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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثالثة عشرة

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

  ها احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا في

، *، الربازيـل، الربتغـال    *، أوروغواي، آيرلنـدا   *، أملانيا *إستونيا ،*رجنتني، إسبانيا األ    
، سلوفاكيا،  *، رومانيا *، الدامنرك *، اجلمهورية التشيكية  *، بريو *، بولندا *بلجيكا، بلغاريا 

، *كوستاريكا،  *، كرواتيا *، قربص *، شيلي، فرنسا، فنلندا   *، سويسرا *سلوفينيا، السويد 
، املكسيك، اململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى        *، مالطة *، ليتوانيا *، لكسمربغ *التفيا

  شروع قرارم*: ، هنغاريا، هولندا، اليونان*، النرويج، النمسا*وآيرلندا الشمالية، موناكو

    ١٣.../  
  التعذيـب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية      

  دور ومسؤولية القضاة، واملدعني العامني، واحملامني: أو املهينة
  إن جملس حقوق اإلنسان،  
إىل مجيع القرارات املتعلقة بالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة            إذ يشري     

، وإىل مجيع القرارات املتعلقة باسـتقالل ونزاهـة القـضاء،           القاسية أو الالإنسانية أو املهينة    
لفني واخلرباء االستشاريني وباستقالل احملامني، املعتَمدة من اجلمعية العامة، واللجنة املعنية           واحمل

  ،حبقوق اإلنسان واجمللس
 أنه ال جيوز إخضاع أحد للتعذيب أو غريه من ضروب املعاملة            وإذ يؤكد من جديد     

  الالإنسانية أو املهينة، أو العقوبة القاسية أو

__________ 

 . جملس حقوق اإلنساندولة غري عضو يف  *  
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لتعرض للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية         أن عدم ا   إىلوإذ يشري     
أو الالإنسانية أو املهينة هو حق غري قابل للتقييد وجيب محايته يف مجيع الظروف، مبا يف ذلك                 

أو الداخليـة أو أوقـات       أوقـات الرتاعـات املسلحـة الدولية       حاالت الطوارئ ويف   يف
العقوبة القاسية أو     وغـريه من ضروب املعاملة أو     ، وأن احلظر املطلق للتعذيب    االضطرابات

 وإذ يـشدد علـى أن   الالإنسانية أو املهينة هو حظر تؤكده الصكوك الدولية ذات الـصلة،      
الضمانات القانونية واإلجرائية الواقية من هذه األعمال ال جيب إخضاعها لتدابري من شـأهنا              

دعني العامني واحملامني دوراً حامسـاً يف       االلتفاف على هذا احلق، وإذ يؤكد أن للقضاة، وامل        
  ضمان هذا احلق،

 منه بأن استقالل القضاء وحياده، واستقالل املهنة القانونية ونزاهة النظـام            ًواقتناعا  
وغريه من ضـروب املعاملـة أو   القضائي أمر أساسي حلماية احلق يف عدم التعرض للتعذيب          

  ،العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
 مجيع أشكال التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو      يدين  -١  

حمظورة مجيعاً الالإنسانية أو املهينة، مبا يف ذلك ما يرتكب منها عن طريق الترهيب، واليت هي 
ميكن تربيرها أبداً، ويطلب إىل مجيع الدول        وستظل حمظورة يف كل زمان ومكان ومن مث ال        

يذاً كامالً احلظر املطلق للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو             أن تنفذ تنف  
  الالإنسانية أو املهينة؛

 الدول تدابري تتسم باملثابرة والتصميم والفعالية بغية منع         اختاذوجوب  يؤكد    -٢  
سانية أو التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنمجيع أعمال   ومكافحة  

،  التعذيب مبوجب القانون اجلنائي الـداخلي      أعمال مجيع   جترمي على وجوب    داملهينة، ويشد 
ويشجع الدول على أن حتظر مبوجب القانون الداخلي األعمال اليت تشكل معاملة أو عقوبة              

  ؛قاسية أو ال إنسانية أو مهينة
قوم به القضاة    الدول على احترام وضمان احترام الدور احلاسم الذي ي         حيث  -٣  

وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة         واملدعون العامون واحملامون يف جمال منع التعذيب      
، مبا يف ذلك فيما يتعلق باالحتجاز التعـسفي، وضـمانات           القاسية أو الالإنسانية أو املهينة    

