية الرتاب الوطني كامال.
 –147املادة  28من الظهري املحدث للمجل�س الوطني حلقوق الإن�سان.
 –148جلنة منع التعذيب ،مداخلة كتابية للمجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ،الدورة  ،47مناق�شة التقرير الدوري الرابع للملكة املغربية
 –149خالل احلوار التفاعلي مع مقرر الأمم املتحدة اخلا�ص املعني بالتعذيب و�سوء املعاملة ،جنيف 4 ،مار�س .2013
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وباإلضافة إىل ذلك ،يتبني من خالل التجارب الدولية تفضيل الدول األطراف تعيني املؤسسة الوطنية لحقوق
اإلنسان لالضطالع مبهام اآللية الوطنية .ولعل التجربة الرصبية خري مثال يف هذا الصدد ،إذ تم يف سنة 2011
تعيني مؤسسة الوسيط كآلية وقائية وطنية السيام بالنظر إىل توافق اختصاصها مع الصالحيات واملهام التي
ينص عليها الربوتوكول االختياري واعتامدها يف الدرجة «أ» الخاصة باملؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان.

 .2ماهي التعديالت الهيكلية التي يجب اعتمادها يف هذا الإطار؟
عىل الرغم من هذه املزايا املتعددة ،ينبغي عىل املجلس الوطني لحقوق اإلنسان إعادة النظر يف بعض األمور
كام يجب أن تطال تنظيم املؤسسة بعض التعديالت حتى يكون يف توافق تام مع أحكام الربوتوكول االختياري.
• يجب أن يشكل تعيني اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب موضوعا ملوائد مستديرة وندوات تجمع
بني مختلف الفاعلني ،بدعم من اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،وميكن بهذا هذا الصدد استلهام تجربة
باراغواي يف تعيني اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب التي حظيت برضا ودعم اللجنة الفرعية ،بحيث
ينبغي تزويد مختلف الفاعلني بوثيقة تتضمن تفاصيل تخص جميع الهيئات القامئة التي تقوم بإجراء
زيارات إىل أماكن االحتجاز ومعلومات حول مراكز االحتجاز وتعليق توضيحي ألحكام الربوتوكول
االختياري التفاقية مناهضة التعذيب؛
• ينبغي أن يتم تعيني املجلس الوطني لحقوق اإلنسان لالضطالع مبهام اآللية الوطنية للوقاية من
التعذيب بنص قانوين أو دستوري ،كأن يتم مثال تعديل الظهري املحدث للمجلس وتحويله إىل نص
ترشيعي يصدر عن الربملان (وهذا هو املسار الذي اتبعته الدول التي عينت مؤسساتها الوطنية لحقوق
اإلنسان لالضطالع بدور اآللية الوطنية)؛
• يجب أن يحدث املجلس الوطني لحقوق اإلنسان شعبة بداخله تعنى بشكل كامل مبهام الوقاية الخاصة
باآللية الوطنية للوقاية من التعذيب ،وهو ما يتطلب تعديل نظام املجلس الداخيل من أجل التنصيص
عىل مهام واختصاصات هذه الشعبة الوقائية؛
• كام ينبغي أن تتوافق بنية هذه الشعبة وتركيبتها مع أحكام الربوتوكول االختياري ،وال سيام ما يخص
املناصفة وتنوع أصول أعضائها وتعدد اختصاصاتهم؛
• وينبغي أن متنح للمجلس موارد مالية إضافية تخصص تحديدا للشعبة املسؤولة عن مهام اآللية
الوطنية للوقاية من التعذيب ،مام سيسمح بتشغيل موظفني بدوام كامل يف هذا القسم واالستعانة
بالخرباء الخارجيني عند الحاجة من أجل اضطالع الشعبة مبهامها وصالحياتها (خاصة القيام بالزيارات التي
ستتطلب متويل تنقل الخرباء) .وتجدر اإلشارة يف هذا اإلطار إىل أن أحكام الربوتوكول االختياري التفاقية
مناهضة التعذيب (املادة  )26تنص عىل إنشاء صندوق خاص للمساعدة يف متويل تنفيذ التوصيات التي
تقدمها اللجنة الفرعية ملنع التعذيب إىل دولة طرف إثر قيامها بزيارة لها؛
• كام يجب تطوير عالقة تبادل وتقييم وتعاون مع اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ،وفقا ألحكام الربوتوكول
االختياري.
