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مجلس حقوق اإلنسان
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البند  3من جدول األعمال

قرار اعتمده مجلس حقوق اإلنسان في  24آذار/مارس 2017
 -19/34التعذ ذ ذذيره ون ذ ذ ذذره م ذ ذ ذ ذ ذ ذذرو المعاملذ ذ ذذة و العقوبذ ذ ذذة القا ذ ذ ذ ة
و الالإنسان ة و المه نة :والرة المقرر الخاص
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يشري إىل املعايري واملبادئ التوجيهية للقانون الدويل حلقوق اإلنسان املتعلقة بالتعذيب
وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،
وإذ يؤكددد مددن جديددد عدددج ج دواض إ أددال أحددد للتعددذيب أو لغددريه مددن ضددروب املعاملددة
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،
وإذ يشيدر إىل أن عدج التعدر للتعدذيب ولغيددره مدن ضدروب املعاملدة أو العقوبدة القاسدية
أو الالإنسانية أو املهينة حق غري قابل للتقيديدد مبوجدب القدانون الددويل و ددب اح امدي وهايتددي
مجيد ددر ال د ددرو  ،مبد ددا ذلد ددو أوقد ددا النحاعد ددا املسد ددل ة الدوليد ددة والدا ليد ددة أو أوقد ددا
االضددارابا الدا ليددة أو أي حالددة ادوارئ عامددة أ ددرحل ،وأن احل ددر املالددق للتعددذيب وغيددره مددن
ضددروب املعاملددة أو العقوبددة القاسددية أو الالإنسددانية أو املهينددة أم ددر هؤكددده اللددلوة الدوليددة ذا
اللددلة ،وأن الأددمانا القانونيددة واإلجراديددة بعدددج اارسددة هلددو األعمددال ددب أال ختأددر لتدددابري
من شأهنا االلتفا على هذا احلق،
وإذ يشددري أيأددا إىل أن ح ددر التعددذيب قاعدددن قاعيددة مددن قواعددد القددانون الدددويل ،وأن
حم دداكل دولي ددة وإقليمي ددة وواني ددة اع فد د ب ددأن ح ددر املعامل ددة أو العقوب ددة القاس ددية أو الالإنس ددانية
أو املهينة قاعدن من قواعد القانون الدويل العر ،
وإذ يسلل بأمهية عمل املقرر اخلاص جمال منر وملاف ة التعذيب وغدريه مدن ضدروب
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،
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وإذ يشري إىل قراريي  1/5بشأن بندا مؤسسدا اسلدس و 2/5بشدأن مدوندة قواعدد سدلوة
إا ددار اإلجد درا ا اخلاني ددة للم ل ددس ،امل ددؤر ال  18ححيران/يوني ددي ،2007
املللف ددال بوالي ددا
وإذ يشدد على وجوب اضاالل املللف بالوالية مبهامي وفقا هلذين القرارين ومرفقاهتما،
 -1يقرر متديد والية املقرر اخلداص املعدمب مبسدألة التعدذيب وغدريه مدن ضدروب املعاملدة
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ثالث سنوا أ رحل ،من أجل القياج مبا يلي:
التم دداس املعلوم ددا م ددن احللوم ددا واملن م ددا احللومي ددة الدولي ددة ومن م ددا
(أ)
استمددر املدددأل واألف دراد وجمموعددا األفدراد بشددأن القأددايا واالدعددا ا املتعلقددة دداال التعددذيب
أو غددريه مددن ضددروب املعاملددة أو العقوبددة القاسددية أو الالإنسددانية أو املهينددة وهلقددي هددذه املعلومددا
ودراستها واختاذ ما يلحج من إجرا ا بشأهنا؛
(ب) إج درا ضيددارا قاريددة مبوافقددة حلومددا البلدددان أو بدددعون منهددا وضيددادن هعحيددح
احلوار معها ،ومتابعة التونييا الواردن التقارير املعدن أعقاب ضيارن هلو البلدان؛
(ج) إجرا دراسة شداملة لالااهدا والتادورا والت دديا املتعلقدة مبلاف دة ومندر
التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهيندة ،وهقددت هونيديا
ومالح ا بشأن التدابري املناسبة ملنر هلو املمارسا واستئلاهلا؛
(د) حتديد وهبادل وهعحيح أفأل املمارسا بشأن التددابري الراميدة إىل مندر التعدذيب
وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة واملعاقبة عليها واستئلاهلا؛
(ه) األ ذ مبن ور جنسداأل وبدنهي يركدح علدى الأد ايا
أعمال إاار واليتي؛

مجيدر مدا يأدالر بدي مدن

(و) موانيلة التعاون مر جلنة مناهأة التعذيب والل نة الفرعيدة ملندر التعدذيب وآليدا
األمددل املت دددن وهيئاهتددا ذا اللددلة وكددذلو ،حسددب االقتأددا  ،مددر املن مددا وا ليددا اإلقليميددة
واملؤسسا الوانية حلقوق اإلنسان وا ليا الوقادية الوانية واستمر املدأل ،مبا ذلو املن مدا
غري احللومية ،واإلسهاج النهو بتعحيح التعاون بال اجلها الفاعلة املذكورن أعاله؛
(ض) هقدددت هقددارير عددن مجيددر أنشدداتي ومالح اهددي واسددتنتاجاهي وهونيددياهي إىل جملددس
حقددوق اإلنسددان وفقددا لربنددامي عملددي ،وهقدددت هقددارير سددنوية إىل اجلمعيددة العامددة عددن االااهددا
والتاورا العامة اليت ختص واليتي ،بغية هع يل فوادد عملية هقدت التقارير؛
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حيث الدول على ما يلي:

