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ــة أو    - ٦٦/١٥٠ ــن ضــــروب املعاملــ ــريه مــ ــية  التعــــذيب وغــ ــة القاســ العقوبــ

  املهينة الالإنسانية أو أو
  

  ،إن اجلمعية العامة  

ــد    ــدإذ تعي ــه ال جيــوز  تأكي ــة    إخــضاع أحــد للتعــذيب أو أن  غــريه مــن ضــروب املعامل

  املهينة، الالإنسانية أو العقوبة القاسية أو أو

ــشيو   ــة أو    إىل رـإذ ت ـــره مــن ضــروب املعامل ــة  أن عــدم التعــرض للتعــذيب ولغي العقوب

 مبـا يف ذلـك   ،مبوجـب القـانون الـدويل   املهينـة حـق غـري قابـل للتقيـيــد         الالإنسانية أو  القاسية أو 

 ومحايتـه يف   بـد مـن احترامـه      الدويل، وأنـه ال   القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين       

الداخليـة   االضـطرابات الدوليـة أو    مجيع الظروف، مبا يف ذلك يف أوقات الرتاعـات املـسلحة أو           

ــة       أو ـــره مــن ضــروب املعامل ــام للتعــذيب وغي ــة طــوارئ عامــة أخــرى، وأن احلظــر الت أي حال

ــية أو  أو ــة القاسـ ــسانية أو العقوبـ ــة مت الالإنـ ــده  املهينـ ــصلة تأكيـ ــة ذات الـ ــصكوك الدوليـ  يف الـ

، وأن الـضمانات القانونيـة واإلجرائيـة بعـدم ممارسـة تلـك األعمـال جيـب أال ختـضع                     باملوضوع

  لتدابري من شأا االلتفاف على هذا احلق،

إىل أن حظـر التعـذيب قاعـدة قطعيـة مـن قواعـد القـانون الـدويل وأن              وإذ تشري أيـضا     

الالإنـسانية   العقوبـة القاسـية أو    اعتـربت أن حظـر املعاملـة أو     يـة واحمللاحملاكم الدولية واإلقليميـة     

  املهينة من صميم القانون الدويل العريف، أو
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 من اتفاقية مناهضة التعـذيب      ١ إىل تعريف التعذيب الوارد يف املادة        وإذ تشري كذلك    

ن املـساس بـأي   ، دو)١(املهينــة  الالإنـسانيـة أو  العقوبـة القاسـية أو   وغريه من ضروب املعاملـة أو   

  التطبيق، قد حيتوي على أحكام أوسع نطاقا من حيث تشريع وطين حيتوي أو صك دويل أو

 اللتزامـات الـدول فيمـا يتعلـق بالتعـذيب وغـريه       التفـسري الـسليم  على أمهية  وإذ تشدد   

 وأمهيـة الوفـاء ـا علـى الوجـه     املهينـة   الالإنـسانية أو  العقوبـة القاسـية أو    من ضروب املعاملة أو   

  من االتفاقية،١ والتقيد بدقة بتعريف التعذيب الوارد يف املادة الصحيح

أن التعذيب واملعاملة الالإنسانية ميثالن انتهاكا جسيما مبوجـب اتفاقيـات            وإذ تالحظ   

 ضد اإلنـسانية بـل وجـرائم    تشكل جرائم وأن أعمال التعذيب ميكن أن     )٢(١٩٤٩جنيف لعام   

سلح، مبوجب النظـام األساسـي للمحكمـة الدوليـة حملاكمـة      حرب إذا ارتكبت يف حالة نزاع م     

األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل الـيت ارتكبـت يف إقلـيم      

 والنظــام األساســي للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة حملاكمــة  ١٩٩١يوغوســالفيا الــسابقة منــذ عــام 

ــادة اجلما    ــال اإلب ــن أعم ــسؤولني ع ــهاكات اجلــسيمة     األشــخاص امل ــن االنت ــك م ــة وغــري ذل عي

للقانـون اإلنساين الدويل املرتكبة يف إقليم رواندا واملـواطنني الروانـديني املـسؤولني عـن أعمـال                 

ــني         ــدول اــاورة ب ــة يف أراضــي ال ــة املرتكب ــهاكات املماثل ــن االنت ــا م ــة وغريه ــادة اجلماعي اإلب

 ونظـام رومـا األساسـي للمحكمـة         ١٩٩٤ديـسمرب   / كـانون األول   ٣١  و يناير/كانون الثاين  ١