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 .3ما هي الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب /املمار�سات الف�ضلى التي
ميكن �أن يتخذها املجل�س منوذجا لتنفيذ مهامه ك�آلية وطنية للوقاية
من التعذيب؟
يجب استخالص بعض املامرسات الفضىل من الدراسة املقارنة لهياكل ومهام اآلليات الوطنية للوقاية من
التعذيب املعينة من قبل الدول األطراف يف الربوتوكول االختياري ،التي ميكن تطبيقها بغض النظر عن
اختالف السياقات الوطنية بهذه الدول ،بحيث ميكن االستفادة مثال من مراحل مسلسل تعيني اآلليات
األخرى خاصة املحدثة بشكل جديد متاما أو التي اعتمدت الدول األطراف بشأنها خيارا يجمع الخيارين
املتاحني (إحداث هيئة جديدة وتعيني هيئة قامئة).

 1.3اآلليات التي متتثل ألحكام الربوتوكول االختياري (قامئة غري شاملة)
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• الدمنارك
 إحداث وحدة خاصة داخل مؤسسة الوسيط؛ تشكيلة تحرتم مبديئ املناصفة وتعدد التخصصات؛ ميزانية خاصة ومستقلة؛ زيارات تتناسب مع نوع املرفق أو املؤسسة من حيث مدتها وتشكيلة الفريق الزائر .االستعانة بخرباءخارجيني .زيارات يتم اإلعداد لها بجمع املعلومات من مصادر مختلفة؛
 التعاون مع أقسام مؤسسة الوسيط األخرى بخصوص تتبع الشكاوى الفردية؛ هيئتان إضافيتان متخصصتان يف الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب لتسهيل تعاون اآلليةالوطنية للوقاية من التعذيب مع املجتمع املدين ومؤسسة حقوق اإلنسان.
• فرنسا
 تقسيم املؤسسة إىل مرافق إدارية /مراقبون بدوام كامل /مراقبون خارجيون بدوام جزيئ .تشكيلة تحرتممبدأ تعدد التخصصات؛
 ضامنات ترشيعية لالمتثال ألحكام الربوتوكول االختياري :حرية اختيار املرافق واملؤسسات التي تتمزيارتها؛ القيام بزيارات معلنة وغري معلنة ،مع عدم إمكانية رفض السلطات للزيارات؛ حرية مطلقة يف
تنظيم الزيارة (اختيار الوقت ،إجراء مقابالت خاصة ،الوصول إىل املعلومات)؛ إعداد تقارير للزيارات
وتقارير سنوية وموضوعاتية؛ عالقات مع السلطات التأديبية والنائب العام الحتامل املالحقة القضائية؛
 ميزانية خاصة ومستقلة؛ اتفاقيات تعاون مع العديد من املؤسسات الوطنية واإلقليمية والدولية؛ رشاكات منتظمة مع املجتمعاملدين
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• جورجيا
 إنشاء قسم خاص داخل مكتب الوسيط؛ مجموعة وقائية خاصة وفريق طبي دائم لدعم هذا القسم؛ ميزانية وموارد لوجستية مستقلة؛ ضامنات ترشيعية الحرتام أحكام الربوتوكول االختياري؛ معالجة الحاالت الفردية وتحليلها وبعثها إىل مكتب النائب العام.• سويرسا
 تشكيلة تحرتم مبدأ املناصفة وتعدد التخصصات باآللية الوطنية للوقاية من التعذيب؛ ميزانية مستقلة؛ ضامنات ترشيعية الحرتام أحكام الربوتوكول االختياري ،السيام فيام يتعلق بالتعريف غري الحرصي ألماكنالحرمان من الحرية (زيارات محتملة ألماكن غري رسمية للحرمان من الحرية) والقيام بالزيارات بدون إشعار.
• باراغواي
 يتوافق مسلسل تعيني اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب مع أحكام الربوتوكول االختياري (خاللالزيارة التي قامت بها اللجنة الفرعية ملنع التعذيب يف  ،2009أعربت اللجنة عن رضاه عن املسلسل
الذي أدى إىل اعتامد مرشوع القانون املحدث لآللية الوطنية للوقاية من التعذيب واعتربت هذا املسار
منوذجا للمشاركة املفتوحة والشفافة والكاملة ملجموعة واسعة من الفاعلني .كام أعربت اللجنة الفرعية
عن ارتياحها لآللية الوطنية للوقاية من التعذيب ،التي تستجيب للحد األدىن من متطلبات الربوتوكول
االختياري ،مبا يف ذلك االستقاللية املالية).
