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   التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة- /...٨

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 من اتفاقية مناهـضة   ١ أنه ال جيوز إخضاع أحد للتعذيب، كما هو معّرف يف املادة             إذ يؤكد من جديد     
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  شكل آخر من أشكال املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،
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غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة  بأن عدم التعرض للتعذيب ووإذ يذكِّر  
هو حق ال جيوز تقييده بل جيب محايته يف مجيع الظروف، مبا يف ذلك يف أوقات الرتاعـات املـسلحة الدوليـة                      

ة القاسية أو   والداخلية أو االضطرابات الداخلية، وأن احلظر املُطلَق للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوب             
  الالإنسانية أو املهينة هو حظر تؤكده الصكوك الدولية ذات الصلة،

  بأنه قد مت االعتراف حبظر التعذيب باعتباره قاعدة قطعية من قواعد القانون الدويل،وإذ يذكِّر   

 أو العقوبـة     بأن عدداً من احملاكم الدولية واإلقليمية واحمللية قد اعتربت حظر املعاملـة            وإذ ُيذكِّر أيضاً    
  القاسية أو الالإنسانية أو املهينة هو من قواعد القانون الدويل العريف،

، خرقاًَ خطرياً ١٩٤٩ أن التعذيب واملعاملة الالإنسانية يشكالن، مبوجب اتفاقيات جنيف لعام وإذ يالحظ  
ة ليوغوسالفيا الـسابقة،    وأن أفعال التعذيب ميكن أن تشكِّل، مبوجب النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولي           

والنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا، ونظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، جرائم ضد              
  اإلنسانية وجرائم حرب،

 باعتماد االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري وذلك يف قرار اجلمعيـة               وإذ ينوِّه   
، وكذلك يف قرار جملس حقوق اإلنسان الذي اعتمده         ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٢٠ املؤرخ   ٦١/١٧٧العامة  

 بأن بدء سريان    وإذ يسلِّم يف دورته السابعة بشأن االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري،             
 وتنفيذها، سيشكِّالن مسامهة هامة      دولة، ٢٠االتفاقية، يف أقرب وقت ممكن، من خالل التصديق عليها من ِقبل            

  يف منع التعذيب، مبا يف ذلك عن طريق حظر وجود أماكن احتجاز سّرية،

 باجلهود املتواصلة اليت يبذهلا اجملتمع املدين، ال سيما املنظمات غري احلكومية، ملكافحة التعذيب              وإذ يشيد   
  والتخفيف من معاناة ضحاياه،

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١من قرار اجلمعية العامة  ٦ الفقرة وإذ يضع يف اعتباره  

 بشأن مدونة قواعد الـسلوك     ٥/٢ بشأن بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان و       ٥/١ بقراريهوإذ يذكِّر     
وإذ ،  ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨للمكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة مبجلس حقوق اإلنسان، املؤرخني           

  ملكلفني بواليات جيب أن يضطلعوا بواجباهتم وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما،على أن ايشدِّد 

 جبميع القرارات ذات الصلة اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي، وإذ يذكِّر أيضاً  
   القرارات اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان حول هذا املوضوع،وإذ يؤكد من جديد

 مجيع أشكال التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة دينُي  - ١  
اليت هي حمظورة وستظل حمظورة يف كل زمان ومكان ومن مث ال ميكن تربيرها أبداً، ويطلب إىل مجيع احلكومات                   

  ة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛املطلق للتعذيب وغريه من ضروب املعاملأن تنفذ تنفيذاً كامالً احلظر 
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املوظفني الرمسيني إلضـفاء صـبغة      الدول أو   جانب  أو حماولة من    عمل   أي   ُيدين بصفة خاصة    - ٢  
لـدواعي  ظرف من الظروف، مبا يف ذلـك     الشرعية على التعذيب أو السماح به أو القبول مبمارسته يف ظل أي             

  ؛طريق األحكام القضائيةاحلفاظ على األمن القومي أو عن 

 أن ميدِّد لفترة ثالث سنوات أخرى والية املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه مـن                يقرر  - ٣  
  :ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، من أجل

 الدولية ومنظمات   التماس وتلقّي ودراسة املعلومات الواردة من احلكومات واملنظمات احلكومية          )أ(  
اجملتمع املدين واألفراد وجمموعات األفراد، والبت فيها، فيما يتعلق بالقضايا واحلاالت املزعومـة فيمـا يتـصل                 

   من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛هبالتعذيب أو غري

  وة منها؛القيام بزيارات قطرية مبوافقة احلكومات أو بناء على دع  )ب(  

االضطالع، بطريقة شاملة، بدراسة لالجتاهات والتطورات والتحديات فيما يتعلق مبكافحة ومنع   )ج(  
التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وتقدمي توصيات ومالحظات بشأن 

  التدابري املناسبة ملنع واستئصال هذه املمارسات؛

التعذيب ممارسات  حتديد وتبادل وتعزيز أفضل املمارسات بشأن التدابري الرامية إىل منع واستئصال              )د(  
  ؛تلك املمارساتوغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، ومعاقبة املسؤولني عن 

