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 المقدمة
 

ي لحقوق اإلنسان والشعوب آلية إقليمية لحماية فريقلقد وضع الميثاق اإل
، ية لحقوق اإلنسان والشعوبفريق اإلاللجنةحقوق اإلنسان من خالل 

 الميثاق وتضمن حماية الحقوق والحريات التي يتضمنها احترامترعى 
 .وتفسر محتواه وتقدم التوصيات لتطبيقه

 احترام في من هذا الميثاق على أن لكل فرد الحق وتنص المادة الخامسة
آرامته واالعتراف بشخصيته القانونية وحظر آافة أشكال استغالله 
وامتهانه واستعباده خاصة االسترقاق والتعذيب بكافة أنواعه والعقوبات 

 .والمعاملة الوحشية أو الالإنسانية أو المذلة
جمعية الوقاية من مت ية، قافريق اإللجنةل العادية الدورةوخالل 

التعذيب، وهي جمعية غير حكومية تتمتع بدور المراقب لدى اللجنة 
ية وتنشط على المستوى الدولي لمكافحة جميع أشكال التعذيب فريقاإل

 لتنظيم ورشة عمل لصياغة إجراءات اقتراحوالمعاملة الوحشية، بتقديم 
من الميثاق فعلي لما جاء في المادة الخامسة تسمح بتنفيذ ملموسة 

 .يفريقاإل
روبن  في 2002 فبراير 14 و 12تلك الورشة ما بين مت ظُِّنوقد 

 احتجازيا إذ تم هناك إفريقميته الرمزية في أيسلند، وهو مكان له أه
يا إفريقفي ن ضد نظام التفرقة العنصرية ينيلسون مانديال ونشطاء آخر

ارقة ودوليين ت هذه الورشة خبراء أفوقد ضّم.  لسنوات عدةيةالجنوب
ينتمون إلى أوساط مهنية مختلفة، قاموا خالل ثالثة أيام بدراسة 

وقد نتج عن هذا الجهد المشترك . موضوع التعذيب من جميع جوانبه
 وإجراءات منع التعذيب والعقوبات أو الموجِّهةصياغة الخطوط 

 يا والوقاية منهاإفريق في المذلةالمعامالت القاسية أو الالإنسانية أو 
 ). لروبن أيسلندالموجِّهةالخطوط  (اسموالتي يطلق عليها 

ية فريق لروبن أيسلند من ِقَبل اللجنة اإلالموجِّهةوقد تم تبني الخطوط 
وتهدف . دورتها العادية الثانية والثالثينلحقوق اإلنسان والشعوب خالل 
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لية  والدوواإلقليمية الوطنية التزاماتهالتنفيذ هذه الخطوط مساعدة الدول 
 .للتنفيذ الفعال لمنع التعذيب والوقاية منهًا  عالميبهاالمعترف 
لألمام  هو خطوة آبيرة  لروبن أيسلندالموجِّهةالخطوط إن تبني 
 بحقوق اإلنسان وللوقاية من التعذيب والمعامالت الوحشية في لالرتقاء
ولكن هذه الخطوط ليست الهدف المنشود، فهي في حاجة . ياإفريق

جماعة آما يجب فهمها آجهد جماعي من ِقَبل ال. ا وتنفيذهاللنهوض به
في عدم حتى يتم تنفيذ حق آل فرد لتعذيب ا للتعامل مع ظاهرةية فريقاإل

 . الوحشيةالمعامالتتعرضه للتعذيب أو 
 الممثلين انتباهية لحقوق اإلنسان والشعوب لفت فريق اإلاللجنةوتود 

إلى الخطوة الحاسمة القادمة يين، األفارقة والدولن الوطنيين واإلقليميي
 علىتطبيق ويجب لذلك تشجيع ذلك ال. الموجِّهةتلك الخطوط لتطبيق 

جهد الكثير من الممثلين حوار ويتطلب تعاون وهذا و. المستوى الوطني
 المهتمة بحقوق ةآالسلطات الحكومية والبرلمانيين والهيئات الوطني

