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  جملس حقوق اإلنسان
  الثانية والعشرونالدورة 

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

  احلق يف التنميةيف ذلك مبا واالجتماعية والثقافية، 

  *مشروع قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان    

    ٢٢/٢١  
التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية           

  إعادة تأهيل ضحايا التعذيب: املهينة أو

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
وب املعاملة أو العقوبـة     مجيع القرارات املتعلقة بالتعذيب وغريه من ضر       إىل   إذ يشري   

  ، واليت اعتمدهتا اجلمعية العامة، وجلنة حقوق اإلنسان، واجمللسالقاسية أو الالإنسانية أو املهينة
 أنه ال جيوز إخضاع أحد للتعذيب أو غريه من ضروب املعاملة            وإذ يؤكد من جديد     

اتفاقيـة مناهـضة     دد، إىل  وإذ يشري، يف هذا الص الالإنسانية أو املهينة،   أو العقوبة القاسية أو   
، واألحكـام  التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة    

ذات الصلة من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واتفاقية حقـوق الطفـل،              
 األشـخاص مـن     واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع        

   االختفاء القسري، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم،

__________ 

قرارات واملقررات اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف تقرير اجمللس عن أعمال دورتـه الثانيـة                سترد ال   *  
 .، الفصل األول)A/HRC/22/2(والعشرين 
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أن عدم التعرض للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية           إىل  يشري  وإذ    
مـه  احتراوجيـب   مبوجب القانون الدويل،    أو الالإنسانية أو املهينة هو حق غري قابل للتقييد          

أو الداخلية  أوقـات الرتاعـات املسلحـة الدولية يفمحايته يف مجيع الظروف، مبا يف ذلك        و
وأن احلظـر   أو غري ذلك من حاالت الطوارئ العامة،        ،  أو يف أوقات االضطرابات الداخلية    

العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة هـو         املطلق للتعذيب وغـريه من ضروب املعاملة أو      
 وأن الضمانات القانونية واإلجرائية الواقية مـن         تؤكده الصكوك الدولية ذات الصلة،     حظر

  هذه األفعال جيب أال ختضع لتدابري من شأهنا االلتفاف على هذا احلق، 
التفاقيات جنيف  الالإنسانية يشكالن خرقاً خطرياً     أن التعذيب واملعاملة     وإذ يالحظ   

 أن تشكل جرائم ضد اإلنسانية، كما ميكـن، عنـد   أفعال التعذيب ميكن ، وأن١٩٤٩لعام  
ارتكاهبا يف حالة نزاع مسلح، أن تشكّل جرائَم حرب مبوجب النظام األساسي للمحكمـة              
اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، والنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لروانـدا،           

   ونظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،
 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة           ١٤املادة   إىل   إذ يشري و  

،  يف اإلنصاف  القاسية أو الالإنسانية أو املهينة اليت تنص على حق ضحايا التعذيب          العقوبة   أو
، الـذي   ٢٠٠٥ديـسمرب   /كـانون األول   ١٦ املؤرخ   ٦٠/١٤٧قرار اجلمعية العامة    إىل  و

احلق يف االنتصاف واجلرب    املتعلقة ب  األساسية واملبادئ التوجيهية     املبادئاجلمعية  اعتمدت فيه   
 لضحايا االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل حلقوق اإلنسان واالنتهاكات اخلطرية للقـانون          

  اإلنساين،  الدويل
 ١٤ للجنة مناهضة التعذيب فيما يتعلق بتنفيذ املـادة          بالتعليق العام وإذ حييط علماً      

  ،)١(االتفاقية من
، يهاشري إل إذ ي و  قرارات جملس حقوق اإلنسان واجلمعية العامة      ؤكد من جديد  يوإذ    

، الـذي   ١٩٨١ديـسمرب   /كانون األول  ١٦ املؤرخ   ٣٦/١٥١ قرار اجلمعية العامة     هامبا في 
 توالذي حثَّأنشأت اجلمعية العامة مبوجبه صندوق األمم املتحدة للتربعات لضحايا التعذيب، 

مان حصول ضحايا التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية           الدول على ض  فيه  
على خدمات مالئمـة    عادل وكاف و   تعويضعلى  واإلنصاف  الالإنسانية أو املهينة على      أو