  واليته؛إدماج املنظور اجلنساين يف كل ما يضطلع به من عمل يف إطار   )ه(  

مواصلة التعاون مع جلنة مناهضة التعذيب، واللجنة الفرعية ملنع التعذيب، واآلليات واهليئـات               )و(  
ذات الصلة التابعة لألمم املتحدة وكذلك، حسب مقتضى احلال، املنظمات واآلليات اإلقليميـة، واملؤسـسات               

  ، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية؛الوطنية حلقوق اإلنسان، وآليات الوقاية الوطنية، واجملتمع املدين

تقدمي تقارير إىل اجمللس عن أنشطته ومالحظاته واستنتاجاته وتوصياته وفقاً لربنامج عمله، وتقدمي   )ز(  
  تقارير سنوية إىل اجلمعية العامة عن االجتاهات والتطورات اإلمجالية فيما يتعلق بواليته؛

   وما ورد فيه من توصيات؛(A/HRC/7/3) بتقرير املقرر اخلاص يرحِّب  - ٤  

  : الدول على ما يليحيث  - ٥  

التعاون مع املقرر اخلاص ومساعدته يف أداء مهامه، وتقدمي مجيع املعلومـات الـضرورية الـيت        )أ(  
د بعـد علـى     واالستجابة على حنو مناسب وسريع لنداءاته العاجلة، وحيث تلك احلكومات اليت مل تـرّ             ،  يطلبها

  اهلا إليها املقرر اخلاص على الرد دون مزيد من التأخري؛البالغات اليت أح

  النظر جبدّية يف الرد بصورة إجيابية على طلبات املقرر اخلاص لزيارة بلداهنا؛  )ب(  

  ضمان املتابعة املناسبة لتوصيات املقرر اخلاص واستنتاجاته؛  )ج(  
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  : الدول على ما يليحيث أيضاً  - ٦  

تنفيذ تدابري فعالة ملنع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو                  )أ(  
 من األماكن اليت ُيحَرم فيها األشخاص من حريتهم، مبا يف ذلك تثقيف هااملهينة، وخباصة يف أماكن االحتجاز وغري

ستجواب أو معاملة أي فرد خيضع ألي شكل من         وتدريب العاملني الذين قد يشاركون يف عمليات احتجاز أو ا         
  أشكال التوقيف أو االحتجاز أو السجن؛

 وحازمة وفعالة تكفل قيام السلطة الوطنية املختصة بالنظر على وجه السرعة ةاختاذ تدابري مستمر  )ب(  
انية أو املهينة، وحتميل وبرتاهة يف مجيع ادعاءات التعذيب أو غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنس

أو يأمرون هبا أو يتغاضون عنها أو يرتكبوهنـا،         ارتكاب هذه األفعال    املسؤولية لألشخاص الذين يشجِّعون على      
وإحالتهم إىل القضاء ومعاقبتهم بشدة، مبن فيهم املوظفون املسؤولون عن أماكن االحتجاز اليت يتبني أن الفعـل                 

والتوثيـق الفّعـالني ألعمـال    لتقصي اطة علماً يف هذا الصدد باملبادئ املتعلقة با  احملظور قد ارُتِكب فيها، واإلح    
كأداة مفيدة ) بروتوكول اسطنبول(التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

  يف اجلهود الرامية إىل مكافحة التعذيب؛

أهنا انُتزِعت حتت التعذيب كدليل يف أية إجراءات   ثبت  ال ي ضمان عدم جواز االحتجاج بأية أقو       )ج(  
  قضائية، وقبوهلا فقط ضد الشخص املتهم بالتعذيب كدليل على أن األقوال قد انُتزِعت؛

عدم طرد أو إعادة أو تسليم أي شخص أو نقله بأية طريقة أخرى إىل دولة أخرى توجد فيهـا     )د(  
الشخص سيكون معّرضاً خلطر التعذيب؛ ويسلِّم اجمللس يف هذا الصدد بأن           أسباب وجيهة تربِّر االعتقاد بأن هذا       

الضمانات الدبلوماسية ال تؤدي، حيثما اسُتخِدمت، إىل إعفاء الدول من التزاماهتا مبوجب القانون الدويل حلقوق              
  ية؛اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل وقانون الالجئني الدويل، وخباصة مبدأ عدم اإلعادة القسر

ضمان إنصاف ضحايا التعذيب أو غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو                )ه(  
ويشجِّع يف مالئمة إلعادة تأهيلهم اجتماعياً وطبياً، املهينة وحصوهلم على تعويضات منصفة وكافية وعلى خدمات 
  هذا الصدد على تطوير مراكز إعادة التأهيل لضحايا التعذيب؛

ضمان اعتبار مجيع أفعال التعذيب أفعاالً إجرامية مبوجب القانون اجلنائي احمللي، ويشدِّد على أن   )و(  
أفعال التعذيب تشكِّل انتهاكات خطرية للقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل وأهنا ميكـن أن   

  عال خيضعون للمالحقة القضائية والعقاب؛تشكِّل جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب وأن مرتكيب هذه األف