  احملاكمة حسب األصول ومعايري احملاكمة العادلة وتقدمي اجلناة إىل العدالة؛
 الدول على اعتماد ضمانات قانونية وإجرائيـة للوقايـة مـن            ث أيضاً حي  -٤  
، وتنفيذ هـذه    وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة           التعذيب

الضمانات وامتثاهلا بالكامل، إضافة إىل العمل على متكني القضاء، واالدعاء حسب االقتضاء،         
  دى تنفيذ هذه الضمانات وامتثاهلا؛من االستعراض الفعال مل

ي فرد معتقل أو حمتجز      على أن ضمان املثول الفوري والشخصي أل       يشدد  -٥  
باحلصول بسرعة وانتظام علـى       له والسماحموظف قضائي مستقل آخــر،      أو أمام قاض 
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ـ           الرعاية الطبية واملشورة القانونية    ام  وزيارة األقارب، أو أطراف ثالثة، وكذا بـاحلق يف القي
بإجراءات أمام احملكمة لتمكني احملكمة من البت دون تأخر يف مـدى قانونيـة االحتجـاز                

وغريه مـن ضـروب      واملعاملة، أمور تشكل ضمانات قانونية وإجرائية فعالة ملنع التعذيب        
  ؛املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

ة الرامية إىل ضـمان الوصـول إىل         بالدول، يف سياق اإلجراءات اجلنائي     يهيب  -٦  
احملامني منذ بداية االحتجاز وطيلة مجيع مراحل االستجواب واإلجراءات القضائية، وكذا وصول            

  احملامني إىل املعلومات املالئمة بوقت كاف يكفل هلم تقدمي املساعدة القانونية الفعالة ملوكليهم؛
، أقـوال   بأيإجراءاتي  يف أعدم االستداللالدول على كفالة     حيث بقوة   -٧  

 جـاء    اإلدالء هبا  ت أن  يثب مبا فيها األقوال اليت يقدمها أو حيصل عليها موظفو دولة أخرى،          
 ضـد شـخص متـهم مبمارسـة     دليالً إال إذا استخدم اإلدالء هبذه األقوال ،تعذيبنتيجة  
، وهتيب بالدول النظر يف توسيع نطاق هذا احلظر حبيث يشمل األقوال اليت ُيدىل هبا               التعذيب

نتيجة للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، ويدرك أن تقدمي األدلة الكافيـة               
إلثبات هذه األقوال، مبا فيها االعترافات، املستخدمة إلثبات أي إجراءات يشكل ضمانة ملنع             

  ؛وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينةتعذيب ال
) إعـادة قـسرية   (إعادتـه    الدول على عدم طـرد أي شخص أو       حيث  -٨  

 أسـباب حقيقيــة     حيث توجـد  نقله بأي طريقة أخرى إىل دولـة أخرى         تسليمه أو  أو
وتشدد علـى أمهيـة   عذيب، تدعـو إىل االعتقاد بأن هذا الشخص سيكون عرضة خلطر الت      

  االستعراض الفعال للحاالت يف هذا الصدد؛
املوظفني الرمسيـني إلضفاء    حماولة من جانب الدول أو     أي عمل أو   يدين  -٩  

الالإنـسانية   العقوبـة القاسـية أو   صبغة شرعية على التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو    
 ذلـك   مبـا يف   ظل أي ظرف من الظروف،       قبوهلا ضمنا يف   اإلذن بارتكاهبا أو   املهينة أو  أو

  عن طريق اختاذ قرارات قضائيـة؛ لدواعـي األمن القومي أو
بالدول أن تعمل على املساءلة عن أعمال التعذيب وغريه من ضروب      يهيب    -١٠  

ـ  حتقـق وجوب أن   املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، ويشدد على             ةسلطال
هـذه   يف مجيع االدعـاءات بوقـوع        نزاهةاستقاللية و  و  وبفعالية على الفور  ةختصاحمللية امل 
وأن وكلما كانت هناك أسباب معقولة تدعو إىل اعتقاد ارتكاب هذه األعمـال،             ،  األعمال

يـأمرون بارتكاهبـا     عمـال أو  هـذه األ   على   ألشخاص الذين يشجعون  ُتحمَّل املسؤولية ل  
ـ ل هبمنـَزُت وأن حملاكمةإىل اموا قدَّوأن يُ يرتكبوهنا   يسكتون عنها أو   أو تتناسـب   ات عقوب