  ،)٣(الدولية اجلنائية

االتفاقيـــة الدوليـــة حلمايـــة مجيـــع األشـــخاص مـــن االختفـــاء    ببـــدء نفـــاذوإذ ترحـــب  

 كـبري يف منـع التعـذيب وحظـره، بوسـائل منـها حظـر               بـشكل   اليت سيسهم تنفيـذها    )٤(القسري

عليهــا تــصدق أو  التفاقيــة توقــع اأمــاكن االحتجــاز الــسرية، وإذ تــشجع مجيــع الــدول الــيت مل  

  تنضم إليها على النظر يف القيام بذلك، أو

 باجلهود الدؤوبـة اليت تبذهلا منظمات اتمع املدين، مبا فيهـا املنظمـات غـري            وإذ تشيد   

والــشبكة الكــبرية  ليــات الوقائيــة الوطنيــةواآل احلكوميــة واملؤســسات الوطنيــة حلقــوق اإلنــسان 

   منع التعذيب ومكافحته وختفيف معاناة ضحاياه،يف سبيل، ملراكز تأهيل ضحايا التعذيب

_______________ 

  .٢٤٨٤١، الرقم ١٤٦٥، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )١(

  .٩٧٣ إىل ٩٧٠، األرقام ٧٥املرجع نفسه، الد  )٢(

  .٣٨٥٤٤، الرقم ٢١٨٧املرجع نفسه، الد  )٣(

  .، املرفق٦١/١٧٧القرار  )٤(
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 التعــذيب تــصل إىل حــدإزاء مجيــع األعمــال الــيت ميكــن أن  وإذ يــساورها بــالغ القلــق  

ــة أو   ــة القاســية أو  وغــريه مــن ضــروب املعامل ــسانية أو العقوب ــيت ترتكــب ضــد    الالإن ــة ال املهين

   أحناء العامل،مجيعية التعبري يف األشخاص الذين ميارسون حقهم يف التجمع السلمي وحر

العقوبـة القاسـية     مجيع أشكال التعذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة أو        تديــن  - ١  

املهينة، بوسائل منها التخويــف، الـيت هـي حمظـورة وستظــل حمظـورة يف كـل                 الالإنسانية أو  أو

 تنفــذ تنفيــذا كــامال  تربيرهـــا أبـــدا، ويــــب جبميـــع الــدول أنمــن مثزمــان ومكــان وال ميكــن 

العقوبــة القاســية  احلظــر املطلــق وغــري القابــل للتقييــد للتعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو  

  املهينة؛ الالإنسانية أو أو

تـدابري حازمـة وفعالـة ملنـع        تواظـب الـدول علـى اختـاذ         ضرورة أن    على تشدد  - ٢  

 املهينـة  الالإنـسانية أو   ة أو العقوبـة القاسـي    كل أعمـال التعـذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة أو             

، احمللــياجلنــائي ، وتؤكــد وجــوب جتــرمي مجيــع أعمــال التعــذيب مبوجــب القــانون   ومكافحتــها

عقوبـة   ، األعمـال الـيت تـشكل معاملـة أو    احمللـي القانون  وتشجع الدول على أن حتظر، مبوجب       

  مهينة؛ الإنسانية أو قاسية أو

التعـذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة       بإنشاء آليات وقائية وطنية ملنـع   ترحب  - ٣  

تـسمية   وأ، وحتـث الـدول علـى أن تنظـر يف إنـشاء           املهينـة  الالإنـسانية أو   العقوبة القاسـية أو    أو

للقيـام بزيـارات رصـد إىل أمـاكن االحتجـاز، ألغـراض منـها منـع            مؤهلة  آليات مستقلة وفعالة    

الالإنـــسانية  قاســـية أوالعقوبـــة ال املعاملـــة أووقـــوع أعمـــال التعـــذيب أو غـــريه مـــن ضـــروب  

بالـــدول األطـــراف يف   ويـــب،ا أو تعزيزهـــقـــائم منـــهااإلبقـــاء علـــى مـــا هـــو   أو املهينـــة، أو

العقوبـــة   الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضــة التعذيــب وغيــره مـــن ضــروب املعاملـة أو          

 إنـشاء آليـات وقائيـة وطنيـــة        ية أو  الوفـاء بالتزاماـا بتـسم      )٥(املهينـــة  الالإنـسانية أو   القاسيــة أو 

  ؛فعالة حقامستقلة و

ــشدد  - ٤   ــل    تـ ــة أن تكفـ ــى أمهيـ ــدول علـ ــبة  الـ ــة مناسـ ــراء متابعـ ــيات إجـ  للتوصـ