 .بأآملهوالمجتمع المدني  اإلنسان
 

 تشيجوفيرا . رأندرو
 ية لحقوق اإلنسان والشعوبفريقمفوض اللجنة اإل
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 وإجراءات منع التعذيب الموجِّهةقرار حول الخطوط 
 في المذلة والعقوبات أو المعامالت القاسية أو الالإنسانية أو

 يا والوقاية منهاإفريق
 
 

ية لحقوق اإلنسان والشعوب المجتمعة في دورتها فريقإن اللجنة اإل
 23 إلى 17بانجول، غامبيا، من دية الثانية والثالثين المنعقدة في عاال

 .2002أآتوبر 
 

 : باألحكام التاليةُتذآِّرإذ 
 
ي تي لحقوق اإلنسان والشعوب، الفريق من الميثاق اإل5المادة  -

 خاصة االستعبادو واالمتهان لاالستغالحظر آافة أشكال ت
قوبات والمعاملة الوحشية أو االسترقاق والتعذيب بكافة أنواعه والع

 .الالإنسانية أو المذلة
 
ية، فريقي التي تحدد مهام اللجنة اإلفريقمن الميثاق اإل) 1(45المادة  -

صياغة ووضع المبادئ والقواعد التي تهدف إلي حل : ومنها
المشاآل القانونية المتعلقة بالتمتع بحقوق اإلنسان والشعوب 

 لسن النصوص التشريعية من ساسًاأوالحريات األساسية لكي تكون 
 .يةفريق الحكومات اإلِقَبل

 
 ان تلتزماللتاني فريق من العقد التأسيسي لالتحاد اإل4 و 3المادتان  -

الدول األطراف بترقية الطابع المقدس لحياة اإلنسان وسلطة القانون 
 .والحكم الراشد والمبادئ الديمقراطية واحترامها
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تم ل الحق في الطعن وفي محاآمة عادلة، التي  بالالئحة حوُتذآِّرإذ 
 إلى 2تونس من في  الحادية عشرة المنعقدة ةدورال عليها في ةصادقالم
 .1992 مارس 9
 

ية بتحسين ترقية حقوق اإلنسان واحترامها فريقإذ تسجل التزام الدول اإل
ومخطط عمله ) غران بي(في القارة آما هو مؤآد عليه في تصريح 

 في الندوة الوزارية األولى المخصصة لحقوق اإلنسان المصادق عليه
 .ياإفريقفي 

 
إذ تعترف بضرورة اتخاذ تدابير ملموسة لتطبيق األحكام السارية 
المفعول المتعلقة بمنع التعذيب والعقوبات أو المعامالت القاسية أو 

 .مذلةالالإنسانية أو ال
 

 بواجباتها الدولية ية على القيامفريقإذ تعي بضرورة مساعدة الدول اإل
 .في هذا المجال

 
 بتوصيات ورشة العمل حول منع التعذيب والمعامالت السيئة ُتذآِّرإذ 

ية بالتعاون مع فريقاألخرى والوقاية منها، المنظمة من طرف اللجنة اإل
يا، إفريقروبن أيسلند، جنوب في ، (APT)جمعية الوقاية من التعذيب 

 .2002 فبراير 14 إلى 12من 
 
 وإجراءات منع التعذيب الموجِّهةتصادق على الخطوط  )1

 والوقاية مذلةوالعقوبات أو المعامالت القاسية أو الالإنسانية أو ال
 ) لروبن أيسلندالموجِّهةالخطوط (يا إفريقمنها في 

 
ية وجمعية الوقاية من فريقتنشئ لجنة متابعة تتكون من اللجنة اإل )2

 .نهم اللجنة يمكن أن تعيِّالتعذيب وخبراء أفارقة مشهورين
 
 : التاليةاتمتابعة المهمتسند للجنة ال )3
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 الخطوط لبثتنظيم ملتقيات، بمساعدة متعاملين آخرين مهتمين،  -
 . لروبن أيسلند بين المتعاملين الوطنيين والدوليينالموجِّهة