  وخطورة اجلرمية املرتكبة؛



A/HRC/13/L.19 

GE.10-12366 4 

 الدول على ضمان وصول أي شخص خضع للتعذيب وغـريه مـن             حيث  -١١  
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة إىل سبيل انتصاف فعال وضـمان               

   وفورية، حسب االقتضاء؛تلقي مجيع الضحايا لتعويضات كافية وفعالة
 أن من األساسي، لكي يكون القضاة واملدعون العامون واحملـامون           يؤكد  -١٢  

قادرين على القيام بدورهم يف جمال ضمان احلق يف عدم التعرض للتعذيب وغريه من ضروب               
 عدل،املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، أن تضمن الدولة حسن سري إقامة ال              

  :ال سيما بالوسائل التالية
ضمان استقاللية القضاء استقالال تاما عن اجلهازين التنفيذي والتشريعي يف            )أ(  

  احلكومة وقدرة القضاة على ممارسة مهامهم القضائية برتاهة ومهنية؛
اختاذ تدابري فعالة حىت ال يقع أي تدخل غري قانوين كيفما كان نوعه، من                )ب(  

ضاة، واملدعني العامني واحملامني، والتحرش هبم، وترويعهم واالعتداء علـيهم،          قبيل هتديد الق  
وكذا ضمان التحقيق الفوري الفعال واملستقل الرتيه يف أي تدخل من هذا القبيل هبدف تقدمي 

  املسؤولني عنه إىل العدالة؛
اختاذ تدابري فعالة ملكافحة الفساد يف جمال إقامة العدل، وإنـشاء بـرامج               )ج(  

للمساعدة القانونية املناسبة واختيار القضاة واملدعني العامني، وأفـراد الـشرطة ومـوظفي             
 السجون وتدريبهم وحتديد رواتبهم على حنو مالئم؛

 مجيع الدول إىل إنشاء آليات مستقلة وفعالة أو اإلبقاء عليها وتزويدها يدعو  -١٣  
ة من أجل االضطالع بزيارات لرصـد       باخلربة القانونية املؤهلة وغريها من اخلربة ذات الصل       

أماكن االحتجاز، مبا يف ذلك هبدف منع أعمال التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو                
  العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛

ربامج التثقيف واإلعالم   اإلدراج الكامل ل   أن تعمل على   الدول   جبميعيهيب    -١٤  
ريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو          املتعلقة باحلظر املطلق للتعذيب وغ    

  القضاة واملدعني العامني واحملامني؛املهينة يف تدريب 
املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغـريه من ضروب املعامـلة أو           يدعو  -١٥  

مستقبال، ال سـيما     إىل مراعاة هذا القرار يف عمله        العقـوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة     
  :القيام مبا يلي

مواصلة السعي إىل احلصول على املعلومات املتعلقة بسلوك موظفي الدولة            )أ(  
وغـريه مـن ضـروب     الذين هم أفراد يف الوظيفة القانونية والذي يدعى أنه يشكل تعذيبا            

و مشاركة فيـه،     عليه أ  ، أو تواطؤاً  املعامـلة أو العقـوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة       
 وتلقي هذه املعلومات ودراستها واختاذ إجراءات بشأهنا، 
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دراسة املعلومات املتعلقة بالعقبات اليت يواجهها احملامون أو املدعون العامون   )ب(  
أو القضاة عندما يدافعون عن الضمانات القانونية واإلجرائية ويؤيدون احترام حظر التعذيب            

 ؛أو العقـوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينةوغـريه من ضروب املعامـلة 

ويدعو اإلجراءات اخلاصة ذات الصلة األخرى أيضا إىل مراعاة هذا القرار، كل يف               
  نطاق واليته اخلاصة به؛

 إىل الدول التعاون على حنو كامل وحبسن نية مع آليات اإلجراءات            يطلب  -١٦  
  اخلاصة ذات الصلة؛

  .(A/HRC/13/39)بتقرير املقرر اخلاص  دير مع التقحييط علماً  -١٧  
 مبفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تواصل تقدمي          يهيب أيضاً   -١٨  

اخلدمات االستشارية إىل الدول من أجل منع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة              
  .القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

        
  

  

 