 يـشمل معاهـدات، مبـا     عن اهليئات واآلليـات املعنيـة املنـشأة مبوجـب            اليت تصدر واالستنتاجات  

العقوبـة    أو ضـروب املعاملـة   جلنة مناهضة التعـذيب واللجنـة الفرعيـة ملنـع التعـذيب وغـريه مـن                 

املهينة واملقرر اخلاص لـس حقـوق اإلنـسان املعـين بالتعـذيب وغـريه            الالإنسانية أو  القاسية أو 

  املهينة؛ الالإنسانية أو العقوبة القاسية أو من ضروب املعاملة أو

_______________ 

  .٢٤٨٤١، الرقم ٢٣٧٥، الد  جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )٥(
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 يقــوم ــا املوظفــون الرمسيــون   الــدول أوتقــوم ــاحماولــة  أي عمــل أو تــدين  - ٥  

ــفاء  ــة أو    إلضـ ــروب املعاملـ ــن ضـ ــريه مـ ــذيب وغـ ــى التعـ ــرعية علـ ــبغة شـ ــية   صـ ــة القاسـ العقوبـ

قبوهلـا ضـمنا يف أي ظـرف مـن الظـروف، مبـا يف         اإلذن بارتكاا أو   املهينة أو  الالإنسانية أو  أو

وحتـث الـدول علـى كفالـة        عـن طريـق اختـاذ قـرارات قـضائيـة،            ذلك لدواعـي األمن القومي أو    

   تلك األعمال؛ عن مجيعاملسؤولنيحماسبة 

إنشاء عمليات وطنية مالئمة لتـسجيـل ادعـاءات    النظر يف    الدول على    تشجع  - ٦  

 أو اإلبقـاء  املهينـة  الالإنسانية أو العقوبــة القاسية أو   التعذيـب وغيـــره مــن ضـروب املعاملــة أو     

  ؛على ما هو قائم منها

 وبفعاليــة لفــور علــى ا مــستقلةخمتــصة وطنيــة ســلطة حتقــق وجــوب أن تؤكــد  - ٧  

العقوبـة القاسـية    غـريه مـن ضـروب املعاملـة أو      يف مجيـع االدعـاءات بوقـوع تعـذيب أو    نزاهـة و

 ،أعمـال كهـذه   لالعتقـاد بارتكـاب   وجيـه  هنـاك سـبب   يكـون  وحيثمـا   املهينة الالإنسانية أو  أو

يـأمرون   عمـال أو  هذه األ  على   يتحمل املسؤولية عنها األشخاص الذين يشجعون     أن   وجوبو

أمـاكن  أي مـن  عـن   مبـن فـيهم املوظفـون املـسؤولون     ،يرتكبوـا  ها أو نعيتغاضون   تكاا أو بار

أن األعمــال أو األمــاكن األخــرى الــيت حيــرم فيهــا األشــخاص مــن حريتــهم ويثبــت  االحتجــاز 

  املرتكبة؛ يتناسب وخطورة اجلرمية يعاقبوا مبا ووأن يقدموا للمحاكمة ، فيهاتبـرتكااحملظورة 

بـشأن  املبادئ املتعلقـة بالتقـصي والتوثيـق الفعـالني          يف هذا الصـدد، إىل     ،  تشري  - ٨  

ــة أو   ا ــن ضــروب املعامل ــريه م ــذيب وغ ــية أو  لتع ــة القاس ــسانية أو العقوب ــة هامل الالإن ــادئ (ين مب

 ومكافحتــه، وإىل   التعــذيبمنــع، باعتبارهــا أداة مفيــدة يف اجلهــود الراميــة إىل    )٦()اســطنبول

ة حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها من خالل اختاذ إجـراءات ملكافحـة   جمموعة املبادئ املستكمل 

  ؛)٧(اإلفالت من العقاب

 تــدابري فعالــة ملنــع التعــذيب وغــريه مــن ضــروب أن تنفــذميــع الــدول  جبيــب  - ٩  

املهينة، وخـصوصا يف أمـاكن االحتجـاز واألمـاكن       الالإنسانية أو  العقوبة القاسية أو   املعاملة أو 

ــيت األخــرى  ــا رم حيــال ــهم  فيه ــن حريت ــك  األشــخاص م ــا يف ذل ــة   ، مب ــضمانات القانوني ــوفري ال ت

أي فـرد خاضـع ألي شـكل مـن    حببس تكون هلم عالقة   تثقيف املوظفني الذين قد    و واإلجرائية