عدم معاقبة املوظفني بسبب عدم إطاعتهم ألوامر ارتكاب أفعال تشكل تعذيباً أو غري ذلك من                 )ز(  
  ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛

توثيق أعمال التعذيب أو    محاية املوظفني الطبيني وغريهم من املوظفني الذين يضطلعون بدور يف             )ح(  
  غري ذلك من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ويف معاجلة ضحايا هذه األفعال؛
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ضمان املتابعة املناسبة لالستنتاجات واآلراء اليت تقدمها هيئات املعاهدات ذات الصلة، مبا فيها               )ط(  
  نع التعذيب، فيما يتعلق بالبالغات الفردية؛مناهضة التعذيب واللجنة الفرعية ملجلنة 

اعتماد هنج يراعي نوع اجلنس يف مكافحة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية   )ي(  
  أو الالإنسانية أو املهينة، مع إيالء اهتمام خاص ملسألة العنف ضد املرأة؛

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب         على أن تصبح أطرافاً يف    على سبيل األولوية    عمل  ال  )ك(  
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، والنظر يف وقت مبكِّر يف التوقيع والتصديق علـى الربوتوكـول           

  ة حبق؛فعالة ومستقلتكون االختياري هلذه االتفاقية، والقيام، حاملا تصبح أطرافاً، بتعيني أو إنشاء آليات وقاية وطنية 

  : الدول مبا يلييذكِّر  - ٧  

إن العقوبة البدنية، مبا يف ذلك لألطفال، ميكن أن تشكل عقوبة قاسية أو ال إنسانية أو مهينة، بل   )أ(  
  وحىت تعذيباً؛

 من اتفاقية مناهضة التعذيب، مبا يف ذلك        ١إن التخويف واإلكراه، كما مها موصوفان يف املادة           )ب(  
ليت تتسم باملصداقية، فضالً عن التهديدات بالقتل، والتهديدات املوّجهة ضد السالمة اجلسدية التهديدات اجلدّية وا

  للضحية أو ألي شخص آخر، ميكن أن تشكِّل معاملة قاسية أو ال إنسانية أو مهينة بل وحىت تعذيباً؛

كن أن ييـسِّر    إن االحتجاز يف احلبس االنفرادي لفترات مطّولة أو االحتجاز يف أماكن سرية مي              )ج(  
ارتكاب التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وميكن أن يشكِّل حبد ذاته                
  شكالً من أشكال هذه املعاملة، وحيث مجيع الدول على احترام الضمانات املتعلقة حبرية الشخص وأمنه وكرامته؛

   من االتفاقية؛٢٤يب املقدمة وفقاً للمادة  بتقارير جلنة مناهضة التعذيرحب  - ٨  

 ويدعو بتقارير األمني العام بشأن صندوق األمم املتحدة للتربعات لضحايا التعذيب،            حييط علماً   - ٩  
  وفقاً لربنامج عمله السنوي؛حقوق اإلنسان الصندوق إىل تقدمي تقرير إىل جملس أمناء جملس 

اإلطار اإلمجايل مليزانية األمم املتحدة، توفري مستوى كاف من األمني العام أن يكفل، ضمن  يرجو  - ١٠  
ومستقر من املوظفني، فضالً عن التسهيالت التقنية الالزمة، للهيئات واآلليات املعنية مبكافحة التعذيب ومساعدة              

ل ضحاياه، من أجل ضمان أدائها ملهامها على حنو فعال مبا يتناسب مع التأييد القوي الذي أعربت عنـه الـدو                   
  األعضاء ملكافحة التعذيب ومساعدة ضحاياه؛

 باحلاجة العاملية لتقدمي املساعدة الدولية إىل ضحايا التعذيب، ويشدِّد على أمهية العمل الذي يسلِّم  - ١١  
يضطلع به جملس أمناء الصندوق، ويناشد مجيع احلكومات واملنظمات واألفراد املسامهة يف الصندوق على أساس               

 على تقدمي التربعات للصندوق ويشجعن يكون ذلك من خالل حتقيق زيادة كبرية يف التربعات، سنوي، ويفضَّل أ
اخلاص املُنشأ مبوجب الربوتوكول االختياري امللحق باالتفاقية للمساعدة يف متويل تنفيذ التوصيات اليت قدمتـها               

  ت الوقاية الوطنية؛اللجنة الفرعية ملنع التعذيب، فضالً عن الربامج التثقيفية التابعة آلليا
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 مجيع احلكومات، ومفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وهيئات األمم املتحدة            يدعو  - ١٢  
 ٢٦ووكاالهتا، فضالً عن املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غـري احلكوميـة ذات الـصلة، إىل القيـام يف            

لدعم ضحايا التعذيب، حسبما أعلنته اجلمعية العامة يف قرارها يونيه، باالحتفال بيوم األمم املتحدة الدويل /حزيران
  ؛١٩٩٧ديسمرب / كانون األول١٢ املؤرخ ٥٢/١٤٩

  . مواصلة النظر يف هذه املسألة وفقاً لربنامج عمله السنوييقرر  - ١٣  

 -  -  -  -  -  

  