 لروبن أيسلند الموجِّهةتطوير استراتيجيات لترقية الخطوط  -
لمستوى الوطني واإلقليمي، واقتراحها على ولتطبيقها على ا

 .يةفريقاللجنة اإل
 لروبن أيسلند وتسهيل تطبيقها داخل الموجِّهةترقية الخطوط  -

 .الدول األعضاء
ية، في آل دورة عادية، حول تطبيق فريقتقديم تقرير للجنة اإل -

 . لروبن أيسلندالموجِّهةالخطوط 
 
ية فريقاء اللجنة اإلتطلب من المقررين الخاصين ومن أعض )4

 لروبن أيسلند ضمن مهامهم الترقوية الموجِّهةإدراج الخطوط 
 .وتوزيعها على نطاق واسع

 
ي على االعتماد على فريقتشجع الدول األطراف في الميثاق اإل )5

 لروبن أيسلند آمرجعية في تقديم تقاريرها الموجِّهةالخطوط 
 .يةفريقالدورية على اللجنة اإل

 
 المنظمات غير الحكومية والمتعاملين اآلخرين لترقية تدعــو )6

 لروبن أيسلند ولتوزيعها على نطاق واسع الموجِّهةالخطوط 
 .واستعمالها في نشاطها

 
 .2002 أآتوبر 23تم في بانجول، غامبيا، في 
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 وإجراءات منع التعذيب والعقوبات أو المعامالت الموجِّهةالخطوط 

 يا والوقاية منهاإفريق في المذلة أوالقاسية أو الالإنسانية 
 

  لروبن أيسلندالموجِّهةالخطوط 
_______ 

 
 المقدمة

 
للتعذيب والعقوبات والمعامالت  يناإلدانة والمنع العالميب ُتذآِّرإذ 

 ؛مذلةالقاسية والالإنسانية وال
 

 هذه األفعال؛ مثل استمراروإذ تعرب عن عميق قلقها أمام 
 

 آل في ورة معالجة هذه المشكلة بصورة عاجلة بضراقتناعهاوإذ تبدي 
 ؛اأبعاده

 
وإذ تعترف بضرورة اتخاذ تدابير ملموسة لتطبيق األحكام السارية 
المفعول المتعلقة بمنع التعذيب والعقوبات أو المعامالت القاسية أو 

 ؛مذلةالالإنسانية أو ال
 

  هذه األهداف؛لتنفيذ الوقائية اإلجراءاتأهمية وإذ تقر ب
 
 الحاجات الخاصة لضحايا مثل هذه األفعال؛ب ذ تعترفوإ
 
 : باألحكام التاليةُتذآِّرإذ و
 
ي تي لحقوق اإلنسان والشعوب، ال من الميثاق اإلفريق5المادة  -

 خاصة االستعبادو واالمتهان لاالستغالحظر آافة أشكال ت
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االسترقاق والتعذيب بكافة أنواعه والعقوبات والمعاملة الوحشية أو 
 .الإنسانية أو المذلةال

 
من الميثاق اإلفريقي التي تحدد مهام اللجنة اإلفريقية، ) 1(45المادة  -

صياغة ووضع المبادئ والقواعد التي تهدف إلي حل : ومنها
المشاآل القانونية المتعلقة بالتمتع بحقوق اإلنسان والشعوب 

  لسن النصوص التشريعية منأساسًاوالحريات األساسية لكي تكون 
 . الحكومات اإلفريقيةِقَبل

 
 ان تلتزماللتان من العقد التأسيسي لالتحاد اإلفريقي 4 و 3المادتان  -

الدول األطراف بترقية الطابع المقدس لحياة اإلنسان وسلطة القانون 
 .والحكم الراشد والمبادئ الديمقراطية واحترامها

 
 : التاليةلألحكامًا بالواجبات الدولية للحكومات وفقًا  أيضُتذآِّروإذ 

 
األمم المتحدة التي تدعو الدول إلى النهوض ميثاق  من 55المادة  -

باالحترام الفعلي والعالمي لحقوق اإلنسان والحريات األساسية 
 .للجميع

 
من العهد  7لمي لحقوق اإلنسان والمادة ااإلعالن الع من 5المادة  -

 على أنه انتنصالدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اللتان 
ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو 

