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ة القاســــية ـة أو العقوبـــــالتعــــذيري ومــــوب مــــن  ــــرو  املعام ــــ - 70/146
 املهينة الالإنسانية أو أو

 
 ،إن اجلمعية العامة 
ن  ـرو  املعام ـة   ـــ ة بالتعذيري ومـوب م ــة املتع قــا السابقــقراراهت تؤكد من جديد إذ 

 املهينة،أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو 
جيـو  إضاـاأ أ ـد ل تعـذيري أو مـوب مـن  ـرو          ال أنه تؤكد من جديد أيضاإذ و 

 املعام ة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،
ـــر  ــة      وإذ تشي ــة أو العقوب ــن  ــرو  املعام  ـــرب م إىل أن عــدا التعــرت ل تعــذيري ولمي

يـيــد ووجـري القـانون الـدوا، وـا يف  لـ        القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة  ـغ مـو قابـت ل تق    
 بد مـن ا ترامـه ويايتـه يف  يـ      ال اإلنساين،الدوا القانون الدوا حلقوق اإلنسان والقانون 

ات الدوليـة أو الداض يـة   ـــ ة أو اال طرابـــ زاعات املس حـات النــي  ل  يف أوقــروف، وا فــالظ
ــة اــوارم عامــة أضــرحل، وأن احلظــر    ــة    أو أي  ال ـــرب مــن  ــرو  املعام  ــاا ل تعــذيري ومي الت

يف الصـوو  الدوليـة  ات الصـ ة باملو ـوأ،      مثّبـ  العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة  أو
وأن الاــمانات القانونيــة واإلجرابيــة بعــدا كارســة ت ــ  األعمــال جيــري أال ختاــ  لتــدابو مــن 

 شأهنا االلتفاف ع ى هذا احلغ،
 أن  ظــر التعــذيري قاعــدة قطعيــة مــن قواعــد القــانون الــدوا        إىل وإذ تشــأ أيضــا  

ــة    ختاــ  ألي  ال ــة وا  ي ــة واإلق يمي ــة وأن ا ــاكم الدولي ــود إق يمي ــربقي ــة   تعت أن  ظــر املعام 
 املهينة من صميم القانون الدوا العريف، العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو أو

http://undocs.org/ar/A/70/489/Add.1
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من اتفاقية مناهاة التعـذيري   1 املادة إىل تعريف التعذيري الوارد يف وإذ تشأ كذلك 
التـزاا الـدول   إىل ، و(1)وموب مـن  ـرو  املعام ـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنسـانية أو املهينـة       

، دون املســاب بــأي صــ  دوا أو ت ــري  1بالتقيــد بدقــة بتعريــف التعــذيري الــوارد يف املــادة  
ث التطبيـغ، وإ  ت ـدد ع ـى أ يـة     واين حيتوي أو قد حيتوي ع ى أ واا أوس  نطاقا من  يـ 

التفسو الس يم اللتزامات الدول فيما يتع ـغ بالتعـذيري ومـوب مـن  ـرو  املعام ـة أو العقوبـة        
 القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وأ ية الوفاء هبا ع ى الوجه الصحيح،

 لـ   يف  يواجهون عقوبات جنابية، وامن ماية  قوق م زمة حببأن الدول  وإذ تسلم 
ــة اإلعــداا والســ ن   ــد عقوب ــراش امل ــرو ، املؤب ــة اإلف ـــن األشــ ا    دون إمواني وموهــم مـ

 لتزاماهتا الدولية وفقا ال املتأثرين هبذب العقوبة،
أن التعــذيري واملعام ــة الالإنســانية نــثالن انتــهاكا جســيما ووجــري اتفاقيــات   وإذ تالحــ  

ووجــري النظــاا األساســي ل محومــة الدوليــة  ،وأن أعمــال التعــذيري نوــن (2)1949جنيــف لعــاا 
 اكمة األش ا  املسؤولني عن االنتهاكات اجلسـيمة ل قـانون اإلنسـاين الـدوا الـك ارتوبـ  يف       

والنظـاا األساسـي ل محومـة اجلنابيـة الدوليـة  اكمـة        1991إق يم يوموسالفيا السـابقة منـذ عـاا    
ومـو  لـ  مـن االنتـهاكات اجلسـيمة ل قانــون       األش ا  املسؤولني عن أعمـال اإلبـادة اجلماعيـة    

ــادة        ــديني املســؤولني عــن أعمــال اإلب ــواانني الروان ــدا وامل ــيم روان ــة يف إق  ــدوا املرتوب اإلنســاين ال
كــانون  1اجلماعيــة وموهــا مــن االنتــهاكات املماث ــة املرتوبــة يف أرا ــي الــدول ا ــاورة بــني         

ونظـــاا رومـــا األساســـي ل محومـــة اجلنابيـــة   1994كـــانون األول/ديســـمرب  31 و ينـــاير/الثـــاين
 بت وجرابم  ر  إ ا ارتوب  يف  الة نزاأ مس ح، ،أن ت وت جرابم  د اإلنسانية، (3)الدولية

أ يـــة تنفيـــذ االتفاقيـــة الدوليـــة حلمايـــة  يـــ  األشـــ ا  مـــن االضتفـــاء   وإذ تـــد   
 ظر أمـاكن اال ت ـا    يف من  التعذيري و ظرب، بوسابت منها هلا إسهاا كبو الك  (4)القسري

ــهم،        ــن  ريت ــة ل شــ ا  ا ــرومني م ــة واإلجرابي ــوفو الاــمانات القانوني ــة ت الســرية وكفال
ت     ي  الدول الـك   توقـ  االتفاقيـة أو تصـدق ع يهـا أو تناـم إليهـا ع ـى النظـر يف           وإ 

 القياا بذل ،

_______________ 

(1) United Nations, Treaty Series, vol. 1465, No. 24841. 