  ؛ وتدريبهم أو استجوابه أو معاملتهالسجن االحتجاز أو أشكال االعتقال أو

_______________ 

  .، املرفـق٥٥/٨٩القـرار  )٦(

  .E/CN.4/2005/102/Add.1انظر  )٧(
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 ومكافحــة يف منــعهامــا  الــدول علــى أن تعمــل، بوصــف ذلــك عنــصرا  حتــث  - ١٠  

املهينـة، علـى ضـمان     الالإنـسانية أو  العقوبـة القاسـية أو   التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو    

إحلــاق األذى بــأي شــخص      بــإنزال أي عقوبــة أو  يــأمر أي مــسؤول   أال تــأمر أي ســلطة أو 

 يف جمـال   العاملـة املنع دولية من هيئات الرصد أو منظمة بسبب االتصال بأي هيئة وطنية أو    أو

املهينـة،   الالإنـسانية أو  العقوبة القاسية أو  وغريه من ضروب املعاملة أو     منع ومكافحة التعذيب  

  يعمل على ذلك أو يسمح به أو يتغاضى عنه؛ أو

ميع الدول اعتماد ج يراعي املنظور اجلنـساين يف مكافحـة التعـذيب             جب يب  - ١١  

املهينة، مع إيـالء اهتمـام خـاص        الالإنسانية أو   أو العقوبة القاسية  املعاملة أو غريه من ضروب    و

  ؛نوع اجلنسأساس القائم على للعنف 

ــب  - ١٢   ــل   ي ــدول أن تكف ــاةبال ــة  مراع ــوق األشــخاص ذوي اإلعاق ــصورة  حق  ب

، واضــعة يف اعتبارهــا اتفاقيــة حقــوق األشــخاص كاملــة يف تــدابري منــع التعــذيب واحلمايــة منــه

  قرر اخلاص يف هذا الصدد؛ وترحب جبهود امل،)٨(ذوي اإلعاقة

مجيــع الــدول علــى كفالــة عــدم مــشاركة األشــخاص املــدانني بتهمــة    تــشجع  - ١٣  

 املهينــة الحقــا يف الالإنــسانية أو العقوبــة القاســية أو غــريه مــن ضــروب املعاملــة أو التعــذيب أو

ــال أو   ــد االعتق ــسجن أو االحتجــاز أو حــبس أي شــخص قي ــن أشــكال    ال أي شــكل آخــر م

 وعــدم مــشاركة األشــخاص املتــهمني بالتعــذيب   أو اســتجوابه أو معاملتــه احلريــةاحلرمــان مــن

املهينـة يف حـبس أي شـخص        الالإنـسانية أو   العقوبة القاسـية أو    غريه من ضروب املعاملة أو     أو

أو أي شـكل آخـر مـن أشـكال احلرمـان مـن احلريـة         الـسجن أو   االحتجـاز أو   قيد االعتقـال أو   

   يبت يف تلك االامات؛ريثمااستجوابه أو معاملته 

انتـهاكات خطـرية    تـشكل     يف النــزاع املـسلح     أن أعمال التعـذيب    على تشدد  - ١٤  

  وتعـد يف هـذا الـصدد جـرائم حـرب، وأن أعمـال التعـذيب ميكـن أن         للقانون اإلنـساين الـدويل    

، هم ومعاقبتـ  ضد اإلنسانية، وأنـه جيـب حماكمـة مـرتكيب مجيـع أعمـال التعذيـــب          تشكل جرائم 

احملكمة اجلنائية الدولية لوضـع حـد لإلفـالت مـن     حظ يف هذا اخلصوص اجلهود اليت تبذهلا   وتال

 مــرتكيب هـــذه األعمــال ومعاقبتــهم وفقـــا لنظــام رومـــا     حماســبة العقــاب بالــسعي إىل ضـــمان   

ــيت مل    )٣(األساســي ــدول ال ــشجع ال ــل، وت ــدأ التكام ــاة مب ــع مراع ــا   ، م ــى نظــام روم ــصدق عل  ت

  ر يف القيام بذلك؛ على أن تنظ بعداألساسي أو تنضم إليه

_______________ 

  .٤٤٩١٠، الرقم ٢٥١٥، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٨(
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الدول على كفالة أال يستشهد كـدليل يف أي حماكمـة بـأي أقـوال                بقوة حتث  - ١٥  

ــوال كــدليل ضــد         ــذه األق  ــذيب إال إذا اســتخدم اإلدالء ــا نتيجــة التع  ــه مت اإلدالء ــت أن يثب

