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  جملس حقوق اإلنسان
  عشرة السادسة الدورة 

   من جدول األعمال٣البند 
  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية

  يها احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا ف

، *يرلنـدا آ، أوروغـواي،    *، أملانيـا  *، إسـتونيا  *، إسبانيا، أستراليا  *األرجنتني، أرمينيا     
، البوسـنة   *، بنمـا  *، بلجيكا، بلغاريا  *، الربازيل، الربتغال  *، إيطاليا *، إستونيا *آيسلندا
، *فينيا، سـلوفاكيا، سـلو    *، رومانيـا  *، اجلمهورية التشيكية  *، بولندا، بريو  *واهلرسك

، *، التفيـا  *، كولومبيـا  *، كوسـتاريكا  *سويسرا، شيلي، غواتيماال، فرنسا، كرواتيا    
، املكسيك، ملديف، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى وآيرلنـدا الـشمالية،            *ليتوانيا

   مشروع قرار*:، اليونان*، هولندا*، هنغاريا*، نيكاراغوا*النرويج، النمسا

    ١٦.../  
: من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة         ب وغريه   التعذي    

  والية املقرر اخلاص
  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 أنه ال جيوز إخضاع أحد للتعذيب أو غريه من ضروب املعاملـة     إذ يؤكد من جديد     

  الالإنسانية أو املهينة، أو العقوبة القاسية أو
 وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية        ن عدم التعرض للتعذيب   بأذكّر  وإذ ي   

حق غري قابل للتقييد مبوجب القانون الدويل وجيـب احترامـه           هو  أو الالإنسانية أو املهينة     
والداخلية ـات الرتاعـات املسلحـة الدولية     ومحايته يف مجيع الظروف، مبا يف ذلك يف أوق        

__________ 

  .دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان  *  
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أن احلظر املطلـق للتعـذيب   برى؛ وأو أوقات االضطرابات الداخلية أو أي حالة طوارئ أخ    
 الـصكوك    يف دكَّمؤالعقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة        وغـريه من ضروب املعاملة أو    

أنه ال جيب إخضاع الضمانات القانونية واإلجرائية الواقية من هـذه           بالدولية ذات الصلة؛ و   
  األعمال لتدابري من شأهنا االلتفاف على هذا احلق، 

بأن عدداً  وة من قواعد القانون الدويل،    آمرحظر التعذيب قاعدة    بأن    أيضاً روإذ يذكِّ   
من احملاكم الدولية واإلقليمية واحمللية قد اعتربت حظر املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية 

  أو املهينة من قواعد القانون الدويل العريف،
 من اتفاقية مناهضة التعذيب ١ملادة  بتعريف التعذيب كما ورد يف ا كذلكوإذ يذكِّر  

وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، دون املساس بأي صك               
  تشريع حملي يتضمن أو قد يتضمن أحكاماً أوسع نطاقاً،بأي دويل أو 
اتفاقيات  مبوجب    انتهاكاً جسيماً  أن التعذيب واملعاملة الالإنسانية يشكالن    وإذ يالحظ     

، وأن  أفعال التعذيب ميكن أن تشكل جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب             ١٩٤٩جنيف لعام   
مبوجب النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، والنظـام األساسـي            

  للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا، ونظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، 
ببدء سريان االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن االختفـاء            رحب  يوإذ    

التعذيب، بوسائل منها   وحظر  يف منع   كبرية  مسامهة  أن تسهم   تنفيذها  من شأن   القسري اليت   
 وتشجيع مجيع الدول اليت مل تصدق علـى االتفاقيـة أو مل             حظر إقامة أماكن احتجاز سّرية    

  ،القيام بذلكتنضم إليها بعد على 
املنظمات غري احلكومية    سيما    باجلهود املتواصلة اليت يبذهلا اجملتمع املدين، ال       وإذ يشيد   

من مراكز إعـادة  الواسعة واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان وآليات الوقاية الوطنية والشبكة         
  تأهيل ضحايا التعذيب، من أجل مكافحة التعذيب والتخفيف من معاناة ضحاياه،

 بـشأن   ٥/٢ بشأن بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان و       ٥/١بقراريه  وإذ يذكِّر     
مدونة قواعد السلوك للمكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة مبجلس حقوق اإلنسان،            

على أنه يتعني على املكلفـني بواليـات أن         وإذ يشدِّد   ،  ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨املؤرخني  
   ومرفقاهتما،يضطلعوا بواجباهتم وفقاً هلذين القرارين