 .973-970 ، األرقاا75املرج  نفسه، ا  د  (2)

 .38544، الرقم 2187املرج  نفسه، ا  د  (3)

 .48088، الرقم 2716املرج  نفسه، ا  د  (4)
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وــا فيهــا املنظمــات  بــاجلهود الدبوبـــة الــك تبــذهلا منظمــات ا تمــ  املــدين، وإذ تشــيد 
احلوومية واملؤسسات الوانية املعنية حبقـوق اإلنسـان وايليـات الوقابيـة الوانيـة وال ـبوة        مو

ــف         ــه وختفيـ ــذيري وموافحتـ ــ  التعـ ــبيت منـ ــذيري، يف سـ ــحايا التعـ ــت  ـ ــز تأهيـ ــبوة ملراكـ الوـ
  حاياب، معاناة

إ اء  يــ  األعمــال الــك نوــن أن تصــت إىل  ــد التعــذيري  وإذ يســاو  ا بــالق القلــ  
ــري         ــك ترتوـ ــة الـ ــانية أو املهينـ ــية أو الالإنسـ ــة القاسـ ــة أو العقوبـ ــرو  املعام ـ ــن  ـ ــوب مـ ومـ

 األش ا  الذين نارسون  قهم يف الت م  الس مي و رية التعبو يف  ي  أحناء العا ، د 
  املعام ـة أو العقوبـة القاسـية     ي  أشوال التعذيري ومـوب مـن  ـرو    تديــن - 1 

وستظـت حمظـورة يف كـت    حتظرالت ويــف، الك  ا يف  ل  من ضاللأو الالإنسانية أو املهينة، و
 مــان وموــان وال نوــن مــن ا تربيرهـــا أبـــدا، وهتيــــري  ميـــ  الــدول أن تنفــذ تنفيــذا كــامال  

ــت ل تقييــد ل تعــذيري ومــوب مــن  ــرو  ا     ــغ مــو القاب ــة القاســية  احلظــر املط  ــة أو العقوب ملعام 
 الالإنسانية أو املهينة  أو

أي عمــت أو أي حماولــة تقــوا هبــا الــدول أو يقــوا هبــا املو فــون  أيضــا تــدين  - 2 
الرمسيون إل فاء صبمة شرعية ع ـى التعـذيري ومـوب مـن  ـرو  املعام ـة أو العقوبـة القاسـية         

و قبوهلـا  مـــنا يف أي  ـــرف مـــن الظـــروف،      الالإنسانــية أو املهــينة أو اإل ن بارتواهبـا أ   أو
وا يف  ل  لدواعـي األمن القـومي وموافحـة اإلرهـا  أو عـن اريـغ اختـا  قـرارات قاابيــة،         

 وحتث الدول ع ى كفالة حماسبة املسؤولني عن  ي  ت   األعمال 
أنـــه جيـــري ع ـــى الـــدول أال تعاقــــري املـــو فني لعـــدا امتثـــاهلم أوامـــر  تؤكــــد - 3 

العقوبـة القاسـية أو    بارتوا  أعمـال تصـت إىل  ـد التعـذيري أو مـوب مـن  ـرو  املعام ـة أو        
وأال تتيح تقدمي دفوأ بإلقاء املسؤولية ع ى الرتبـة األع ـى    أو التستر ع يها الالإنسانية أو املهينة

 فيها ت   األوامر    أايع يف احلاالت الك  باعتبارها دفاعا جنابيا
ـــزاع   تشــد  - 4  ــذيري يف الن ــال التع ــى أن أعم ــهاكات   ةاملســ ح اتع  ت ــوت انت

وأن أعمــال التعــذيري  ،وتعــد يف هــذا الصــدد جــرابم  ــر   ضطــوة ل قــانون الــدوا اإلنســاين
عذيــــري وأنـــه جيــري حماكمــة مــرتوم  يــ  أعمــال الت ،نوــن أن ت ــوت جــرابم  ــد اإلنســانية

يف هذا اخلصو  اجلهود الك تبـذهلا ا ومـة اجلنابيـة الدوليـة لو ـ   ـد        تال ظومعاقبتهم، و
األعمـال ومعاقبتـهم وفقـا لنظـاا      ت ـ  لإلفالت من العقا  بالسعي إىل  مان حماسبة مـرتوم  

، م  مراعاة مبدأ التوامـت، وت ـ   الـدول الـك   تصـدق ع ـى نظـاا رومـا         (3)روما األساسي
 األساسي أو تنام إليه بعد ع ى أن تنظر يف القياا بذل  
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اختـا  تـدابو مسـتمرة و امسـة وفعالـة      الـدول  ع ى أنه جيري ع ـى   تشد  أيضا - 5 
ة القاسـية  ــــ ة أو العقوبـــ ن  ـرو  املعام  ـــ ري ومـوب م ـــ ال التعذيــ  أعمـــة  يـــ  وموافحـــنمل

 ـدد ع ـى وجـو   ـرمي  يـ  أعمـال التعـذيري ووجـري القـانون          تأو الالإنسانية أو املهينـة، و 
ري يــهت، واملعاقبــة ع يهـا بعقوبــات مالبمــة تأضــذ يف االعتبـار اابعهــا اجلســيم، و  وايناجلنـابي الــ 

ة أو عقوبـة قاسـية   ـــ ال الـك ت ـوت معام   ــ، األفعواينون الــري القانـــر، ووجـــدول أن حتظــبال
 أو الإنسانية أو مهينة 