 .الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة
 
من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ) 1(16و ) 1(2المادتان  -

 مذلةضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو ال
ذ إجراءات تشريعية أو إدارية أو أتحا واللتان تدعيان آل دولة إلى

قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب وأي 
أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية 

 . في أي إقليم يخضع الختصاصها القضائيمذلةأو ال
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ية بتحسين ترقية حقوق اإلنسان فريقوإذ تسجل التزام الدول اإل

) غران بي(احترامها في القارة آما هو مؤآد عليه في تصريح و
ومخطط عمله المصادق عليه في الندوة الوزارية األولى المخصصة 

 ؛ياإفريقلحقوق اإلنسان في 
 

 والتدابير الفعلية لدعم مكافحةوإذ تعرب عن رغبتها تنفيذ المبادئ 
 في مذلة أو الالتعذيب والعقوبات أو المعامالت القاسية أو الالإنسانية

 الدولية في هذا التزاماتهاية تنفيذ فريقيا، متمنية مساعدة الدول اإلإفريق
 :الخصوص

 
والتي عقدت  التعذيب منعبروبن أيسلند الخاصة في العمل ورشة  قامت

 وإجراءات منع الموجِّهةالخطوط  بتبني 2002براير ف 14و  12ما بين 
 مذلةة أو الالإنسانية أو الالتعذيب والعقوبات أو المعامالت القاسي

 .ياإفريقبتبنيها والنهوض بها وتنفيذها في  وهي توصي ،والوقاية منها
 

 منع التعذيب: الجـزء األول
 
 المصادقة على األدوات اإلقليمية والدولية )أ
 
أنها أطراف في األدوات الدولية ينبغي على الدول التأآيد على   )1

سان وأن تتخذ اإلجراءات لكي واإلقليمية المتعلقة بحقوق اإلن
في تشريعها  وفعاًال آامًالًا تكون هذه األدوات مطبقة تطبيق

 األفراد آل إمكانيات الوصول إلى آليات حقوق تمنحالوطني وأن 
 :اإلنسان التي تنشئها، ويتضمن ذلك

ي لحقوق اإلنسان فريقالمصادقة على بروتوآول الميثاق اإل ) أ
ية لحقوق اإلنسان إفريقوالشعوب الذي ينشئ محكمة 

 .والشعوب
المصادقة أو االنضمام، دون تحفظ، إلى المعاهدة ضد  ) ب

التعذيب والعقوبات أو المعامالت القاسية أو الالإنسانية أو 
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التصريح بقبول اختصاص اللجنة ضد و ، األخرىمذلةال
، 22 و 21التعذيب آما هو منصوص عليه في المادتين 

ًا نة في القيام بتحقيقات طبقواالعتراف باختصاص اللج
 .20للمادة 

المصادقة أو االنضمام، دون تحفظ، إلى العهد الدولي  ) ج
الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وإلى 

 وآذلكالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
 .بروتوآوله االختياري األول

ون األساسي لروما، المصادقة أو االنضمام إلى القان ) د
 .المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية

 
 ترقية التعاون مع اآلليات الدولية ودعمه )ب
 
ية لحقوق اإلنسان فريقجب على الدول أن تتعاون مع اللجنة اإلي )2

والشعوب وأن ترقي عمل المقرر الخاص حول السجون 
المقرر الخاص حول اإلعدام  وياإفريقوظروف االعتقال في 

يا والمقرر الخاص إفريقج القضاء والتعسفي والفوري في خار
 .أن تدعمهمويا إفريقحول حقوق المرأة في 

 
ينبغي على الدول أن تتعاون مع أجهزة تطبيق معاهدات حقوق   )3

ية واآلليات لألمم المتحدة واآلليات الموضوعاإلنسان التابعة 
الخاصة للجنة حقوق اإلنسان، السيما المقرر الخاص حول 

