مسودة التوصيات

المؤتمر االقليمي حول ...

"التشريعات واآلليات الالزمة لمناهضة التعذيب فى الدول العربية"
(القاىرة في  9 –8أكتوبر/تشرين أول )9109
 -على صعيد االلتزامات الوطنية

أوالا  :المسارعة إلى إجراء التشريعات الدستورية والتشريعية لضمان الحظر المطمق لجريمة التعذيب ،بما
في ذلك:

 التجريم الكامل لكافة صور جريمة التعذيب وغيرىا من صور سوء المعاممة والحط بالكرامة اإلنسانية.
 عدم جواز سقوط جرائم التعذيب عمى تنوعيا بالتقادم وعدم إفالت الجناة من العقاب.
 توفير آليات جادة لممحاسبة واإلنصاف والحيمولة دون صور التسامح إزاء الجناة.
 تبني عقوبات مشددة تتناسب مع جسامة جريمة العذيب.

 تمكين السمطة القضائية من بسط سمطتيا الكاممة عمى نحو يكفل التصدي لجريمة التعذيب وتحقيق
الردع.

 إنشاء آليات مختصة لمنظر في كافة االدعاءات بوقوع جريمة التعذيب عمى اختالف صورىا في
الماضي ،مع تبني سياسات إفصاح وشفافية تكفل اإلعالن عن النتائج التي توصمت إلييا التحقيقات.

 إدانة كافة صور جريمة التعذيب عبر إعالن رسمي يصدر من أعمى مستوى سياسي في الدولة.

ثانيا :تبني برامج فعالة لبناء قدرات موظفي الخدمة العامة المعنيين ،وايالء االىتمام من خالليا لترقية

التكوين القيمي والسموكي ،وتبني تقنيات العمل النموذجية بما في ذلك خالل التحقيقات ،واالستعانة
بالنظم العممية لموقاية من األخطاء التي تشمل المجوء لمضغط عمى المشتبو بيم وتعرضيم لمتعذيب

واإلكراه البدني أو المعنوي.

ثالث ا :توفير التدابير الالزمة لجبر ضرر الضحايا بما يؤدي لتمقي تعويض منصف ،وتأمين اإلنصاف
المعنوي لمضحايا عبر محاسبة الجناة بشكل رادع ،واإلعالن عن تدابير اإلنصاف.

رابع ا :تبني إنشاء آليات وطنية لموقاية من التعذيب ومنحيا االستقاللية والصالحية واإلمكانيات لمنيوض
بميمتيا ،ومنحيا بموجب قانون إنشائيا الوالية لمتابعة تفعيل االلتزامات النابعة عن االنضمام لالتفاقية

الدولية لمناىضة التعذيب ،وتفعيل التوصيات والتعميقات الختامية الصادرة عن المجنة التعاىدية ،فضالً

عن دورىا في التمييد لالنضمام لمبروتوكول الممحق باالتفاقية.

خامسا :تمكين الجيات القضائية المعنية من ممارسة دورىا في التفتيش عمى السجون ومراكز االحتجاز،
وضمان اإلعالن عن النتائج والتدابير المتخذة بموجب عمميات التفتيش.

سادس ا :ضمان أن تكون كافة مراكز االحتجاز معروفة وقانونية وعمنية ومتاحة لمتفتيش القضائي
لمسمطات واآلليات المختصة دون قيد أو شرط.
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سابعا :تمكين المجان الوطنية المعنية بحقوق اإلنسان من النيوض بمسئولياتيا في متابعة االلتزامات
بموجب االتفاقية ،والقيام بزيارات لمسجون ومراكز االحتجاز ،وتبني قضايا الضحايا وتحريكيا أمام
السمطات القضائية ،ودراسة التوصيات التي تصدرىا عن زياراتيا وتستنتجيا عن الحاالت التي تتولى

متابعتيا والتشاور حول وسائل تنفيذ ىذه التوصيات.