أن ع ى الـدول كفالـة أال يست ـهد كـدليت يف أي حماكمـة بـأي أقـوال        تؤكد  - 6 
ــذب األقــ      ــذيري إال إ ا اســت دا اإلدالء هب ــا نتي ــة التع ــه د اإلدالء هب ــ  أن وال كــدليت  ــد  يثب

الدول ع ى مد نطاق هذا احلظر حبيث ي مت األقـوال   ثش ص متهم ومارسة التعذيري، وحت
الك يدىل هبا نتي ة ل معام ة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنسـانية أو املهينـة، وتسـ م بـأن اإلثبـات        

 ـمانا ملنـ    الوايف ل قوال املست دمة كدليت يف أي حماكمة، وا يف  ل  االعترافـات، ي ـوت   
 التعذيري وموب من  رو  املعام ة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

“( إعــادة قســرية  ”الــدول ع ــى عــدا اـــرد أي شــ ص أو إعادتــه )       حتــ   - 7 
العتقـاد بـأن هـذا    لأسبا  وجيهة توجد تس يمه أو نق ه بأي اريقة أضرحل إىل دولـة أضرحل  أو

عر ـة خلطـر التعـذيري، وتؤكـد أ يـة الاـمانات القانونيـة واإلجرابيـة         فيهـا  ال  ص سيوون 
تعفـي الـدول    ال ،صـدرت الدب وماسـية،  يثمـا    الاـمانات الفعالة يف هذا الصدد، وتس م بـأن  

اإلنســاين والقــانون الــدوا مــن التزاماهتــا ووجــري القــانون الــدوا حلقــوق اإلنســان والقــانون    
 اإلعادة القسرية الدوا لالجئني، وخباصة مبدأ عدا 

إ ا كانــ   مــا إىل أنــه يــتعني ع ــى الســ طات امل تصــة، بمــرت حتديــد   تشــأ - 8 
من  ل  القبيت، أن تاـ  يف احلسـبان  يـ  االعتبـارات يف هـذا الصـدد،       وجيهة هنا  أسبا  

وا يف  ل   سري مقتاى احلـال وجـود  ـس مسـتمر مـن االنتـهاكات اجلسـيمة أو الصـارضة         
 ق اإلنسان يف الدولة املعنية اجلماعية حلقو أو

الدول ع ى كفالة أن متتثـت عم يـات مراقبـة احلـدود ومراكـز االسـتقبال        حت  - 9 
امتثاال تاما ل واجبات وااللتزامات الدولية يف جمال  قوق اإلنسان، وا يف  ل   ظر التعـذيري  

 وموب من  رو  املعام ة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 
 ميــ  الــدول أن تنفــذ تــدابو فعالــة ملنــ  التعــذيري ومــوب مــن  ــرو   هتيــ  - 10 

املعام ة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وضصوصـا يف أمـاكن اال ت ـا  واألمـاكن     
ــ        ــا يف  ل ــهم، و ــن  ريت ــا األشــ ا  م ــك حيــرا فيه ــوفو األضــرحل ال ــة   ت الاــمانات القانوني
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املــو فني الــذين قــد توــون هلــم عالقــة حبــب  أي فـــرد ضا ــ    وتــدريري واإلجرابيــة وتثقيــف 
 شوت من أشوال االعتقال أو اال ت ا  أو الس ن أو باست وابه أو معام ته  ألي

ب ــأن  1988كــانون األول/ديســمرب  9املــؤر   43/173إىل قرارهــا  تشــأ - 11 
ــذين يتعر ــون ألي شــوت مــن أشــوال       ــ  األشــ ا  ال ــة  ي ــادم املتع قــة حبماي جمموعــة املب
اال ت ا  أو الس ن، وتؤكد، يف هذا السياق، أن التدابو الـك توفـت ألي شـ ص د اعتقالـه     

أمـاا قـات أو مو ـف قاـابي مسـتقت  ضـــر       ع ـى وجـه السـرعة    أو ا ت ا ب املثول ب  صـه  
نتظـاا ع ـى الرعايـة الطبيـة وامل ـورة القانونيـة يف  يـ  مرا ـت         وتسمح له باحلصول بسرعة وا

تـدابو فعالـة   ت ـوت   ،اال ت ا  وبت قي  يارات من أفـراد عاب تـه ومـن  ليـات الرصـد املسـتق ة      
 ملن  التعذيري وموب من  رو  املعام ة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينــة 

ــدنيا ملعام ــة الســ ناء     باعتمــاد قواعــد األمــم    ترحــ  - 12  املتحــدة النمو جيــة ال
 وتدعو الدول إىل تقييم ت ريعاهتا وكارساهتا الوانية وفقا هلا  (5)مانديال(ني سون )قواعد 
 يــ  الــدول بــأن احلــب  االنفــرادي املطــول أو اال ت ــا  يف أمــاكن     تــذكر - 13 

ة أو العقوبـة القاسـية   ــــ   املعام روـــ رب مـن   ـــ ري وميــة التعذيــن أن يسهت كارســة نوـــسري
أو الالإنسانية أو املهينــة ونون أن ي ـوت حبـد  اتـه  ـربا مـن  ـرو  ت ـ  املعام ـة، وحتـث          
 يــ  الــدول ع ــى ا تــراا الاــمانات املتع قــة حبريــة ال ــ ص وأمنــه وكرامتــه و ــمان إلمــاء   

 احلب  االنفرادي املطول واألماكن السرية لال ت ا  واالست وا  
ا ـرومني   روف اال ت ا  كرامة األشـ ا   أن تراعي ع ى وجو   تشد  - 14 