 .التعذيب، وتوجيه دعوات دائمة لها ولكل آلية أخرى معنية
 
 تجريم التعذيب )ج
 
جعل أعمال التعذيب، آما ن الضروري أن تسهر الدول على م  )4

 من المعاهدة المناهضة للتعذيب، مخالفات 1هي معرفة في المادة 
 .ر تشريعها الوطنيفي نظ
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جب على الدول أن تولي عناية خاصة لمنع آل أشكال التعذيب ي )5
التعذيب لمنع  ووالعقوبات وسوء المعاملة المرتبطة بالجنس

 .وسوء المعاملة المسلطة على األطفال والوقاية منها
 
ينبغي أن يكون للمحاآم الوطنية اختصاص قضائي لمعرفة   )6

من معاهدة مناهضة ) 2(5للمادة ًا ب طبقحاالت االدعاء بالتعذي
 .التعذيب

 
ينبغي أن يكون التعذيب من المخالفات التي ينطبق عليها تسليم   )7

 .المجرمين
 
من الضروري أن تجري محاآمة أو تسليم الشخص المتهم   )8

 .للمقاييس الدولية المالئمةًا بالتعذيب في أقرب اآلجال، طبق
 
وف استثنائية، آحالة الحرب أو التهديد ال يمكن التذرع بأية ظر )9

 وضعية ةتقرار السياسي داخل الدولة أو أيبالحرب أو عدم االس
ة أخرى، لتبرير التعذيب أو العقوبات أو المعامالت طوارئ عام

 .مذلةالقاسية أو الالإنسانية أو ال
 

الطوارئ ال يمكن التمسك بمفاهيم آحالة الضرورة أو حالة  )10
نظام العام لتبرير التعذيب أو العقوبات أو المعامالت الوطنية أو ال

 .مذلة أو الالالإنسانيةالقاسية أو 
 

ًا قانونيًا أو عذرًا ال يمكن أن يكون أمر مسئول أعلى تبرير )11
لحاالت أعمال التعذيب أو العقوبات أو المعامالت القاسية أو 

 .مذلةالالإنسانية أو ال
 

تراف أعمال تعذيب يجب أن يكون آل شخص تثبت عليه تهمة اق )12
للمقاييس ًا محل عقوبات تتناسب وخطورة المخالفة ومطبقة وفق

 .الدولية المالئمة
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ال يمكن معاقبة أي شخص على مخالفته ألمر اقتراف أعمال  )13

 للتعذيب أو العقوبات أو المعامالت القاسية أو الالإنسانية مساوية
 .مذلةأو ال

 
 الموجِّهة صناعة األدوات والتجهيزات على الدول أن تمنع )14

 

د

لممارسة التعذيب أو لتسليط المعاملة السيئة والوقاية من ذلك
 االستعمال المفرط ألي جهاز أو مرآب أخر لهذا الغرض وآذلك

 .أو صناعته أو المتاجرة فيه
 
 عدم الطرد )
 

يتعين على الدول أن تسهر على عدم طرد أو تسليم أي شخص  )15
 .ى، في حالة وجود احتمال آبير لتعريضه للتعذيبلدولة أخر

 
 مكافحة اإلفالت من العقوبة )هـ
 

 :لمكافحة اإلفالت من العقوبة، يتعين على الدول  )16
اتخاذ إجراءات لمتابعة المسئولين عن التعذيب أو المعاملة   )أ

 .السيئة قضائيًا
يهم السهر على تفادي استفادة الرعايا الوطنيين المشبوه ف ) ب

 والسهر على ،بارتكاب التعذيب من الحصانة من المتابعة
أن يكون مجال الحصانة الممنوحة لرعايا البلدان األجنبية 
المستفيدة من مثل هذه الحصانات أضيق ما يمكن، في 

 .إطار احترام القانون الدولي
اتخاذ التدابير لكي تدرس طلبات تسليم المشتبه فيهم إلى بلد  ) ج