التع دداون الت دداج م ددر املق ددرر اخل دداص ومس دداعدهي عل ددى أدا مهمت ددي ،وهق دددت مجي ددر
(أ)
املعلوم د ددا الأ د ددرورية ال د دديت يالبه د ددا ،واالس د ددت ابة اللامل د ددة والس د دريعة لندا اه د ددي العاجل د ددة ،وحي د ددث
احللومددا الدديت م هددرد بعددد علددى البالغددا الدديت أحاهلددا إليهددا املقددرر اخلدداص علددى الددرد عليهدا دون
محيد من التأ ري؛
(ب) هلبيددة البددا املقددرر اخلدداص لحيددارن بلددداهنا ،وبددد ح دوار بنددا مددر املقددرر اخلدداص
بشأن الحيارا املالوب إجراؤها إىل بلداهنا؛
(ج) احل ددرص ،بوني ددف ذل ددو عنل درا هام ددا من ددر وملاف ددة التع ددذيب وغ ددريه م ددن
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهيندة ،علدى أال هدأمر أي سدلاة أو مسدؤول
بعقدداب أو عمددل انتقددامي أو ختويددف أو أي شددلل آ ددر مددن أشددلال اإليددذا أو هنفددذه أو ايددحه
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أو هتغاضددى عددن إنحالددي ددق أي ش د ص أو مجاعددة أو راباددة ،مبددن ذلددو األش د اص املسددلوبة
حدريتهل ،بسددبب اهلدداهلل احلددايل أو السددابق ،أو سددعيهل لالهلددال ،بدداملقرر اخلدداص أو بددأي هيئددة
دولية أو وانيدة مدن هيئدا الرنيدد أو الوقايدة العاملدة جمدال مندر وملاف دة التعدذيب وغدريه مدن
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛
(د)

ضمان متابعة هونييا املقرر اخلاص واستنتاجاهي متابعة مناسبة؛

(ه) اعتماد هني يركح على الأ ايا ويراعي نول اجلنس ملاف ة التعذيب وغريه
مد ددن ضد ددروب املعاملد ددة أو العقوبد ددة القاسد ددية أو الالإنسد ددانية أو املهيند ددة ،مد ددر إيد ددال آرا الأ د د ايا
واحتياجدداهتل اهتمامددا انيددا لدددحل وضددر السياسددا واارسددة األنشدداة األ ددرحل املتعلقددة ب عددادن
التأهي ددل والوقاي ددة واملس ددا لة س ددياق التع ددذيب وغ ددريه م ددن ض ددروب املعامل ددة أو العقوب ددة القاس ددية
أو الالإنس ددانية أو املهين ددة ،والعن ددف الق ددادل عل ددى ن ددول اجل ددنس ال ددذي يش ددلل هع ددذيبا أو غ ددريه م ددن
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛
(و) االنأددماج إىل اهفاقيددة مناهأددة التعددذيب وغددريه مددن ضددروب املعاملددة أو العقوبددة
القاس ددية أو الالإنس ددانية أو املهين ددة والن ددر مبلد درا التوقي ددر والتل ددديق عل ددى الربوهوك ددول اال تي دداري
املل ددق ع ددا عل ددى س ددبيل األولوي ددة ،و هعي ددال أو إنش ددا آلي ددا وقادي ددة واني ددة مس ددتقلة وفعال ددة ملن ددر
التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة الوق املناسب؛
(ض) ضمان املتابعة املناسبة ملدا يلددر عدن هيئدا املعاهددا ذا اللدلة ،مبدا فيهدا
جلن ددة مناهأ ددة التع ددذيب والل ن ددة الفرعي ددة ملن ددر التع ددذيب ،م ددن اس ددتنتاجا وهوني دديا والب ددا
احللول على املحيد من املعلوما وآرا بشأن بالغا األفراد؛
(ح) الن ددر هق دددت دع ددل ك ددا إىل ني ددندوق األم ددل املت دددن للتربع ددا لأد د ايا
التعذيب واللندوق اخلاص املنشأ مبوجب الربوهوكول اال تياري الهفاقية مناهأة التعذيب وغريه
من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛
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حييط علما مر التقدير بتقرير املقرر اخلاص()1؛

 -4يالب إىل األمال العاج أن يلفل ،حدود اإلاار العداج مليحانيدة األمدل املت ددن،
هددوفري عدددد كددا ومسددتقر مددن املددوخلفال للمقددرر اخلدداص ومددا يلحمددي مددن هسددهيال ومدوارد ،آ ددذا
اعتباره ما أبدهي الدول األعأا من هأييد قوي ملنر وملاف ة التعذيب ومساعدن ض اياه؛
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يقرر موانيلة الن ر

[اعتُ ِمد من دون هلوي ].

هذه املسألة وفقا لربنامي عملي السنوي.

اجللسة 57
 24آذار/مارس 2017

__________
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