 ريتهم و قوق اإلنسـان اخلاصـة هبـم، وتؤكـد أ يـة الـتفوو م يـا يف هـذا األمـر يف إاـار           من 
، وهتيــري األشــ ا  ا ــرومني مــن  ريتــهم  قــوق ويايــة اجلهــود الراميــة إىل تعزيــز ا تــراا 

مـوب مـن  ــرو     وأ ت ـا  الـك تصـت إىل  ــد التعـذيري     نـ   ــروف اال متجل واعـ أن تبالـدول  
وتال ـظ يف هـذا الصـدد ال ـوامت املتع قـة       ،و الالإنسانية أو املهينـة أاملعام ة أو العقوبة القاسية 

ــرادي  ــاحلب  االنف ــة     ب ــدابو فعال ــى اختــا  ت ــدول ع  ــغ يف كتظــا  ل تصــدي لالوت ــ   ال مراف
ومــا هلــم مــن   ؤثر ع ــى كرامــة األشــ ا  ا ــرومني مــن  ريتــهم      يــي قــد ذاال ت ــا ، الــ 

  اإلنسان  قوق
بإن اء  ليات وقابية وانية ملنـ  التعـذيري ومـوب مـن  ـرو  املعام ـة        ترح  - 15 

أو العقوبة القاسـية أو الالإنسـانية أو املهينـة، وحتـث الـدول ع ـى أن تنظـر يف إن ـاء أو تسـمية          
القـدرات واملعرفـة الت صصـية املط وبـة ل قيـاا      لـديهم  رباء ا خبـ يسـتعان فيهـ   ليات مستق ة فعالة 

_______________ 

 ، املرفغ.70/175القرار  (5)

http://undocs.org/ar/A/RES/43/173
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بزيارات رصد إىل أماكن اال ت ا ، ألمـرات منـها منـ  وقـوأ أعمـال التعـذيري أو مـوب مـن         
مـن  هـو قـابم    ما اإلبقاء ع ىيف  رو  املعام ة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، أو 

بالـــدول األاـــراف يف الربوتوكـــول االضتيـــاري التفاقيـــة  أو تعزيزهـــا، وهتيـــريهـــذب ايليـــات 
ــانية     ـــة أو الالإنسـ ـــة القاسيــ ــة أو العقوبــ ـــن  ـــــرو  املعام ـ ـــة التعذيـــــري وميـــــرب مـــ مناهاــ

الوفاء بالتزاماهتا بتسمية أو إن اء  ليـات وقابيـة وانيـــة فعالـة مسـتق ة  قـا تـزود         (6)املهينــة أو
 باملوارد املناسبة 

وموهـا مـن     ميـ  الـدول أن تت ـذ تـدابو ت ـريعية وإداريـة وقاـابية        يــ هت - 16 
ــدابو امل ــةالناســبة والت ــاش املعــدات املصــممة ضصيصــا ملمارســة التعــذيري      فعال ـــ  و ظـــر إنت ملن

ـــا    أو مـــوب مـــن  ـــرو  املعام ـــة أو العقوبـــة القاســـية أو الالإنســـانية أو املهينـــــة واال ـــار هبـ
 واست دامها وتصديرها واستوادها 

، بوصــف  لــ  عنصــرا هامــا يف منــ  وموافحــة  عمــتالــدول ع ــى أن ت حتــ  - 17 
 ـمان   ع ـى التعذيري وموب من  رو  املعام ـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنسـانية أو املهينـة،      

عمـت انتقـامي أو ختويـف    بالقيـاا بـأي   أال تأمر أي س طة أو أي مسؤول بـإنزال أي عقوبـة أو   
ــذاء     ضــر أي شــوت أو ــن أشــوال اإلي ــة  أي شــ ص ــد م ــ   أو  اعــة أو  عي ــا يف  ل ، و

 -أو سـعيهم لالتصـال    -السـابغ    ريتهم، بسبري اتصاهلم احلاا أو ا رومون مناألش ا  
بأي هيئة وانية أو دولية من هيئات الرصـد أو املنـ  العام ـة يف جمـال منـ  وموافحـة التعـذيري        

وأال يقومـا  ـا بـذل     الالإنسـانية أو املهينـة،    القاسـية أو وموب من  رو  املعام ة أو العقوبـة  
  أو يسمحان به أو يت او ان عنه

عمـت   القياا بـأي الدول ع ى  مان املساءلة عن إنزال أية عقوبة أو    أيضاحت - 18 
ـــأو ختويــف أو أي شو يانتقــام ـــت  ضـ ـــر مـ  شــ ص  ــد أي مــو القــانوين وال اإليــذاءـن أشـــ
ــة أو ــهم، بســبري ا رومــون مــن  يف  لــ  األشــ ا    ، وــا اعــة أو  عي احلــاا  تعــاوهنم  ريت
املن  العام ة  أي هيئة وانية أو دولية من هيئات الرصد أوم   - ل تعاونأو سعيهم  - السابغ أو

الالإنسـانية   يف جمال منـ  وموافحـة التعـذيري ومـوب مـن  ـرو  املعام ـة أو العقوبـة القاسـية أو         
 عقوبـة  ووافيـة يف أي ومسـتق ة  إجراء حتقيقات نزيهـة  التوفت باملسارعة إىل املهينة، عن اريغ  أو
  يدعى وقوعـه  القانوين مو وال اإليذاءـن أشــر مــت  ضــأو ختويف أو أي شو يعمت انتقامأو 