 .للمقاييس الدوليةًا  اآلجال، طبقآخر في أقرب
السهر على أن تكون قواعد اإلثبات متكافئة مع صعوبة  ) د

اإلتيان باألدلة بالنسبة الدعاءات المعاملة السيئة أثناء 
 .الحبس االحتياطي
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السهر على اتخاذ أشكال أخرى من اإلجراءات المدنية أو  ) هـ
 يمكن فيها باطية أو اإلدارية، في الحاالت التي الضاالن

ات الحادة لضوابط تقديم اتهامات جنائية بسبب المتطلب
 .الدليل المطلوب

 
 آليات وإجراءات الدعوى والتحقيق )و
 

على الدول أن تتخذ اإلجراءات الضرورية لوضع آليات مستقلة  )17
وفي متناول الجميع يمكنها استقبال أي شخص يشتكي من أعمال 

 .التعذيب أو المعاملة السيئة
 

 أمام لدول أن تسهر على أن يؤخذ آل شخصيجب على ا )18
 في آل مرة يدعي فيها أو  وأن يجرى تحقيق،السلطات المختصة

 .يبدو فيها أنه خضع للتعذيب أو للمعاملة السيئة
 

في حالة االدعاء بالتعذيب أو المعاملة السيئة، يجب أن يفتح   )19
ًا تحقيق وفقتحقيق محايد وفعال دون تأخر وأن يجرى هذا ال

لتوصيات األمم المتحدة للتحقيق الفعال حول التعذيب أو العقوبات 
بروتوآول  (مذلة أو النسانيةإالالأو المعامالت األخرى القاسية أو 

 .1 )استانبول
 

 الوقاية من التعذيب: الجزء الثاني
 
 الضمانات األساسية لألشخاص المحرومين من حريتهم )أ
 

ن أي شخص من حريته من طرف سلطة ينبغي أن يخضع حرما )20
عمومية إلى تنظيم مطابق للقانون آما يتعين على هذه السلطة 

 
 للجمعية العامة لمنظمة األمم المتحدة المؤرخ في 55/89 رقم بالقرارملحق   1

 HR/P/PT/8، 8منشور األمم المتحدة رقم. 4/12/2000
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توفير عدد معين من الضمانات األساسية تطبقها فور القيام بعملية 
 :تتضمن هذه الضمانات و.الحرمان من الحرية

الحق في إبالغ أحد أفراد العائلة، أو أي شخص آخر   )أ
 .مناسب، باالعتقال

 .الحق في الفحص من طرف طبيب مستقل  )ب
 .الحق في الحصول على محاٍم  )ج
حق الشخص المحروم من حريته في أن يطلع على الحقوق  )د

 .بلغة يفهمهاًا المذآورة آنف
 
 الضمانات خالل السجن االحتياطي )ب
 

 :يتعين على الدول أن
 

 معاملة األشخاص المحرومين من أنظمة بخصوصضع ت  )21
م، تأخذ بعين االعتبار مجمل المبادئ المتعلقة بحماية آافة حريته

األشخاص الخاضعين إلى أي شكل من أشكال السجن أو 
 .2االعتقال

 
تأخذ تدابير لكي يقوم بالتحقيقات الجنائية، أشخاص ذوي   )22

 .اختصاص تعترف بها قوانين اإلجراءات الجنائية المعنية
 

تسهر على اعتبار  والمرخصةتمنع استعمال أماآن االعتقال غير  )23
جنحة، أي اعتقال لشخص ما في مكان سري أو غير رسمي يقوم 

 . عموميمأموربه 
 

 .حظر االعتقال السريت )24
 

 
من طرف  المصادق عليه 9/12/1988 المؤرخة في 43/173 رقم القرار 2

  .الجمعية العامة لمنظمة األمم المتحدة
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 .تتخذ تدابير إلعالم أي شخص معتقل بأسباب اعتقاله )25
 

 الموجِّهةتتخذ تدابير إلعالم أي شخص موقوف باالتهامات  )26
 .ضده

 
أمام سلطة ًا ن حريته، فورتتخذ تدابير إلحالة أي شخص حرم م )27

قضائية، حيث يستفيد من الحق في الدفاع عن نفسه بنفسه أو أن 
 .يطلب مساعدة مدافع يستحسن أن يختاره بنفسه