 جبميع القرارات ذات الصلة اليت اعتمدهتا اجلمعية العامـة واجمللـس          وإذ يذكِّر أيضاً    
  االقتصادي واالجتماعي وجملس حقوق اإلنسان وجلنة حقوق اإلنسان يف هذا الشأن،

 مجيع أشكال التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو      يدين  -١  
الترهيب، وهي مجيعـاً حمظـورة وسـتظل        تلك اليت ُترتكب ب   فيها  هينة، مبا   الالإنسانية أو امل  

ميع الـدول أن تنفـذ      ويهيب جب ميكن تربيرها أبداً،     حمظورة يف كل زمان ومكان ومن مث ال       
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وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو           حظر التعذيب   تنفيذاً كامالً   
  طلق وغري قابل للتقييد؛، وهو حظر تام وماملهينة

ن املوظفـو  ا الدول أوعلى وجه اخلصوص أي عمل أو حماولة تقوم هب  يدين  -٢  
 وأالالإنسانية   العقوبة القاسية أو   ة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو      نشرعون ل العموميـ
ـ        اقبوهل  أو ااإلذن بارتكاهب  املهينة، أو  ي األمـن    ضمناً أياً كانت الظروف، مبا يف ذلك لدواع
إصدار قرارات قضائيـة، وحيث الدول على ضمان احملاسبة على ارتكاب تلـك            ب القومي أو 

  األعمال أو على حماولة ارتكاهبا؛
صة واحملكمـة اجلنائيـة     صخ على مسامهة احملاكم اجلنائية الدولية امل      يشدد  -٣  

، وحيث معاقبتهم و الدولية يف القضاء على اإلفالت من العقاب عن طريق ضمان حماسبة اجلناة           
 ١الدول على النظر يف التصديق على نظام روما األساسي، الذي أصبح ساري املفعـول يف                

  ، أو االنضمام إليه، بوصف ذلك أمراً حيظى باألولوية؛٢٠٠٢يوليه /متوز
 متديد والية املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضـروب            يقرر  -٤  

  : من أجل أو الالإنسانية أو املهينة ثالث سنوات أخرىاملعاملة أو العقوبة القاسية
التماس وتلقّي ودراسة املعلومات الواردة مـن احلكومـات واملنظمـات             )أ(  

القضايا واحلاالت شأن  احلكومية الدولية ومنظمات اجملتمع املدين واألفراد وجمموعات األفراد ب        
ة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية      بالتعذيب أو غريه من ضروب املعامل      ذات الصلة املزعومة  
  ؛واختاذ اإلجراءات الالزمة بشأهنا، أو املهينة
  دعوة منها؛بزيارات قطرية مبوافقة احلكومات أو إجراء   )ب(  
 مبكافحـة   املتعلقةالجتاهات والتطورات والتحديات    إجراء دراسة شاملة ل     )ج(  

قاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وتقدمي      ومنع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة ال        
  ؛ واستئصاهلا املمارساتتلكمنع هبدف توصيات ومالحظات بشأن التدابري املناسبة 

حتديد وتبادل وتعزيز أفضل املمارسات بشأن التـدابري الراميـة إىل منـع                )د(  
  وإىل ة أو املهينة  ممارسات التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنساني          

  ؛عليهاعاقبة ا واملاستئصاهل
من عمـل يف    املقرر اخلاص   اجلنساين يف كل ما يضطلع به       مراعاة املنظور     )ه(  

  إطار واليته؛
مواصلة التعاون مع جلنة مناهضة التعذيب، واللجنة الفرعية ملنع التعـذيب،            )و(  

مـع  ك، حسب مقتضى احلـال،      واآلليات واهليئات ذات الصلة التابعة لألمم املتحدة وكذل       
املنظمات واآلليات اإلقليمية، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، وآليات الوقاية الوطنيـة،           

  واجملتمع املدين، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية؛
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تقدمي تقارير إىل اجمللس عن أنشطته ومالحظاته واستنتاجاته وتوصياته وفقاً            )ز(  
 تقارير سنوية إىل اجلمعية العامة عن االجتاهات والتطورات اإلمجاليـة           لربنامج عمله، وتقدمي  