 ميكن للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان أن يستلهم مسلسل تعيني اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب منالباراغواي التي تعترب مامرسة فضىل ميكن االستفادة منها :حيث تم تنظيم منتدى وطني حول الربوتوكول
االختياري التفاقية مناهضة التعذيب جمع السلطات والربملانيني واملجتمع املدين .يف نهاية املنتدى ،تم
تشكيل فريق عمل لصياغة مرشوع اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب ،وهو فريق حيوي جدا كان يجتمع
كل أسبوع ملدة ستة أشهر ويتخذ قراراته بتوافق اآلراء ،كام متت االستعانة أيضا بتعليقات خرباء دوليني.
 تم اختيار أعضاء اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب بشكل تشاريك ومنفتح من قبل لجنة تعددية تمإحداثها بهذا الشأن تألفت من  6أعضاء :ثالثة أعضاء ميثلون املجتمع املدين (تم اختيارهم من بني املنظامت
املعتمدة من قبل لجنة حقوق اإلنسان التابعة ملجلس الشيوخ سنة  27 2012-منظمة غري حكومية شاركت يف
عملية االختيار) ،وممثل عن السلطة الترشيعية ،وممثل عن السلطة التنفيذية وممثل عن السلطة القضائية؛
 تنصيص القانون عىل الصالحيات املنصوص عليها يف الربوتوكول االختياري؛ إمكانية االستعانة بالخرباء؛ -ميزانية خاصة باآللية الوطنية
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 2.3أمثلة للمامرسة الفضىل
 1.2.3مسلسل التعيني
• األرجنتني :تم عقد ندوات بشأن الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب عىل املستوى الفيدرايل واملحيل،
شارك يف أشغالها مختلف الفاعلني املفرتض دعوتهم لالستجابة ملتطلبات الشفافية واملشاركة املفتوحة .وعكس هذا
املسلسلالتنظيمالفدرايلللبلد.ويتوجبيفاملغربأيضااعتامدالبعدالالمركزييفالنقاشاتاملرتبطةبعمليةتعيني
اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب ،حيث سيكون من املفيد عقد ندوات يف مناطق مختلفة من البالد.
• البنني :تم تنظيم ندوة وطنية للتشاور حول الربوتوكول االختياري شارك يف أشغالها ممثلون عن املجتمع
املدين ومسؤولون حكوميون وهيئات دولية .وقد صدرت عن هذه الندوة توصيات إلحداث اآللية
الوطنية للوقاية من التعذيب ،ليتم بعد ذلك إحداث مجموعة عمل خاصة لتنفيذ توصيات الندوة
اقرتحت إحداث مرصد وطني جديد ملنع التعذيب بوزارة العدل.
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• الربازيل :تم طلب رأي اللجنة الفرعية ملنع التعذيب حول مسلسل تعيني اآللية الوطنية للوقاية من
التعذيب (كانت هذه املرة األوىل التي تقوم فيها دولة بهذا األمر) ،وهو ما شكل تجسيدا كامال لفكرة
التعاون املنصوص عليها يف أحكام الربوتوكول االختياري.
• باراغواي( :انظر أعاله)
 2.2.3التنظيم
• الشييل :إحداث لجان موضوعاتية خاصة ،يرتأسها أحد أعضاء اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب مع
إمكانية االستعانة بخرباء خارجيني.
• فرنسا :اعتامد وثيقة تنظم العمل اليومي لآللية الوطنية للوقاية من التعذيب (املبادئ األخالقية)،
باإلضافة إىل نظام داخيل ميكن استلهامه من أجل تعزيز مبدأ االستقاللية املفروض توفره يف أعضاء اآللية.