ــى  ــة  وإتا ــة وصــول الاــحايا إىل ســبت انتص    وع  ــاة إىل العدال ـــتقــدمي اجلن ـــاف فعالـ ـــة، وفقـ ا ـ
 ي جمال  قوق اإلنسان  ومن  تورار ت   األعمال ــالدولية ف اماهتزاـوالت الواجباهت

_______________ 

(6) United Nations, Treaty Series, vol. 2375, No. 24841. 
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ــ  - 19  ــن  ــرو        هتي ــوب م ــذيري وم ــة مناهاــة التع ــراف يف اتفاقي ــدول األا بال
أن تفـي بالتزامهـا بتقـدمي مـن يـدعى أهنـم        (1)املعام ة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة 

ارتوبوا أعمال تعذيري إىل ا اكمة أو بتس يمهم، بصرف النظر عن املوان الذي ارتوبـ  فيـه   
إ ا كـان املــدعى ع يـه بارتوـا  اجلرنـة موجــودا يف أي إق ـيم هاـ  لواليتــها        ،ت ـ  األعمـال  

،  ضذة يف اعتبارها  رورة موافحـة  القياا بذل ع ى أياا  القاابية، وت    الدول األضرحل
 اإلفالت من العقا    

ـــت     تشـــج  - 20  ــة لتس يـ ــة مالبمـ ــاء عم يـــات وانيـ الـــدول ع ـــى النظـــر يف إن ـ
تعذيـري وميــــرب مـــن  ــرو  املعام ـــة أو العقوبـــة القاسـية أو الالإنسـانية         بوقوأ دعاءاتاال

ت ـ  املع ومـات    إموانية االاالأ ع ـى  هو قابم منها وكفالة إتا ة ما أو املهينة أو اإلبقاء ع ى
 وفقا ل قوانني السارية 

بفعاليــة يف التحقيــغ ســ طة حم يــة  تصــة مســتق ة  تســارأ وجــو  أن  تؤكــد - 21 
ونزاهـة يف  يـ  االدعـاءات بوقــوأ تعـذيري أو مـوب مـن  ــرو  املعام ـة أو العقوبـة القاســية         

مـن هـذا   ة و يثما يوون هنـا  سـبري وجيـه لالعتقـاد بارتوـا  أعمـال       الالإنسانية أو املهين أو
ا  الـذين ي ـ عون   ـــ األش  هــــذب األعمـــال   نــــ ة عــت املسؤوليــو  أن يتحمــووج القبيــت

أو يقب وهنـا  ـمنا أو صـرا ة    يماون الطـرف عنـها   أو حير ون ع يها أو يأمرون بارتواهبا أو 
ن املسؤولون عـن أي موـان مـن أمـاكن اال ت ـا  أو األمـاكن       أو يرتوبوهنا، ون فيهم املو فو

األضرحل الك حيرا فيهـا األشـ ا  مـن  ريتـهم ويثبـ  أن األعمـال ا ظـورة ارتوــب  فيهـا،          
 وأن يقدموا ل محاكمة ويعاقبوا وا يتناسري وضطورة اجلرنة املرتوبة 

توثيـغ الفعـالني ب ـأن    ، يف هذا الصـدد، إىل املبادم املتع قـة بالتقصـي وال  تشأ - 22 
ــادم         ــة )مب ــانية أو املهين ــة القاســية أو الالإنس ــة أو العقوب ــن  ــرو  املعام  ــوب م ــذيري وم التع

اجلهـود الراميـة إىل منـ  التعـذيري وموافحتـه، وإىل      إاـار  ، باعتبارها أداة قيمـة يف  (7)اسطنبول(
ــادم املســتوفاة مــن  موعــة ا  ــة  قــوق اإلنســان وتعزيزهــ  املتع قــة حباملب ا مــن ضــالل اختــا   ماي

  (8)إجراءات ملوافحة اإلفالت من العقا 
ــد  - 23  ــدول قيـــد االســـتعرات املـــنظم قواعـــد        تشـ ــى  ـــرورة أن تبقـــي الـ ع ـ

االســـت وا ، وتع يماتـــه وأســـاليبه وكارســـاته، وكـــذل  الترتيبـــات املتع قـــة حب ـــز ومعام ـــة   

_______________ 

 ، املرفغ.55/89القرار  (7)

(8) E/CN.4/2005/102/Add.1. 

http://undocs.org/ar/E/CN.4/2005/102/Add.1
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أو السـ ن يف أي  األش ا  الذين يتعر ـون ألي شـوت مـن أشـوال االعتقـال أو اال ت ـا        
  إق يم ها  لواليتها القاابية، و ل  بقصد من   دوث  االت تعذيري

 ي  الدول ع ى كفالة عدا م ـاركة األشـ ا  املتـهمني بارتوـا       تشج  - 24 
  ـز ن  ـرو  املعام ـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنسـانية أو املهينـة يف        ـــرب مــالتعذيري أو مي

أي ش ص رهن االعتقال أو اال ت ا  أو الس ن أو أي شـوت  ضـر   أو است وا  أو معام ة 
وبعــد  األشــ ا ، أولئــ مــن أشــوال احلرمــان مــن احلريــة أثنــاء البــ  يف التــهم املوجهــة إىل   

 جرت إدانتهم  ما اإلدانة إ ا
يف موافحـــة  (9) ميــ  الــدول أن تعتمــد هن ــا يركــز ع ــى الاــحايا        هتيــ   - 25 

م ــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة، مــ  إيــالء  التعــذيري ومــوب مــن  ــرو  املعا 
اهتمـاا ضـا  يراء الاـحايا وا تياجــاهتم لـدحل و ـ  السياســات وتنظـيم األن ـطة األضــرحل        