   واليته؛اليت ختص
 وبنهجه املتمثل يف التركيز على       بتقرير املقرر اخلاص   يط علماً مع التقدير   حي  -٥  
  ؛)١(الضحايا
  : الدول على ما يليحيث  -٦  
 مجيع املعلومات   ه، وتقدمي تالتعاون مع املقرر اخلاص ومساعدته يف أداء مهم         )أ(  

حيـث  و وسريع،    ومتابعتها بشكل كامل   الضرورية اليت يطلبها، واالستجابة لنداءاته العاجلة     
عليها لرد   أحاهلا إليها املقرر اخلاص على ا      تلك احلكومات اليت مل تّرد بعد على البالغات اليت        

  دون مزيد من التأخري؛
 والبدء يف   رر اخلاص لزيارة بلداهنا    على طلبات املق   اًالنظر جبدّية يف الرد إجياب      )ب(  

  حوار بّناء مع املقرر اخلاص بشأن تيسري الزيارات املطلوب إجراؤها إىل بلداهنا؛
شخص أو  إيذاء أي   ضمان عدم إصدار أي سلطة أو مسؤول أمراً مبعاقبة أو             )ج(  

 أو  منظمة تكون على اتصال باملقرر اخلاص أو بأي هيئة رصد أو وقاية أخرى، دولية كانـت               
وطنية، تنشط من أجل منع ومكافحة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو               

  أو السماح به أو التغاضي عنه؛األذى الالإنسانية أو املهينة، وضمان عدم تنفيذ تلك العقوبة أو 
  ضمان املتابعة املناسبة لتوصيات واستنتاجات املقرر اخلاص؛  )د(

  :ل على ما يلي الدوحيث أيضاً  -٧  
تنفيذ تدابري فعالة ملنع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية         )أ(  

أو الالإنسانية أو املهينة، وخباصة يف أماكن االحتجاز وغريها من األماكن الـيت ُيحـَرم فيهـا       
دور األشخاص من حريتهم، وذلك بوسائل منها تثقيف وتدريب العاملني الذين قد يكون هلم              

يف احتجاز أو استنطاق أو معاملة أي فرد خيضع ألي شكل من أشكال التوقيف أو االحتجاز                
  هتيئة ظروف احتجاز تصون كرامة احملتجزين وتراعي حقوقهم اإلنسانية؛أو السجن، وضمان 

ة ستمرة وحازمة وفعالة تكفل قيام سلطة حملية ومستقلة وخمتصاختاذ تدابري م   )ب(  
يف مجيع ادعاءات التعذيب أو غريه مـن ضـروب          وفعالية  بالنظر على وجه السرعة وبرتاهة      

 كلما توفرت أسباب معقولة لالعتقـاد أن        املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة       
 وحتميل املسؤولية لألشخاص الذين يشجِّعون على ارتكاب        القبيل قد ارُتكب؛  هذا  فعالً من   

األفعال أو يأمرون هبا أو يتغاضون عنها أو يرتكبوهنا، وإحالتهم إىل القضاء ومعاقبتـهم               تلك

__________ 

 .A/HRC/16/52الوثيقة  )١(
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 مبن فيهم املوظفون املسؤولون عن أماكن االحتجاز اليت يتبني أن الفعل            بقدر جسامة اجلرم،  
احملظور قد ارُتِكب فيها، واإلحاطة علماً يف هذا الصدد باملبادئ املتعلقة بالتقصي والتوثيـق              

التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة            بشأن  فّعالني  ال
ومبجموعة املبادئ احملدَّثة املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان عن طريق العمـل علـى مكافحـة       

  مكافحة التعذيب؛منع وأداة مفيدة يف اجلهود الرامية إىل بوصفها  اإلفالت من العقاب
ان عدم جواز االحتجاج بأي أقوال يثبت أهنا انُتزِعت حتت التعـذيب            ضم  )ج(  

دليل علـى   ضد الشخص املتهم بالتعذيب كإالّقبوهلا عدم كدليل يف أي إجراءات قضائية، و    
الدول أن تنظر يف توسيع نطاق عدم جـواز االحتجـاج           ويهيب ب أن األقوال قد انُتزِعت،     

ملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، ويعترف         ليشمل األقوال اليت ُتنتزع نتيجة املعا     
عالوة على ذلك بأن التدعيم الكايف لألقوال، مبا فيها االعترافات، اليت ُيستند إليها كدليل يف               
أي دعوى، يشكّل ضماناً ملنع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو                

  الالإنسانية أو املهينة؛
 إىل  ،ة أخرى وسيل بأي   ، أو نقله  ه أو تسليم  تهعدم طرد أي شخص أو إعاد       )د(  