• رصبيا :إرشاك خرباء من املكاتب الجهوية ملؤسسة الوسيط باألقاليم عند زيارة األماكن التي تدخل
ضمن اختصاصها الرتايب (يف اإلعداد والزيارة والتتبع) ،بتعاون مع املجتمع املدين ،وهو ما ميكن أن ينطبق
عىل لجان املجلس الوطني لحقوق اإلنسان الجهوية بشكل سيتيح تحسني التعاون مع السلطات املحلية
واملحتجزين الذين سبق لهم االلتقاء دون شك بفرق زائرة من اللجان الجهوية التابعة للمجلس يف إطار
مامرسة هذه اللجان الختصاصاتها واضطالعها مبهامها الحالية ،حيث سيعد وجود هذه اللجان الجهوية
ميزة لتعزيز حضور اآللية الوطنية مستقبال عىل املستويني املركزي والجهوي.

درا�ســـــة حـــــول �إحـــــداث �آليـــــة وطنيـــــة للـــــوقـــــاية
من التعـــــذيـــــب فـــــي املغـــــرب
 3.2.3املنهجية والزيارات
• فرنسا :تختلف مدة الزيارات وتشكيلة الفريق الزائر تبعا للمؤسسة ،إال أنه يجب أن يضم الفريق الزائر
عىل األقل مراقبني اثنني يف كل زيارة يقوم بها الفريق الزائر الذي يزداد عدد أعضائه حسب حجم املؤسسة
املعنية بالزيارة ،التي قد تكون زيارة مربمجة (يتم اإلعالن عنها  4إىل  5أيام قبل الزيارة) أو بدون إشعار.
• جورجيا :اعتامد منهجية خاصة ،كام أن عدد أعضاء الفريق الزائر يختلف حسب نوع املؤسسة املعنية
بالزيارة.
• جمهورية التشيك :اعتامد الزيارات املفاجئة باألساس (عىل سبيل املثال يف مراكز الرشطة :خالل النهار
والليل وأيام األسبوع وعطالت نهاية األسبوع والعطل الرسمية) .متتد الزيارة من يوم إىل ثالثة أيام
يقوم بها ثالثة إىل أربعة خرباء .يتم اختيار أماكن الزيارة عىل أساس معطيات تتعلق بتجارب سابقة
أو معلومات من مصادر موثوقة .ويتم اإلعداد للزيارة بجمع املعلومات ووضع االستبيانات (الخاصة
مبوظفي مكان االحتجاز والخاصة باملحتجزين) .وخالل الزيارة يتم تفتيش املكان وأخذ الصور ودراسة
الوثائق وإجراء املقابالت وعقد اجتامع مع السلطات.
• أرمينيا :اعتامد نوعني من الزيارات :زيارات عامة مربمجة تأخذ بعني االعتبار عوامل مختلفة يف اختيار
أماكن الزيارة (املشاكل املحتملة يف أماكن االحتجاز ،عدد الشكاوى التي تتوصل بها مؤسسة معينة،
مصادر معلومات أخرى ،جدول مواعيد زيارة أماكن االحتجاز األخرى) وزيارات خاصة (حسب الحاجة
وبشكل مفاجئ يف الغالب) .كام أن إجراءات التتبع مفصلة يف النظام الداخيل لآللية الوطنية للوقاية من
التعذيب :إعداد التقارير بعد الزيارة وإجراء زيارة املتابعة والتتبع يف غضون ستة أشهر بعد نرش تقرير
الزيارة.
• أذربيجان :اعتامد برنامج زيارات يقوم عىل حرص شامل ألماكن الحرمان من الحرية (مبا يف ذلك األماكن
غري التقليدية :دور املسنني مثال) .أثناء الزيارات ،تركز اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب عىل املعاملة
وظروف االحتجاز واإلطالع عىل الوثائق والخدمات الطبية والحصص الغذائية والجودة واألنشطة التي
يزاولها املحتجز .وخالل الزيارات املقررة ،تعقد اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب أوال اجتامعا مع
املسؤول عن املؤسسة لتقديم أعضاء فريق اآللية الزائر ،والغرض من الزيارة وأهدافها ومنهجيتها (مبا يف
ذلك إجراء مقابالت خاصة مع عينات من املحتجزين) ،جمع املعلومات واستخدامها وشكل ومدة الزيارة.
باإلضافة إىل الزيارات املقررة ،تجري اآللية زيارات مفاجئة غري معلنة وزيارات للتتبع واملتابعة.