  ات الص ة بتأهيت  حايا التعذيري ومن  التعذيري وحماسبة املسؤولني عنه   
ــارات اجلنســانيةاالعت  ميــ  الــدول أن تعتمــد هن ــا يراعــي   هتيــ  أيضــا - 26  يف  ب

موافحة التعذيري وموب من  رو  املعام ـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنسـانية أو املهينـة، مـ        
  اجلنساينإيالء اهتماا ضا  ل عنف 

، األشـ ا  املهم ـني واألكثـر  ـعفا     بالدول أن توفت مراعاة  قوق هتيري - 27 
بو من  التعذيري واحلمايـة منـه، وا ـعة    بصورة كام ة يف تدا ،اإلعاقة واألش ا   و ن فيهمو

  ـ   ، وتر ـري  هـود املقـرر اخلـا      (10)يف اعتبارها اتفاقية  قوق األش ا   وي اإلعاقـة 
و الالإنسـانية  املعين بالتعذيري ومـوب مـن  ـرو  املعام ـة أو العقوبـة القاسـية أ       قوق اإلنسان 
 الصدد  أو املهينة يف هذا

لنظم القانونية الوانية متوـن  ـحايا التعـذيري    ع ى وجو  أن تامن ا تشد  - 28 
موب من  رو  املعام ة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة مـن ال  ـوء إىل القاـاء     وأ

ــدمي         ــة بســبري تق ــة أعمــال انتقامي ــرت ألي ــى اإلنصــاف دون التع ــال و صــوهلم ع  ب ــوت فع
 شواوحل أو أدلة   

ــوفر اإلنصــاف لاــحايا التعــذيري    هتيــ   - 29  مــوب مــن  ــرو    وأبالــدول أن ت
ـــاملعام  ـــة أو العقوبـ ، وــا يف  لــ  ســبت االنتصــاف الفعالــة  أو املهينــة ة القاســية أو الالإنســانيةــ

_______________ 

 .A/HRC/16/52انظر  (9)
(10) United Nations, Treaty Series, vol. 2515, No. 44910. 

http://undocs.org/ar/A/HRC/16/52
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ـــواجلب ـــر املناســري والفعـ ـــ ال وـ ــادل      السريـ ــوي  الع ــي أن ي ــمت رد احلــغ، والتع ــذي ينبم ال
ال تياجــات املراعـاة التامــة ل دا التوـرار، مــ   ــــة، و ــمانات عـــ ي، والتأهيــت، والتر يـــ والواف

 اخلاصة ل احايا 
ناسـبة ع ـى وجـه السـرعة     املتأهيـت  الالدول ع ى  مان إتا ـة ضـدمات    حت  - 30 

أقصـى قـدر كوـن مـن     ودون قيـود  منيـة  ـق حتقيـغ      جلمي  الاحايا دون متييـز مـن أي نـوأ   
ا الصحة العامة أو عن اريغ متويـت املرافـغ اخلاصـة    التأهيت، سواء ب وت مباشر عن اريغ نظا

 تأهيت، وا يف  ل  ت   الك تديرها منظمات ا تم  املـدين، وع ـى النظـر يف إتا ـة ضـدمات      ل
واألشـ ا  الـذين أصـيبوا باـرر مـن      يعـوهلم  ل اـحية أو ملـن   األقـربني  التأهيت ألفراد األسـرة  

 اإليذاء  ن مل جراء التدضت ملساعدة الاحايا يف حمنتهم أو
 تأهيـت نوـن أن يت قـى فيهـا     لالدول ع ى إن ـاء مراكـز أو مرافـغ     أيضاحت   - 31 

ــا واملر ــى،           ــام ني فيه ــت ســالمة الع ــة توف ــدابو فعال ــا ت ــال ا وتت ــذ فيه ــالش ال الاــحايا الع
 أو دعمها  عم ها هذب املراكز أو املرافغ أو تيسواملوجود من اإلبقاء ع ى  أو

مناهاـة التعـذيري ع ـى     لدول الك   تصبح بعد أارافا يف اتفاقيـة  ي  ا حت  - 32 
والتصـديغ ع يـه    االضتياري ابروتوكوهلأن تقوا بذل  وع ى أن تنظر يف أقر  وق  يف توقي  

 ع ى سبيت األولويــة 
 يـــ  الـــدول األاـــراف يف االتفاقيــة الـــك   تصـــدر بعـــد اإلعالنـــات   حتــ   - 33 

من االتفاقية فيما يتع غ بالبالمات امل تركة بـني الـدول    22 و 21 املنصو  ع يها يف املادتني
والنظـر يف إموانيـة سـحري حتفظاهتـا ع ـى       ،ع ـى القيـاا بـذل     ،والبالمات املقدمة مـن األفـراد  

وإضطار األمني العاا، يف أقر  وق  كون، بقبوهلــا التعـديالت الـك أدض ـ  ع ـى      ، 20املادة 
الوفـاء بدقـة وـا تعهـدت بـه مـن       مناهاـة التعـذيري، و   فعالية جلنةبمية تعزيز  18 و 17املادتني 

مــن االتفاقيــة،  19التزامــات ووجــري االتفاقيــة، وــا فيهــا التزامهــا بتقــدمي تقــارير وفقــا ل مــادة   
التقــارير الــك   تقــدا يف الوقــ  ا ــدد، وتدعـــو الــدول األاــراف إىل   بــالنظر إىل كثـــرة عــدد
ــارإدراش منظـــور يراعــي   ــر   ومع ومــات عــن  ات اجلنســانيةاالعتب األشــ ا  املهم ــني واألكث