 هــذا احلظــر حبيــث يــشمل شجع الــدول علــى مــد نطــاق، وتــشــخص متــهم مبمارســة التعــذيب

املهينـة، وتـسلم بـأن       الالإنـسانية أو   العقوبـة القاسـية أو     األقوال اليت يدىل ا نتيجة للمعاملـة أو       

التعزيــز الكــايف لألقــوال املــستخدمة كــدليل يف أي حماكمــة، مبــا يف ذلــك االعترافــات، يــشكل   

  املهينة؛ الالإنسانية أو العقوبة القاسية أو ة أوضمانا ملنع التعذيب وغريه من ضروب املعامل

ـــد  - ١٦   ــاهلم ألوامــر         تؤك ــوظفني لعــدم امتث ــدول أال تعاقـــب امل أنــه جيــب علــى ال

العقوبــة  غــريه مــن ضــروب املعاملــة أو  أو التعـذيب تــصل إىل حــدأعمــال إخفـــاء  بارتكـاب أو 

  املهينة؛ الالإنسانية أو القاسية أو

) “إعــادة قــسرية  ”(إعادتــه    الــدول علــى عــدم طـــرد أي شــخص أو    حتــث  - ١٧  

 تدعــو  وجيهـة نقله بأي طريقة أخرى إىل دولـة أخرى إذا توافرت لديها أسباب           تسليمه أو  أو

 أمهيـة كفالـة الـضمانات    تؤكدوإىل االعتقاد بأن هذا الشخص سيكون عرضة خلطر التعذيب،   

ــذا الــصدد     ــة الفعالــة يف ه ــة واإلجرائي ــسالقانوني ــية، حيثمــا    ، وت ــأن الــضمانات الدبلوماس لم ب

تعفي الـدول مـن التزاماـا مبوجـب القـانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان والقـانون                     ال استخدمت،

  القسرية؛ اإلنساين الدويل والقانون الدويل لالجئني، وخباصة مبدأ عدم اإلعادة

انــت هنــاك إذا ك  مــابغـرض حتديــد  إىل أنــه ينبغــي للــسلطات املختــصة، تـشري   - ١٨  

 مبـا يف ذلـك،   ،يف هـذا الـصدد  أسباب من ذلك القبيل، أن تضع يف احلـسبان مجيـع االعتبـارات          

اجلماعيـة   الـصارخة أو  حسب مقتضى احلال، وجود منط مستمر مـن االنتـهاكات اجلـسيمة أو        

  حلقوق اإلنسان يف الدولة املعنية؛

ــذيب وغــري    يــب  - ١٩   ــضة التع ــة مناه ــدول األطــراف يف اتفاقي ــن ضــروب   بال ه م

 أن تفـي بالتزامهـا بتقـدمي مـن يـدعى أـم             )١(املهينـة  الالإنسانية أو  العقوبة القاسية أو   املعاملة أو 

بتــسليمهم، وتــشجع الــدول األخــرى علــى أن حتــذو   ارتكبــوا أعمــال تعــذيب إىل احملاكمــة أو 

  من العقاب؛حذوها، آخذة يف اعتبارها ضرورة مكافحة اإلفالت 

أو  وجوب أن تكفل النظم القانونية الوطنيـة إنصـاف ضـحايا التعـذيب         تؤكد  - ٢٠  

املهينــة دون أن يتعرضــوا ألي  الالإنــسانية أو العقوبــة القاســية أو غــريه مــن ضــروب املعاملــة أو

منحهـــم تعويــضا عـــادال و  إىل القــضاءموصــوهلوانتقــام لقيــامهم برفــع شــكاوى أو تقــدمي أدلــة 

ا وتأهيلهم على النحو املناسـب مـن النـواحي االجتماعيـة والنفـسية والطبيـة وغريهـا مـن              وكافي

النواحي املتخصصة يف هذا اـال، وحتـــث الـدول علـى إنـشـاء مراكـز أو مرافـق تأهيـل ميكـن                       
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 وميكن فيها اختاذ تـدابري فعالـة تكفـل سـالمة     عالجا من هذا القبيلفيها لضحايا التعذيب تلقي  

  هو قائم منها أو تيسري عملها أو دعمها؛ مااإلبقاء على رضاها أو موظفيها وم

 املتعلـق  ١٩٨٨ديـسمرب   / كـانون األول   ٩ املـؤرخ    ٤٣/١٧٣إىل قرارها    تشري  - ٢١  