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• استونيا :تم اعتامد املبادئ التوجيهية لإلعداد للزيارات وإجرائها وإجراءات التتبع من قبل «املستشار»،
كام تم وضع قامئة لنقاط يجب احرتامها عند القيام بالزيارات امليدانية .يتم تضمني اختيار املؤسسات
املعنية يف برنامج عمل «املستشار» السنوي ،حيث يتم زيارة كل مؤسسة مرة عىل األقل كل ثالث
سنوات ( 150مؤسسة) كام يتم إجراء زيارات خاصة كلام دعت الرضورة إىل ذلك .باإلضافة إىل ذلك،
تم اعتامد وثيقة خاصة بشأن املعلومات التي تدرج يف ملخص الزيارات .يتم توزيع مواد إخبارية عىل
املحتجزين خالل الزيارات للتعريف مبهام «املستشار» وتقديم منوذج الشكاوى الفردية واملعلومات
الخاصة باملساعدة القانونية وحقوق املحتجزين .أما الزيارات فهي إما مقررة أو مفاجئة أو يتم اإلعالن
عنها مدة قصرية قبل إجراء الزيارة (يوم واحد قبل الزيارة).
• مقدونيا :تم إعداد كتيب قواعد يصف بالتفصيل هيكلة اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب ومهامها
ووثيقة ملنهجية الزيارات الوقائية التي تقوم بها اآللية .كام أن لآللية إمكانية تلقي الشكاوى الفردية أثناء
الزيارات (إجراء مقابالت خاصة) لكنها تعالجها بشكل يختلف عن األنشطة الوقائية ملؤسسة الوسيط.
• املالديف :تم تكيف منهجية الزيارات املعتمدة سابقا من قبل املؤسسة السابقة متاشيا مع املهام
الوقائية لآللية الوطنية للوقاية من التعذيب (اإلطار املرجعي ،قامئة مراكز االحتجاز ،املنهجية الخاصة
مبختلف أنواع املؤسسات ،الخ).
• بولونيا :اعتامد برامج زيارات رسية يتم وضع مخططها سنة من قبل .اعتامد الزيارات «املفصلة»
و»الخاصة» .كام أن إجراء الزيارات والتتبع يتم بشكل ممنهج :زيارة جميع املرافق؛ مقابالت خاصة مللء
االستبيانات بشكل منتظم ( 10٪من السجناء بكل مؤسسة ،املحتجزون يف وضعية هشة ،واملحتجزون
الذين يرغبون يف أن يتم االستامع إليهم) .يتم إرسال التقارير بعد ذلك إىل السلطات املختصة.
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مراجع مختارة
الوثائق املتعلقة بالهيئات الدولية:
 موقع املفوضية السامية لحقوق اإلنسان: تقارير مختلف الهيئات املنشأة مبوجب املعاهدات حسب البلد. موقع لجنة مناهضة التعذيب واللجنة الفرعية ملنع التعذيب:http://www.ohchr.org/AR/hrbodies/cat/pages/catindex.aspx
 اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية
أو الالإنسانية أو املهينة.
 اللجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،«املبادئ التوجيهية بشأن اآلليات الوقائية الوطنية» ،الدورة  ،12جنيف 15-19 ،نونرب CAT/(2010
. .)OP/12/5
 اللجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،«أداة التقييم الذايت التحلييل لآلليات الوقائية الوطنية» ،دليل أويل من إعداد اللجنة الفرعية ملنع
التعذيب بشأن عمل اآلليات الوقائية الوطنية  ،وثيقة رقم CAT/OP/1 ، 6فرباير.2012
 وضعية البلدان التي أنشأت آلية وقائية وطنية ،ورسالة اإلخطار التي وجهتها الدولة إىل اللجنة الفرعيةملنع التعذيب بشأن إنشاء اآللية الوقائية الوطنية ،واملواقع اإللكرتونية ملختلف هذه اآلليات.