ثامن ا :تنشيط دور مؤسسات المجتمع المدني في زيارة السجون ومراكز االحتجاز وفق لوائح واضحة
وأذون قانونية ،واالستجابة لمتوصيات الجوىرية التي تصدرىا ىذه المنظمات ،وضمان وجود آليات

تشاور مستقرة تضمن مشاركة المجتمع المدني في آليات التأىيل والدمج االجتماعي والدعم النفسي.

تاسع ا :إطالق مسار تشاور وطني يضم السمطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والمجان الوطنية
المتخصصة ومؤسسات المجتمع المدني ومراكز البحوث وكميات الحقوق بالجامعات إلجراء مراجعة
شاممة لمنظومة التشريعات العقابية بيدف تحديثيا وعصرنتيا ومواكبة التحديات التي تواجييا وتبني
النظم والممارسات الفضمى بما يضمن تعزيز العدالة الجنائية بشكل شامل يرتقي مع االلتزامات المقررة

بالقانون الدولي لحقوق اإلنسان.

 على صعيد االلتزامات الدوليةعاشرا :دعوة الحكومات العربية لتفعيل التزاماتيا في مجال حقوق اإلنسان بموجب عضويتيا في األمم

المتحدة ،بما في ذلك االلتزام باالتفاقيات األساسية لمقانون الدولي لحقوق اإلنسان – التي انضمت أو لم

تنضم إلييا بعد – أخذاً في االعتبار انخراط كافة الدول العربية في آلية المراجعة الدورية الشاممة لحقوق
اإلنسان باألمم المتحدة ،والتي تراجع سجل كافة الدول في مجال حقوق اإلنسان دونما استثناء لالتفاقيات

اتي لم تنضم إلييا الدول بعد.

حادي عشر :االستجابة لاللتزامات بموجب االتفاقية الدولية لمناىضة التعذيب في تقديم التقارير بصورة
دورية دونما تأخير أو تراخي ،وفي إتاحة ونشر نصوص التقارير الدورية إلى المجنة التعاىدية،

ونصوص التعميقات الختامية التي تصدرىا المجنة إلى الرأي العام.

ثاني عشر :إنياء النكوص عن االنضمام لمواد اتفاقية مناىضة التعذيب أرقام ( )99 -90 -91عمى

نحو يؤكد استعداد الدول العربية (التي لم تمتزم بكل أو بعض ىذه المواد) لتمكين المجنة من النظر في
كافة الشكاوى التي تتمقاىا حول مخالفة االتفاقية ،وبما يؤكد توافر اإلرادة السياسية عمى التخمص من

جريمة التعذيب.

ثالث عشر :االنضمام دون تأخير إلى البروتوكول االختياري الممحق باتفاقية مناىضة التعذيب 9119

(لمدول التي لم تنضم بعد لمبروتوكول) ،والسماح لمجنة الفرعية بممارسة عمميا بموجب البروتوكول دون

قيود.

رابع عشر :المسارعة إلى إنشاء اآلليات الوطنية لموقاية من التعذيب (وفق البند رابعاً من الفصل األول)

دون إبطاء لما ينطوي عميو من تفعيل مسبق لمبروتوكول من شأنو أن يميد الخطوات أمام االنضمام

لمبروتوكول وتفعيل االلتزامات بموجبو.
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خامس عشر :عدم التردد في االعتراف بالتحديات والصعوبات ،وتنظيم آليات لمتفاعل مع اآلليات
المعنية عمى المستوى الدولي وبيدف جمب الدعم التقني المقرر في النظام الدولي ،والمساندة المالية حال

الضرورة.

سادس عشر :الحاجة إلى نيوض مجمس األمن بتطوير جيوده لمالحقة التنظيمات اإلرىابية في

ساحات النزاع المسمح عمى كافة االنتياكات ،بما فييا جرائم التعذيب ،عمى غرار القرار رقم  9739لسنة

 9103بتشكيل فريق أممي لتوثيق جرائم تنظيم "داعش" في العراق باتجاه توسعة ميمة الفريق لتشمل
توثيق جرائم كافة التنظيمات اإلرىابية في ساحات النزاع المسمح ،بما في ذلك ساحات النزاع المسمح في

المنطقة العربية ،وضمان محاسبة الجناة ومنع إفالتيم من العقاب.
***
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