ــيهم   ــن ف ــال واأل ــداث واألشــ ا   و    ــعفا، و ــةاإلع واألاف ــدمها    ،اق ــك تق ــارير ال يف التق
 ال  نة  إىل

ملنــ  التعــذيري ومــوب مــن  ــرو    بأعمــال ال  نــة وال  نــة الفرعيــة ترحـــ  - 34 
وبتقريريهمـا، وتوصـي بـأن تواصـال إدراش     ملهينـة  املعام ة أو العقوبة القاسـية أو الالإنسـانية أو ا  

 ال  نـة وال  نـة الفرعيـة    ، وتؤيـد يف تقارير ا مع ومات عن متابعة الدول األاراف لتوصياهتما
تـدعو ربـي  ال  نـة    ، وفيما تبذالنه من جهود من أجت مواص ة تعزيز فعالية أسـاليري عم ـهما  
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اجلمعيـة العامـة وإىل   ل ال  نـتني إىل  أعمـا  وربي  ال  نة الفرعيـة إىل تقـدمي تقـارير شـفوية عـن     
والسـبعني يف إاـار البنـد    احلاديـة والسـبعني والثانيـة     يف دورتيهاها إجراء  وار لتبادل الرأي مع

تعزيـز  ”مـن البنـــد املعنــــون     “انـــ وق اإلنســـ ة حبقـــ و  املتع قـذ الصوـ ــتنفي”ون ــالفرعي املعن
  “ قوق الطفت ويايتها

واصت، وفقـا لواليتـه   يفوت األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان أن و هتي  - 35 
، 1993كـانون األول/ديسـمرب    20املـؤر    48/141الك  ددهتا اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا    

ــ  التعــذيري ومــوب مــن       ــها، مــن أجــت من ــاء ع ــى ا ب تقــدمي اخلــدمات االست ــارية ل ــدول، بن
 ــرو  املعام ــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة، ألمــرات منــها إعــداد التقــارير    

وتقدمي املسـاعدة التقنيـة يف     مي ها،تالوانية الك تقدا إىل ال  نة وإن اء  ليات وقابية وانية و
إعداد مواد التدري  امل صصة هلذا المرت وإنتاجها وتو يعها، وتقـدمي الـدعم الـال ا لـتموني     
ــة مــن إســداء امل ــورة إىل الــدول األاــراف يف الربوتوكــول االضتيــاري وتقــدمي      ال  نــة الفرعي

 املساعدة إليها 
ــد  - 36  ــراء    تشـ ــدول إجـ ــت الـ ــة أن توفـ ــى أ يـ ــيات    ع ـ ــبة ل توصـ ــة مناسـ متابعـ

واالستنتاجات الك تصدر عن اهليئات وايليـات املعنيـة املن ـأة ووجـري معاهـدات، وـا ي ـمت        
  نة وال  نة الفرعية وايليات الوقابية الوانيـة واملقـرر اخلـا ، وتسـ م يف الوقـ   اتـه بـأن        ال

ان واهليئـات الوانيـة   لالستعرات الـدوري ال ـامت ول مؤسسـات الوانيـة املعنيـة حبقـوق اإلنسـ       
اإلق يمية املعنية األضرحل دورا هاما يف من  التعـذيري ومـوب مـن  ـرو  املعام ـة أو العقوبـة        أو

 القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 
ال ـذين يتنـاوالن    ل مقـرر اخلـا    نياملـؤقت  ينبـالتقرير  حتيط علمـا مـ  الدقـدير    - 37 

يتع ــغ بــالتزاا الــدول بــالتحقيغ ع ــى حنــو فعــال يف   مــا يف األدلــة اجلنابيــةالــدور الربيســي لع ــم 
االدعــاءات املتع قــة بالتعــذيري أو مــوب مــن  ــرو  املعام ــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية 

تطبيــغ  ظــر التعــذيري ومــوب مــن  ــرو  ســوء املعام ــة  ووحماكمــة مرتوبيهــا،  (11)املهينــة أو
 ،(12) لــ  مــن التزامــات ووجــري القــانون الــدوا  ىضــارش احلــدود اإلق يميــة ومــا يترتــري ع ــ 

ع ـى مواصـ ة تاـمني توصـياته مقتر ـات ب ـأن منـ  التعـذيري ومـوب مـن  ــرو             هوت ـ ع 
، والتحقيـغ  ا اجلنسـانية يف  لـ  مظاهرهـ   املعام ة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وا

 ومــات عــن متابعــة الــدول لتوصــياته ريرب معامواصــ ة النظــر يف تاــمني تقــيــه تط ــري إلو، فيهــا

_______________ 

(11) A/69/387. 

(12) A/70/303. 

http://undocs.org/ar/A/RES/48/141
http://undocs.org/ar/A/69/387
http://undocs.org/ar/A/70/303
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عــن اتصــاالته و ياراتــه ورســاب ه، وــا يف  لــ  التقــدا الــذي حيــر ب وامل ــاكت الــك تعتر ــه، و 
  األضرحل الرمسية

 ، مي  الدول أن تتعـاون مـ  املقـرر اخلـا  وتسـاعدب يف أداء مهمتـه       تـهيـ  - 38 
ع ـى   يري لنداءاتـه العاج ـة وتتابعهـا   وأن تسـت   ،وأن تقدا  ي  املع ومات الال مة الـك يط بـها  

تقـيم   يـارة ب ـداهنا وأن   ه ط باتـ االسـت ابة ل وأن تنظر  ديـة يف   ،امت وع ى وجه السرعةحنو ك
  يتع غ وتابعة توصياته ما وكذل  يف ب أن الزيارات املط وبة إىل ب داهناه بناء مع ا وار