 
 يتعينتتخذ تدابير لتحرير محضر شامل لكل االستجوابات حيث  )28

إدراج هوية آافة األشخاص الحاضرين في االستجواب ودراسة 
 .ات على أشرطة صوتية أو بالصورةإمكانية تسجيل االستجواب

 
أي اعتراف تبين أنه تم الحصول عليه ب األخذتتخذ تدابير لتفادي  )29

أو معامالت قاسية أو باستعمال التعذيب أو عقوبات أخرى 
، آعناصر إثبات في اإلجراء إال في حالة مذلةإنسانية أو ال

استعمالها ضد الشخص المتهم بالتعذيب وإلثبات حصول مثل هذا 
 .العترافا

 
تتخذ تدابير لتخصيص سجل رسمي لكافة األشخاص المحرومين  )30

 الساعة ومن حريتهم يشير من بين ما يشير إليه، إلى التاريخ
 . في آافة أماآن االعتقالوتحديثه سبب االعتقال، ومكانو

 
تتخذ تدابير لتمكين آل شخص محروم من حريته من االستفادة  )31

من االتصال بعائلته  والصحيةالخدمات  ومن المساعدة القضائية
 .سواء عن طريق المراسلة أو الزيارات

 
تتخذ تدابير لتمكين أي شخص حرم من حريته من االحتجاج  )32

 .على شرعية اعتقاله
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د

                                                

 شروط االعتقال )ج
 

 :ينبغي على الدول أن
 

 للشخص الذي حرم من حريته، معاملة تضمنتتخذ إجراءات  )33
نة في جميع القواعد الدنيا تتطابق مع المقاييس الدولية المتضم

المتعلقة بمعاملة السجناء التي صادقت عليها منظمة األمم 
 .3المتحدة

 
 االعتقال في أوضاعتتخذ إجراءات ضرورية ترمي إلى تحسين  )34

 .السجون غير المطابقة للمقاييس الدولية
 

تتخذ تدابير لعزل األشخاص الموجودين في الحبس االحتياطي  )35
 . إدانتهمعن أولئك الذين تثبت

 
آافة األشخاص المنتمين  والنساء وتتخذ تدابير العتقال الشباب )36

 .إلى فئة ضعيفة وعزلهم في أماآن مناسبة
 

، بما في تتخذ تدابير ترمي إلى تقليص اآتظاظ أماآن االعتقال )37
 استعمال العقوبات البديلة عن السجن بالنسبة للجنح ذلك تشجيع
 .الصغيرة

 
 آليات المراقبة )
 

 :ن على الدوليتعي
 

 
) LXII (2076 و 31/07/1957بتاريخ ) 663C) XXIV رقم القراران  3

مم  للمجلس االقتصادي واالجتماعي لمنظمة األ13/05/1977بتاريخ 
 ).ECOSOC(المتحدة 
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 باتخاذ ، خاصة استقالل القضاء وترقيته واستقاللهضمان )38
إجراءات مستوحاة من المبادئ األساسية المتعلقة باستقالل 

 . لتفادي أي تدخل أثناء المتابعات القضائية4القضاء
 

القانون على االهتمام بالقضايا المتعلقة  وتشجيع محترفي الصحة )39
امالت القاسية أو الالإنسانية أو بمنع التعذيب والعقوبات والمع

 .الوقاية منها ومذلةال
 

 سهلة المنال و، تكون ناجعةللشكاوىتعزيز آليات  وتطبيق )40
السلطات  ومستقلة عن السلطات المكلفة بتطبيق القوانينو

 عن أماآن الحجز، والمؤهلة الستالم االدعاءات عن المسئولة
 ،مذلةالإنسانية أو الالمعامالت القاسية أو ال والعقوبات والتعذيب