 املتعلقــة حبمايــة مجيــع األشــخاص الــذين يتعرضــون ألي شــكل مــن أشــكال  املبــادئجموعــة مب

ابري الـيت تكفـل ألي شـخص مت اعتقالـه        يف هذا السياق، أن التد     ،، وتؤكد السجن االحتجاز أو 

موظــف قــضائي مــستقل آخــــر وتــسمح لــه   احتجــازه املثــول بشخــصه فــورا أمــام قــاض أو  أو

باحلـصول بــسرعة وانتظـام علــى الرعايـة الطبيــة واملـشورة القانونيــة وبتلقـي زيــارات مـن أفــراد       

 ضــروب املعاملــة  فعالــة ملنــع التعــذيب وغــريه مــن املــستقلة تــدابريعائلتــه ومــن آليــات الرصــد  

  املهينــة؛ الالإنسانية أو العقوبة القاسية أو أو

 أمــاكناالحتجــاز يف  مجيــع الــدول بــأن احلــبس االنفــرادي املطــول أو   تــذكر  - ٢٢  

العقوبـــة القاســـية   ممارســـة التعـــذيب وغـــريه مـــن ضـــروب املعاملـــة أويـــسهل ســرية ميكـــن أن 

 ضـربا مـن ضـروب تلـك املعاملـة، وحتـث             تـه  ذا  حبـد   يشكل أناملهينــة وميكن    الالإنسانية أو  أو

مجيــع الــدول علــى احتــرام الــضمانات املتعلقــة حبريــة الــشخص وأمنــه وكرامتــه وضــمان إلغــاء   

  األماكن السرية لالحتجاز واالستجواب؛

علــى وجــوب مراعــاة ظــروف االحتجــاز لكرامــة احملتجــزين وحقــوق   شددتــ  - ٢٣  

 اجلهـود الراميـة إىل تعزيـز       إطار يفاألمر  ا يف هذا    التفكري ملي ، وتؤكد أمهية     اخلاصة م  اإلنسان

ــوق   ــرام حق ــهااحملتجــزيناحت ــاحلبس    ،، وتالحــظ ومحايت ــة ب ــشواغل املتعلق ــصدد، ال ــذا ال  يف ه

غـريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو          أو   التعـذيب    يـصل إىل حـد    عندما  االنفرادي  

  ؛الالإنسانية أو املهينة

 أن تتخذ تدابري تشريعية وإدارية وقـضائية مناسـبة وفعالـة             جبميع الدول  يــب  - ٢٤  

غـريه مـن    مارسـة التعـذيب أو  مل املـصممة خصيـصا  وتدابري أخـرى ملنـع وحظــر إنتـاج املعـدات          

ــة أو  ــروب املعاملـ ــية أو  ضـ ــة القاسـ ــسانية أو العقوبـ ـــا    الالإنـ ــار ـ ـــة واالجتـ ــصديرها املهينــ وتـ

  ؛واستريادها واستخدامها

 الدول اليت مل تصبح بعد أطرافـا يف االتفاقيـة علـى أن تقـوم بـذلك                  مجيع حتث  - ٢٥  

علــى ســبيل األولويــــة، ويــب بالــدول األطــراف أن تنظــر يف توقيــع الربوتوكــول االختيــاري    

  ؛ يف أقرب وقتلالتفاقية والتصديق عليه

 مجيـــع الــدول األطـــراف يف االتفاقيــة الـــيت مل تــصدر بعـــد اإلعالنـــات    حتــث   - ٢٦  

 من االتفاقية فيما يتعلق بالبالغات املشتركة بـني الـدول        ٢٢  و ٢١ليها يف املادتني    املنصوص ع 

 بذلك وعلى النظر يف إمكانيـة سـحب حتفظاـا علـى        املقدمة من األفراد على القيام    والبالغات  
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 بقبوهلــا التعـديالت الـيت       ، يف أقـرب وقـت ممكـن       ، من االتفاقية وإخطار األمـني العـام       ٢٠ املادة

   من االتفاقية بغية تعزيز فعالية اللجنة؛١٨  و١٧ى املادتني أدخلت عل

 الدول األطراف على الوفاء بدقة مبا تعهدت بـه مـن التزامـات مبوجـب                حتــث  - ٢٧  

 مـن االتفاقيـة، بـالنظر إىل كثــرة عـدد      ١٩االتفاقية، مبا فيها التزامها بتقدمي تقارير وفقا للمـادة    

حملـدد، وتدعــو الـدول األطـراف إىل إدراج منظــور جنـسانـي           التقارير اليت مل تقـدم يف الوقـت ا        