 ــرورة مواصــ ة التبــادل املنــتظم لــلراء بــني ال  نــة وال  نــة الفرعيــة    تؤكــد - 39 
واملقرر اخلا  و ليات األمم املتحـدة وهيئاهتـا املعنيـة األضـرحل و ـرورة مواصــ ة التعـاون مـ          

برنامج األمم املتحدة ملن  اجلرنة والعدالـة اجلنابيـة، ومـ      ال سيمابرامج األمم املتحدة املعنية، و
ليات اإلق يمية  سري االقتااء، وم  منظمات ا تم  املدين، وا فيهـا املنظمـات   املنظمات واي

مو احلوومية، بمية  يادة تعزيز فعاليتها وتعاوهنا ب أن املسابت املتع قة ونـ  التعـذيري والقاـاء    
 ع يه، بطرق عدة منها حتسني التنسيغ فيما بينها 

ــ   - 40  ــت، يف  ــدو   تطل ــني العــاا أن يوف ــة األمــم    إىل األم ــار العــاا مليزاني د اإلا
ــ          ــك ت ــار  يف من ــات ال ــهيئات وايلي ــغ ل  ــو فني واملراف ــوفو عــدد كــاف مــن امل املتحــدة، ت

مســاعدة  ــحايا التعــذيري أو مــوب مــن  ــرو  املعام ــة أو العقوبــة  يف التعــذيري وموافحتــه و
  نة الفرعية واملقـرر  القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وا ي مت ع ى وجه اخلصو  ال  نة وال

أبدتــه الــدول األعاــاء مــن تأييــد قــوي ملنــ  التعــذيري وموافحتــه  مــا اخلــا ، وــا يتناســري مــ 
ومساعدة  حايا التعذيري، من أجـت متوـني ت ـ  اهليئـات وايليـات مـن اال ـطالأ بوالياهتـا         

 فعال وم  املراعاة الوام ة ل طاب  ا دد لوالياهتا ومطرد وع ى حنو شامت 
بارورة تقدمي املساعدة الدولية لاحايا التعذيري ع ى الصعيد العـاملي،   تسلم - 41 

صـندوق األمـم املتحـدة ل تربعـات لاـحايا التعـذيري، وتناشـد        إدارة وتؤكد أ ية عمـت جم ـ    
 ي  الدول واملنظمات أن تتربأ ل صـندوق سـنويا، ويفاـت أن يقتـرن  لـ  بزيـادة كـبوة يف        

ء الصندوق اخلـا  ووجـري الربوتوكـول االضتيـاري وت ـ        مستوحل تربعاهتا، وتر ري بإن ا
ع ى التربأ ل صـندوق مـن أجـت دعـم تنفيـذ التوصـيات الصـادرة عـن ال  نـة الفرعيـة وبـرامج            

 التثقيف الك تقوا هبا ايليات الوقابية الوانية 
ــة    تطلـــ  - 42  ــداءات الإىل األمــني العــاا أن يواصــت إ ال ــة الصــادرة عــن  ن اجلمعي

ــ  الــدول أجــت التــربأ ل صــندوقني  العامــة مــن وأن يــدرش الصــندوقني ســنويا  ــمن   ،إىل  ي
الربامج الك يع ـن عـن تقـدمي تربعـات هلـا يف مـؤمتر األمـم املتحـدة إلعـالن التربعـات ل ن ـطة            
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احلاديـــة وإىل اجلمعيـــة العامـــة يف دورتيهـــا  ،أن يقـــدا إىل جم ـــ   قـــوق اإلنســـان، واإل ابيـــة
 تقريرا عن عم يات الصندوقني بعني، والثانية والسوالسبعني 
ــة مناهاــة التعــذيري   ترحــ  - 43  ــادرة اتفاقي ــارب    ،وب ــها يف   ار/م ــن عن ــك أع  ال
حتقيغ التصـديغ العـاملي    والك هتدف إىل ،يف الذكرحل السنوية الثالثني العتماد االتفاقية 2014

إلق يميـة  ات الصـ ة   ، وكـذل  باملبـادرات ا  2024ع ى االتفاقية وحتسني تنفيذها حب ـول عـاا   
 املتع قة ون  التعذيري والقااء ع يه 

 مي  الدول ومفو ية األمم املتحدة حلقوق اإلنسـان وهيئـات األمـم     تـهيـ  - 44 
ــة،      ــة ومنظمــات ا تمــ  املــدين املعني ــة الدولي املتحــدة ووكاالهتــا األضــرحل واملنظمــات احلوومي

الـدوا  األمـم املتحـدة    زيران/يونيـه بيـوا    26 فيها املنظمات مـو احلووميـة، أن حتتفـت يف    وا
 ملساندة  حايا التعذيري 

يف تقـارير   والثانيـة والسـبعني   والسـبعني  احلاديـة أن تنظــر فــي دورتيهـا   تـقــر  - 45 
األمني العاا، وا فيهــا التقريـــر عــن صنـــدوق األمــم املتحــدة ل تربعـــات لاحايـــا التعذيــــري    

ــر   والصــندوق  ـــا  املن ــأ ووجــري الربوتوكــول االضتيــاري وتقري ــة  الاخلـ ــر ال  ن ـــة وتقري   نـ
 الفرعية والتقرير املؤق  ل مقرر اخلا  

 ي دورهتـا ــــ وأ فــــ ذا املو ــــ ي هــــو واف فــى حنــر ع ــــأن تنظ أيضا ر ـــتق - 46 
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