خلطر فيها   الشخص سيكون معّرضاً     اكالعتقاد بأن ذ  لأسباب وجيهة   إذا توفرت   دولة أخرى   
شدد اجمللس يف هذا الصدد على أمهية الضمانات القانونية واإلجرائية الفعالة ويقر            التعذيب؛ وي 

 مـن التزاماهتـا مبوجـب       ، يف حال استخدامها،    الدول تعفي ال بأن الضمانات الدبلوماسية  
منـها  القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل وقانون الالجئني، وخاصـة            

  مبدأ عدم اإلعادة القسرية؛االلتزامات الناشئة عن 
ضمان إنصاف ضحايا التعذيب أو غريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة               )ه(  
على خدمات  حصوهلم   و  هلم  تعويضات منصفة وكافية   دفع أو الالإنسانية أو املهينة و     القاسية

 يف  ث الدول ، وحي  وغري ذلك  وطبياًونفسياً   اجتماعياً    على يد خمتصني   مالئمة إلعادة تأهيلهم  
يستطيع فيها عادة التأهيل  إلأو مرافق   مراكز  أو تيسري أو دعم     إدامة  إنشاء أو   هذا الصدد على    

وُتّتخذ فيها تدابري فعالة تكفل سالمة العـاملني        الالزم   احلصول على العالج     عذيبضحايا الت 
  ؛فيها ومرتاديها من املرضى

ضمان اعتبار مجيع أفعال التعذيب أفعاالً إجرامية مبوجب القانون اجلنـائي             )و(  
 يشجع الدول على أن حتظر مبوجب القانون احمللي األفعال اليت تـشكل معاملـة أو              و احمللي،

  إنسانية أو مهينة؛ عقوبة قاسية أو ال
 للقانون الدويل حلقوق    أفعال التعذيب تشكِّل انتهاكات خطرية    بأن  اإلقرار    )ز(  

 تشكِّل جرائم ضد اإلنسانية وجـرائم حـرب         قدوبأهنا  لقانون اإلنساين الدويل    اإلنسان ول 
  ون للمالحقة القضائية والعقاب؛رضعممرتكيب هذه األفعال بأن كذلك و
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ضمان عدم اضطالع األشخاص املدانني بارتكاب أعمال تعذيب أو غـريه      )ح(  
 بأي دور يف احتجاز أو      من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة الحقاً          

أو االحتجاز أو السجن أو غري ذلـك مـن          خيضع للتوقيف   استنطاق أو معاملة أي شخص      
ن عدم اضطالع األشخاص املتهمني بارتكـاب أعمـال         أشكال احلرمان من احلرية، وضما    

تعذيب أو غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة الحقاً بأي دور 
أو االحتجاز أو السجن أو غري      خيضع للتوقيف   يف احتجاز أو استنطاق أو معاملة أي شخص         
  ت يف تلك التهم؛ذلك من أشكال احلرمان من احلرية حىت يتم الب

عدم معاقبة املوظفني لعدم إطاعتهم األوامر بارتكاب أفعال تبلغ حد التعذيب             )ط(  
  أو غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، أو بالتستر عليها؛

 يف توثيق أعمال    همدورسبب  محاية املوظفني الطبيني وغريهم من املوظفني ب        )ي(  
تعذيب أو غري ذلك من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة ويف                 ال

   األفعال؛تلكمعاجلة ضحايا 
توصيات وطلب املزيد من املعلومات     ضمان املتابعة املناسبة لالستنتاجات وال      )ك(  

مناهـضة  هيئات املعاهدات ذات الصلة، مبا فيهـا جلنـة          من  بالغات األفراد   واآلراء بشأن   
  ؛ب واللجنة الفرعية ملنع التعذيبالتعذي

اعتماد هنج يراعي نوع اجلنس يف مكافحة التعذيب وغريه مـن ضـروب               )ل(  
 للعنف اجلنـساين    املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، مع إيالء اهتمام خاص           

  ؛اسية أو الالإنسانية أو املهينةالذي يشكل تعذيباً أو غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة الق
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة         االنضمام إىل     )م(  

يف التوقيـع   يف أسرع وقت ممكن     والنظر  على وجه األولوية،     القاسية أو الالإنسانية أو املهينة    
 إنشاء آليات وقاية وطنية     تعيني أو يف  والتصديق على الربوتوكول االختياري هلذه االتفاقية، و      