  الـــيت تقـــدمها التقـــاريريفومعلومـــات عـــن األطفـــال واألحـــداث واألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة  

  اللجنة؛ إىل

، )٩(ةـتفاقيـ اال مـن    ٢٤ املقـدم وفقـا للمـادة        هـا لجنـة وبتقرير  ال بأعمـال    بـترح  - ٢٨  

تابعة الدول لتوصياا، وتؤيـد اعتـزام اللجنـة    وتوصي اللجنة بأن تواصل إدراج معلومات عن م 

  ؛فعالية أساليب عملها زيادةمواصلة 

ــة إىل تقــدمي تقــارير شــفوية عــن      تــدعو  - ٢٩   ــة الفرعي ــة ورئــيس اللجن رئــيس اللجن

أعمــال اللجنــتني إىل اجلمعيــة العامــة وإىل إجــراء حــوار لتبــادل الــرأي معهــا يف دورــا الــسابعة  

  ؛“تنفيذ الصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان” املعنون لفرعيوالستني يف إطار البند ا

ــب  - ٣٠   ــسامي  ـةفوضــمب ي ــم املتحــدة ال ــسان أن  ة األم ــوق اإلن ــاواصــلت حلق  ، وفق

ديـسمرب  / كـانون األول ٢٠ املـؤرخ  ٤٨/١٤١لواليتها الـيت حـددا اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا           

منـع التعـذيب وغـريه    أجـل  مـن  ا، ، بناء علـى طلبـه  دول تقدمي اخلدمات االستشارية لل   ،١٩٩٣

عـداد التقـارير    املهينـة، ألغـراض منـها إ       الالإنسانية أو  العقوبة القاسية أو   من ضروب املعاملة أو   

تقـدمي املـساعدة التقنيـة يف     و وإعماهلـا وإنشاء آليـات وقائيـة وطنيـة   لجنة الالوطنية اليت تقدم إىل    

  وتوزيعها؛ املخصصة هلذا الغرض وإنتاجهاالتدريس إعداد مواد 

قـرر  امل، وتـشجع  )١٠(مقـرر اخلـاص   لالتقرير املؤقـت ل    بـ  حتيط علما مع التقـدير      - ٣١  

وغــريه مــن ضــروب  علــى مواصــلة تــضمني توصــياته مقترحــات بــشأن منــع التعــذيب    اخلــاص

أسـاس  املهينة، مبـا يف ذلـك مظاهرهـا القائمـة علـى              الالإنسانية أو  العقوبة القاسية أو   املعاملة أو 

  ؛التحقيق فيها، واجلنس نوع

ــره   تطلــب  - ٣٢   معلومــات عــن   إىل املقــرر اخلــاص مواصــلة النظــر يف تــضمني تقري

 الـيت  واملـشاكل  الـذي حيـرزه  مبـا يف ذلـك التقـدم       ،  زياراته ورسائله عن  و  لتوصياته دولمتابعة ال 

  ؛تعترضه، وغري ذلك من االتصاالت الرمسية
_______________ 

  .(A/66/44) ٤٤ون، امللحق رقم تالس السادسة والوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة )٩(

  .A/66/268انظر  )١٠(
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 ،أداء مهمتـه  يف  تـساعده    و ص أن تتعـاون مـع املقـرر اخلـا         دول جبميع ال  بـهيـت  - ٣٣  

وعلـى  بالكامـل   تـستجيب   أن  و ،املقـرر اخلـاص    مجيع املعلومات الالزمـة الـيت يطلبـها          تقدموأن  

تنظـر جبديـة يف االسـتجابة لطلبـات املقـرر اخلـاص        وأن  وتتابعهـا،  وجه السرعة لنداءاته العاجلة   

ارات املطلوبـة إىل بلـداا      مع املقرر اخلـاص بـشأن الزيـ        بناءيف حوار   تدخل   بزيارة بلداا، وأن  

  توصياته؛ تابعةيتعلق مب وفيما

اللجنــة واللجنــة الفرعيــة التبــادل املنــتظم لــآلراء بــني مواصــلة ضــرورة  تؤكــد  - ٣٤  

 مواصــلة التعـاون مـع       وضـرورة  وآليات األمم املتحـدة وهيئاـا املعنيـة األخـرى         واملقرر اخلاص   

ومـع  نع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة،      ملمج األمم املتحدة     برنا سيما ال، و املعنيةبرامج األمم املتحدة    