  املتخصصة، ذلك من خدمات إعادة التأهيل جتماعي والنفسي والطيب وغريإلعادة التأهيل اال
غريه  لتعذيب أواضحية " الضحية"صطلح ُيقصد مب،  أنه ألغراض هذا القراروإذ يالحظ  

شـخص مـا   من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وأنه ينبغي اعتبار        
قـبض عليـه    المرتكب الفعـل أو     حتديد هوية   ضحية بصرف النظر عما إذا كان قد جرى         

  ،الضحيةتربطه ب أو عالقة أخرى ، وبصرف النظر عن أي عالقة أسريةإدانته أو مقاضاته أو
__________ 

)١( CAT/C/GC/3. 
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 حتقيقات سريعة وفعالة ونزيهة   يتوقفان على إجراء    واحلصول عليه   بأن اإلنصاف    وإذ يسلِّم   
االعتـراف  على  لتعذيب أو غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة و             يف ا 
  ،نعاً ورادعاً الرتكاب انتهاكات يف املستقبلأثراً أصيالً مااإلنصاف لتوفري أن باالنتهاكات، وب

مـن أن  عادة التأهيل هو متكـني الـضحايا       إلالرئيسي  الغرض  أن  ب أيضاً يسلِّموإذ    
 البدنية والعقلية واالجتماعية واملهنيـة    كامل قدراهتم    أقصى قدر من االستقاللية، و     يستعيدوا

  احلياة،مناحي  يف مجيع نيلالكامواملشاركة دماج ناالمتكينهم من ، ووأن حيتفظوا هبا
 مجيع أشكال التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية              يدين  -١  

الالإنسانية أو املهينة، مبا يف ذلك ما يرتكب منها عن طريق الترهيب، اليت هي حمظورة وسـتظل                  أو
على حنـو   ل أن تنفذ    ميع الدو جب يهيبميكن تربيرها أبداً، و    حمظورة يف كل زمان ومكان ومن مث ال       

  الالإنسانية أو املهينة؛ احلظر املطلق للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أوكامل 
نع ومكافحـة   مستمرة وحامسة وفعالة مل    تدابري   اختاذالدول  أن على    يؤكد  -٢  

ة أو املهينـة،    الالإنساني التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو        أعمال  مجيع  
، واملعاقبـة   التعذيب مبوجب القانون اجلنائي الداخلي    أعمال   مجيع   جترمي على وجوب    دويشد
بالدول أن حتظر، مبوجـب      ، ويهيب بعقوبات مالئمة تأخذ يف االعتبار طابعها اجلسيم      عليها  

  ؛القانون الداخلي، األفعال اليت تشكل معاملة أو عقوبة قاسية أو ال إنسانية أو مهينة
 مجيع الدول اليت مل تصبح بعد أطرافاً يف اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه             حيث  -٣  

نظـر  ت أنمن ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، على أن تفعل ذلك، و              
  يف التوقيع والتصديق على الربوتوكول االختياري لالتفاقية؛على سبيل األولوية مبكراً 

وفعـاالً  فورياً حتقيقاً خمتصة مستقلة وطنية سلطة  حتقيق  على وجوب    يشدد  -٤  
ادعاءات التعذيب أو غريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية               مجيع  ونزيهاً يف   

كلما توفرت أسباب معقولة لالعتقاد بأن فعالً مـن هـذا    وكذلك  ،  الالإنسانية أو املهينة   أو
لألشخاص الذين يشجِّعون على ارتكاب هذه األفعـال  القبيل قد ارُتكب؛ وحتميل املسؤولية   

أو حيرضون عليها أو يأمرون هبا أو يتغاضون عنها أو يقبلوهنا ضـمناً أو يوافقـون عليهـا                  
وإحالتهم إىل القضاء ومعاقبتهم مبا يتناسب مع جسامة اجلـرم، مبـن فـيهم              يرتكبوهنا،   أو

أشخاص به  يوجد  أي مكان آخر    املوظفون املسؤولون عن أي مكان من أماكن االحتجاز أو          
  حمرومون من حريتهم، يتبني أن الفعل احملظور قد ارُتِكب فيه؛