 .اتخاذ اإلجراءات الضرورية والقيام بالتحقيقاتو
 

دعمها، آلجان حقوق  وترقيتها وإحداث هيئات وطنية مستقلة )41
اللجان البرلمانية التي يعهد وومفوض شكاوى الجمهور اإلنسان 

لها بزيارة آافة أماآن الحجز وتناول موضوع الوقاية من 
ت أو المعاملة القاسية أو الالإنسانية العقوبا والتعذيب في مجملها

 المتعلقة 5، مع األخذ بعين االعتبار مبادئ باريسمذلةأو ال
 بالقانون األساسي للمؤسسات الوطنية لحماية حقوق اإلنسان

 .ترقيتها وسيرهاو
 

تسهيلها من قبل المنظمات غير  وتشجيع زيارات أماآن االعتقال )42
 .الحكومية

 

 
 بتاريخ 40/146 و 29/11/1985 بتاريخ 40/32 رقم القراران  4

 . للجمعية العامة لمنظمة األمم المتحدة13/12/1985
  للجمعية العامة لمنظمة األمم20/12/1993 بتاريخ 48/134 رقم القرار 5

 .المتحدة
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وتوآول االختياري للمعاهدة ضد ترقية المصادقة على البر )43
التعذيب قصد إقامة آلية دولية للزيارات يعهد لها بزيارة آافة 
األماآن التي يحرم فيها أشخاص من حريتهم من قبل دولة 

 .طرف
 

المعاملة  ودراسة إمكانية إعداد آليات إقليمية للوقاية من التعذيب )44
 .السيئة

 
 دعمها وتكوين الكفاءات )هـ
 

 :دوليتعين على ال
 

 والتوعية حول معايير حقوق اإلنسان للتثقيفبرامج   ودعمإعداد  )45
 . الفئات الضعيفةبمصيروالتي تولي عناية خاصة 

 
 واألخالق وترقيتها ودعمها وتطوير أدوات للسلوك نظمإعداد  )46

 وآذلكلتكوين الموظفين المكلفين باألمن وتطبيق القوانين، 
المحرومين من باألشخاص أصحاب المهن األخرى المتصلين 

 .ين وموظفي الصحةحريتهم، آالمحام
 
  ودعم قدراتهتربية المجتمع المدني )و
 

حمالت التوعية حول  وينبغي تشجيع مبادرات التعليم العمومي  )47
حول حقوق األشخاص المحرومين  والوقاية منه ومنع التعذيب
 .من حريتهم

 
 نشر اإلعالم وادعمه و التربية العموميةاتينبغي تشجيع نشاط )48

 أشكال المعامالت السيئة األخرى والتوعية حول منع التعذيبو
وسائل  والوقاية منها، والتي تقوم بها المنظمات غير الحكوميةو

 .اإلعالم
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 ات الضحايااالستجابة لحاج: الجزء الثالث

 
يتعين على الدول اتخاذ إجراءات لضمان حماية ضحايا التعذيب   )49

لك ، وآذمذلةات أو المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو الأو العقوب
المدافعين عن حقوق  والشهود واألشخاص المكلفين بالتحقيق

التهديد بالعنف أو أي شكل من  وعائالتهم من العنف واإلنسان
 أو االستجوابات أو الشكاوىالقصاص بسبب  وأشكال التخويف

 .التحقيقاالعترافات أو التقارير المقدمة أو بسبب 
 

الدول بمنح تعويضات للضحايا بغض النظر عن المتابعات تلتزم   )50
ول أن  آافة الدوعلى .الجنائية التي جرت أو التي يمكن إجراؤها

 :لكل شخص موجود تحت رعايتها و التعذيباياتضمن لضح
 .العالج الطبي المالئم  )ا
 الوسائل الضرورية إلعادة تأهيلهم إلى الوصول )ب

 .ًاإعادة تربيتهم طبي واعياالجتم
 .مالئمينًا دعموًا تعويض )ج

  للعائالتبصفة الضحيةومن جهة أخرى، ينبغي أن يعترف 
سلطت  التي طالها التعذيب أو المعاملة السيئة التي وللجماعات

 .على أحد أفرادها
 