 ملنع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية  فعالة ومستقلة حبق 
  ؛أو املهينة يف الوقت املناسب

  : الدول مبا يلييذكِّر  -٨  
 من اتفاقيـة    ١وصوف يف املادة    على النحو امل   التخويف واإلكراه،    يبلغ قد  )أ(  

املصداقية، فضالً عـن التهديـدات      ذات  مبا يف ذلك التهديدات اجلدّية و     مناهضة التعذيب،   
قاسـية أو   العاملة  حد امل بالقتل، وهتديدات السالمة اجلسدية للضحية أو ألي شخص آخر،          

  ؛التعذيبهينة بل وحىت املالإنسانية أو ال
 ييسِّر االحتجاز يف احلبس االنفرادي لفترات مطّولـة أو االحتجـاز يف             قد  )ب(  

ماكن سرية ارتكاب التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو              أ
 مجيع الدول على  اجمللسحد ذاته شكالً من أشكال هذه املعاملة، وحيثيف  يشكِّل   وقداملهينة  
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 وعلى ضمان إزالة أماكن االحتجاز      احترام الضمانات املتعلقة حبرية الشخص وأمنه وكرامته      
  ؛ستنطاق السريةواال

  ؛التعذيبملنع  واللجنة الفرعية  بتقارير جلنة مناهضة التعذيبيرحب  -٩  
 بتقارير األمني العام بشأن صندوق األمم املتحـدة للتربعـات           حييط علماً   -١٠  

 جملس أمناء الصندوق إىل تقدمي تقرير إىل جملس حقوق اإلنـسان            ويدعولضحايا التعذيب،   
  وي؛وفقاً لربنامج عمله السن

 إىل األمني العام أن يكفل، ضمن إطار امليزانية اإلمجالية لألمم املتحدة،            يطلب  -١١  
توفري عدد كاف ومستقر من املوظفني، فضالً عن التسهيالت التقنية الالزمة للهيئات واآلليات             
املعنية مبنع ومكافحة التعذيب ومساعدة ضحايا التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة   

لقاسية أو الالإنسانية أو املهينة، مبا يف ذلك املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وجلنة مناهـضة       ا
التعذيب واللجنة الفرعية ملنع التعذيب، بالقدر الذي يتناسب مع التأييد القوي الذي أعربت عنه              

 بوالياهتـا  الدول األطراف ملنع التعذيب ومكافحته ومساعدة ضحاياه، بغية متكينها من القيـام  
على حنو شامل ودائم وفعال، مبا يف ذلك عن طريق حتقيق أفضل استفادة مـن زيـادة عـدد                   

   ومراعاة طبيعة والية كل منها مراعاة تامة؛،األعضاء يف اللجنة الفرعية ملنع التعذيب
تقدمي املساعدة الدولية لضحايا التعذيب، ويشدِّد        ىلإ باحلاجة العاملية    يسلِّم  -١٢  
ملتحـدة للتربعـات لـضحايا    األمم ا صندوقلعمل الذي يضطلع به جملس أمناء  ية ا على أمه 
، ويفضَّل  اً، ويناشد مجيع احلكومات واملنظمات واألفراد املسامهة يف الصندوق سنوي         التعذيب

تربعـات  فـع ال  علـى د  يشجعوأن يكون ذلك من خالل حتقيق زيادة كبرية يف التربعات،           
ملساعدة يف متويـل    بغرض ا التفاقية  ل الربوتوكول االختياري    للصندوق اخلاص املُنشأ مبوجب   

 تنفيذ التوصيات اليت قدمتها اللجنة الفرعية ملنع التعذيب، فضالً عن الربامج التثقيفيـة الـيت              
   آليات الوقاية الوطنية؛تنفذها

 مجيع احلكومات، ومفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان،          يدعو  -١٣  
ملتحدة ووكاالهتا، فضالً عن املنظمات احلكومية الدولية واملنظمـات غـري           وهيئات األمم ا  

 ساندةملبيوم األمم املتحدة الدويل      يونيه/ حزيران ٢٦ يف   احلكومية ذات الصلة، إىل االحتفال    
 كـانون   ١٢ املـؤرخ    ٥٢/١٤٩ضحايا التعذيب، حسبما أعلنته اجلمعية العامة يف قرارها         

  ؛١٩٩٧ديسمرب /األول
  . مواصلة النظر يف هذه املسألة وفقاً لربنامج عمله السنويريقر  -١٤  

        