التوثيق الفعالني بـشأن  املبادئ املتعلقة بالتقّصي وإىل ، يف هذا الصدد،  شريي  -٥  
مبـادئ  (التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة               

احملدَّثة اجملموعة  وأداة قيمة يف اجلهود الرامية إىل منع ومكافحة التعذيب،          بوصفها  ) اسطنبول
  ؛إلفالت من العقابمكافحة اوتعزيزها عن طريق للمبادئ املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان 

النظم القانونية الوطنية حصول الضحايا علـى       ضمان  وجوب   على   يشدد  -٦  
  أدلة؛بسبب تقدمي شكاوى أو  أعمال انتقامية ةيالتعرض ألدون اإلنصاف 
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 ،مبـا يف ذلـك رد احلـق       ،  اجلربانتصاف فعال و  سبيل  توفري  بني  ترابط  بال يسلِّم  -٧  
وبأمهيتهما املتساوية،   وضمانات عدم التكرار،     ، والترضية ،تأهيلوإعادة ال املنصف والكايف،   والتعويض  

  الالإنسانية أو املهينة؛ التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو عن لرفع الظلم الناجم
لضحايا التعذيب وغريه مـن ضـروب       أن توفر اإلنصاف    الدول   ب يهيب  -٨  

سبل االنتصاف الفعالة واجلرب املناسـب  يف ذلك  سانية، مبا   املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإن     
رد احلق، والتعويض، وإعادة التأهيـل، والترضـية،   ينبغي أن يشمل     الذي   الفوريوالفعال و 

  وضمانات عدم التكرار، مع أخذ االحتياجات اخلاصة للضحايا يف االعتبار؛
الـضحايا  عل  على ج وز على الضحايا    هج يركّ  الدول على اعتماد نْ    شجعي  -٩  

املشاركة تكفل  تنفيذ إجراءات   بوسائل منها   ،  اإلنصاف جراءاتحموراً إل واحتياجاهتم الفردية   
الضحايا واملنظمات اليت متثلهم يف حتديـد       مع  ، والتشاور   اإلنصافالفعالة للضحايا يف عملية     

بـسبب   إصابة الضحايا بصدمات نفسية جديدة    املناسب، واختاذ تدابري لتجنب     الفردي  اجلرب  
  ؛يف أثنائهاأو اإلنصاف عملية 

القائم على  من العنف   اإلنصاف   الدول على إيالء اهتمام خاص لتوفري        ثحي  -١٠  
ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية        ضرباً آخر من     أو   اًتعذيبالذي يشكّل   ونوع اجلنس   

  نسني؛يراعي الفوارق بني اجلنصاف لإلهج اعتماد ْنعلى الالإنسانية أو املهينة، و أو
 العنف القائم على نوع اجلنس اللذين يـشكالن       أن العنف اجلنسي و    ب يسلِّم  -١١  

يف  انمن ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يـؤثر           ضرباً آخر   أو  اً  تعذيب
ويشدد على ضرورة أن تشمل سبل االنتصاف الفعالة        ،  مجمتمعاهتمجاعاهتم و ووأُسرهم  الضحايا  

 - تلك احلاالت إمكانية حصول ضحايا ذلك العنف على الرعاية الصحية، والدعم النفسي              يف
   االقتصادي؛-االجتماعي، واملساعدة القانونية، وخدمات إعادة اإلدماج االجتماعي 

جلميـع  على وجه السرعة إعادة تأهيل مناسبة إتاحة ضمان  الدول على  ثحي  -١٢  
عن طريق ء بشكل مباشر عن طريق نظام الصحة العامة أو     الضحايا دون متييز من أي نوع، سوا      

على عادة التأهيل، مبا يف ذلك تلك اليت تديرها منظمات اجملتمع املدين، و           اخلاصة إل رافق  املمتويل  
عـوهلم الـضحية    تاألسرة املباشرة للضحية أو ملن      ألفراد  التأهيل  إتاحة خدمات إعادة    يف  النظر  

  ؛ن جراء التدخل ملساعدة الضحايا يف حمنتهم أو ملنع اإليذاءواألشخاص الذين أصيبوا بضرر م
ومتخصصة، تـشمل   ة وشاملة   خدمات إعادة تأهيل كامل   توفري  أمهية   ب يسلِّم  -١٣  