فيهـا املنظمـات    املنظمات واآلليات اإلقليمية حسب االقتضاء، ومع منظمات اتمع املدين، مبا         

 والقـضاء   التعـذيب مبنـع    بشأن املسائل املتعلقة     اتعزيز فعاليتها وتعاو   زيادة   بغية غري احلكومية، 

   التنسيق فيما بينها؛ منها حتسني عدة، بطرقعليه

بضرورة تقدمي املساعدة الدولية لضحايا التعذيب على الصعيد العـاملي،           تسلم  - ٣٥  

، وتناشـد    لـضحايا التعـذيب    للتربعـات  املتحـدة    األمـم وتؤكد أمهية عمل جملـس إدارة صـندوق         

  بزيـادة كـبرية يف  ويفـضل أن يقتـرن ذلـك    مجيع الدول واملنظمات أن تتربع للـصندوق سـنويا،          

ــا،  ــول    ومـــستوى تربعاـ تـــشجع علـــى التـــربع للـــصندوق اخلـــاص املنـــشأ مبوجـــب الربوتوكـ

االختياري للمساعدة يف متويل تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنـة الفرعيـة ويف متويـل بـرامج            

  التثقيف اليت تقوم ا اآلليات الوقائية الوطنية؛

اجلمعيــة العامــة إىل مجيــع  نــداءات واصــل إحالــة إىل األمــني العــام أن يبـتطلــ  - ٣٦  

سنويا ضمن الـربامج الـيت يعلـن عـن     الصندوقني  يدرج وأن للصندوقني، التربع دول من أجل  ال

  ؛تقدمي تربعات هلا يف مؤمتر األمم املتحدة إلعالن التربعات لألنشطة اإلمنائية

إىل األمني العام أن يقدم إىل جملس حقوق اإلنسان وإىل اجلمعيـة        تطلب أيضا   - ٣٧  

   عن عمليات الصندوقني؛العامة يف دورا السابعة والستني تقريرا

ــة العــام طــار اإل إىل األمــني العــام أن يكفــل، يف حــدود  كــذلكتطلــب   - ٣٨   مليزاني

نـع   من املوظفني واملرافـق للـهيئات واآلليـات الـيت تـشارك يف م           كاف عددألمم املتحدة، توفري    ا

العقوبة القاسـية   غريه من ضروب املعاملة أو      أو  التعذيب ومساعدة ضحايا ومكافحته  التعذيب  

ــسانية أو أو ــة الالإن ــا ، املهين ــشملمب ــرر     ي ــة واملق ــة الفرعي ــة واللجن ــى وجــه اخلــصوص اللجن  عل

  ومكافحتــهالتعــذيبملنــع أبدتــه الــدول األعــضاء مــن تأييــد قــوي   مــايتناســب مــع مبــااخلــاص، 

االضـطالع بوالياـا     آلليـات مـن    التعذيب، من أجـل متكـني تلـك اهليئـات وا           ضحايا ومساعدة

  ؛على حنو شامل ومطرد وفعال ومع املراعاة الكاملة للطابع احملدد لوالياا



A/RES/66/150 

10 

هيئـات األمـم    وحلقوق اإلنـسان      األمم املتحدة  يةمفوضو دولميع ال جب تـهيـب  - ٣٩  

ــة  و  األخــرىاملتحــدة ووكاالــا ــة الدولي ــة املنظمــات احلكومي ، ومنظمــات اتمــع املــدين املعني

 الـدويل لألمـم املتحـدة   يوم بـال يونيـه  / حزيران٢٦يف أن حتتفل غري احلكومية،   فيها املنظمات    مبا

  التعذيب؛ ملساندة ضحايا

يف تقـارير األمـني العـام، مبـا        ستيـنالـ الـسابعــة و  ا  ـــ ي دور ــر ف ــ أن تنظ  ررــقـت  - ٤٠  

ـــفيه ـــتقريالا ـ ـــا التعذيــات لــضحايــــدة للتربعــــم املتحــــدوق األمـــــصنعــــن ر ــ والــصندوق ب ــ

ـــة التعذيــة مناهــضــــوتقريــر جلناخلــــاص املنــشأ مبوجــب الربوتوكــول االختيــاري   ب والتقريــر ـ

العقوبـة القاسـية     وغـريه مـن ضـروب املعاملـة أو    التعـذيب املعـين مبـسألة     املؤقت للمقرر اخلـاص     

  .املهينة الالإنسانية أو أو

  ٨٩اجللسة العامة 

  ٢٠١١ ديسمرب/ول كانون األ١٩

  