 تقارير زيارات اللجنة الفرعية ملنع التعذيب التقارير السنوية للجنة الفرعية ملنع التعذيب التقارير السنوية للجنة مناهضة التعذيب التعليقات العامة للجنة مناهضة التعذيب تقرير فريق العمل املعني بدراسة مرشوع الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه منرضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،وثيقة األمم املتحدة رقم E/CN.4/1993/28،
 2دجنرب .1992
 مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان« ،بروتوكول اسطنبول :دليل التقيص والتوثيق الفعالنيللتعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة» سلسلة التدريب
املهني ،عدد  ،8نيويورك وجنيف ، 2001 ،متاح عىل املوقع التايل:
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1ar.pdf
 املقرر الخاص لألمم املتحدة املعني مبسألة التعذيب ،تقرير مقدم إىل الجمعية العامة ،وثيقة األمماملتحدة رقم  A/61/259 (14غشت )2006
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 مبادئ باريس التي وافقت عليها اللجنة السابقة لحقوق اإلنسان يف مارس ( 1992القرار )54/1992والجمعية العامة (القرار  A/RES/48/134املؤرخ يف  20دجنرب .)1993
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الوثائق املتعلقة بجمعية الوقاية من التعذيب:
 قاعدة بيانات الربوتوكول االختياريhttp://www.apt.ch/opcat : املنتدى العاملي لجمعية الوقاية من التعذيب حول الربوتوكول االختياري ،التقرير النهايئ ،جمعيةالوقاية من التعذيب.2012 ،
 «مراقبة أماكن االحتجاز :دليل عميل» ،جمعية الوقاية من التعذيب.2005 ، «دليل تنفيذ الربوتوكول االختياري التفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب» ،جمعية الوقاية منالتعذيب.2010 ،
 والرت سانتينجر« ،اآلليات الوطنية للزيارة :الفئات والتقييامت» يف «زيارة أماكن االحتجاز :حصيلةمامرسات وتجارب مختلف املؤسسات الوطنية» ،جمعية الوقاية من التعذيب ،جنيف.2003 ،
 «زيارة أماكن االحتجاز عىل املستوى الوطني :توصيات اللجنة األوروبية ملنع التعذيب يف ضوء الربوتوكولاالختياري» ،جمعية الوقاية من التعذيب.2006 ،
 «دليل إنشاء وتعيني اآلليات الوقائية الوطنية» ،جمعية الوقاية من التعذيب.2007 ، «دليل القامئة املرجعية الشاملة لآلليات الوقائية الوطنية» ،جمعية الوقاية من التعذيب.2007 ، «دليل املجتمع املدين واآلليات الوقائية الوطنية ،جمعية الوقاية من التعذيب.2008 ، جمعية الوقاية من التعذيب« ،املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان كآليات وقائية وطنية :الفرصوالتحديات» ،يناير  25 ،2014صفحة.
الوثائق املتعلقة بوضعية املغرب:
 الظهري املحدث للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان:http://www.ccdh.org.ma/sites/default/files/documents/CNDH-BO-Ar.pdf
 دستور اململكة املغربيةhttp://www.sgg.gov.ma/Portals/1/lois/constitution_2011_Ar.pdf : بيانات اجتامع مجلس الحكومة واملجلس الوزاريhttp://www.sgg.gov.ma/crcm_090911_ :Ar.pdf
 بيان كتايب من املجلس الوطني لحقوق اإلنسان إىل لجنة مناهضة التعذيب ،الدورة  ،47دراسة التقريرالدوري الرابع املقدم من املغرب.2011 ،
 دراسة التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة  19من االتفاقية واملالحظات الختامية للجنةمناهضة التعذيب ،املغرب ،لجنة مناهضة التعذيب ،الدورة  31 ،47أكتوبر  25 -نونرب .2011
 -تقرير املجلس الوطني لحقوق اإلنسان يف إطار الجولة الثانية لالستعراض الدوري الشامل للمغرب.
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 أعامل ندوة حول تنفيذ الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب ،نظمها املجلس الوطنيلحقوق اإلنسان وجمعية الوقاية من التعذيب يف  4-3فرباير  ،2009الرباط.
ورشة عمل إقليمية حول الوقاية من التعذيب يف سياق التحوالت الدميقراطية يف شامل إفريقيا ،كلمة
السيد إدريس اليزمي ،رئيس املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ،الرباط  8-9يونيو 2012
 مداخلة شفوية للسيد إدريس اليزمي يف أعقاب تقرير املقرر الخاص املعني مبسألة التعذيب ،الدورة 19ملجلس حقوق اإلنسان 27 ،فرباير  23 -مارس .2012
 مداخلة شفوية للسيد املحجوب الهيبة ،املندوب الوزاري لحقوق اإلنسان ،خالل الحوار التفاعيل معاملقرر الخاص املعني مبسألة التعذيب ،جنيف يف  4مارس .2013
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