وكذلك خدمات قانونيـة واجتماعيـة      الرعاية الطبية والنفسية،    مزيج منسق ضروري من     أي  
ن ومتخصـص يؤديهـا   اليت  ؤقت  ماقتصادي  وجمتمعية وأسرية ومهنية وتعليمية وخدمات دعم       

لضحية اظروف  تغري  تطلبها  اليت ي ديدة  اجلهارات  املأو اكتساب   الوظائف  استعادة  ضمان  هبدف  
  املهينة؛ الالإنسانية أو يف أعقاب التعذيب أو غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو

فيها ن يتلقى   ميكن أ  الدول على إنشاء مراكز أو مرافق إلعادة التأهيل          حيث  -١٤  
، أو على   واملرضىفيها  الضحايا العالج الالزم وُتّتخذ فيها تدابري فعالة تكفل سالمة العاملني           

  اإلبقاء على هذه املراكز أو املرافق أو تيسريها أو دعمها؛
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مرحلـة ممكنـة    أقرب  يف  خدمات إعادة التأهيل    إتاحة   الدول على    شجعي  -١٥  
  ممكن؛التأهيل إىل أقصى حد حتقيق إعادة حىت زمنية ودون قيود 

فر اتـو ، ب على النحـو الواجـب    الضحايا،  إعالم   الدول أن تكفل   ب يهيب  -١٦  
  ؛هذه اخلدماتإجراءات احلصول على تكفل شفافية خدمات إعادة التأهيل وأن 

األفراد حتياجات  إجراء تقدير وتقييم مبكرين ال     الدول على ضمان     شجعي  -١٧  
 ؛مـة أداة قيّ بوصـفها    يف هذا الصدد إىل مبادئ اسـطنبول         إعادة التأهيل، ويشري  يف جمال   

  خدمات إعادة التأهيل؛ودة جللى ضمان التقييم املستمر يشّجعها ع كما
ملوظفي إعادة التأهيـل     عنوي الدول على احترام االستقالل املهين وامل      ثحي  -١٨  

 وضمان عـدم    سرية عملية إعادة التأهيل،   احترام  ، وكذلك   م ومسؤولياهت مواجباهتاحترام  و
  ؛ أو للترهيبنتقاميةاالألعمال لضحايا هم أو ال همتعرض

األشخاص الذين يقدمون خدمات إعادة     حصول   الدول على ضمان     شجعي  -١٩  
ومالئم تدريب أويل ومستمر كاف ومنتظم      على   ،وغريهم من املهنيني املختصني   هم  التأهيل،  

  إعادة التأهيل؛وتقدمي خدمات تنفيذ حظر التعذيب ل
مبا يف  ،  فعالنيال رباجلنصاف و توفري اإل بشأن   التعاون الثنائي والدويل     شجعي  -٢٠  

يف بسخاء  املسامهة  لى  عشجع الدول واجلهات املاحنة األخرى      ويلضحايا،  اإعادة تأهيل   ذلك  
صندوق األمم املتحدة للتربعات لضحايا التعذيب، الذي أنشئ لتقـدمي العـون اإلنـساين              

، ويطلب إىل مفوضية األمم املتحدة الـسامية        مضحايا التعذيب وأقارهب  إىل  والقانوين واملايل   
األخرى ذات  وكاالت األمم املتحدة    مع   بالتعاون   ،حلقوق اإلنسان تقدمي خدمات استشارية    

  نصاف لضحايا التعذيب؛اإلتوفري بشأن إىل الدول الصلة، 
عاملـة   املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه مـن ضـروب امل           دعوي  -٢١  

اللجنة الفرعية ملناهضة   و ،جلنة مناهضة التعذيب  والعقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،        أو
وغريها مـن    ،التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة           

ري سبل فعالة   تناول مسألة توف  مواصلة  إىل  عاهدات ذات الصلة    املاإلجراءات اخلاصة وهيئات    
  ؛هم، مبا يف ذلك إعادة تأهيللالنتصاف واجلْبر للضحايا

من ضـروب   بتقرير املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه        حييط علماً     -٢٢  
  .)٢(املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

  ٤٩اجللسة 
  ٢٠١٣مارس / آذار٢٢

  .]اعتمد دون تصويت[
        

__________ 
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