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 26 تموز/يونيو بيان مشترك - 70 عاماً على اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 
 

 لجنة األمم المتحدة لمناهضة التعذيب، 
 اللجنة الفرعية لألمم المتحدة لمناهضة التعذيب،
،صندوق األمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب   
 مقرر األمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب،

 
 باالشتراك مع

 

 لجنة مناهضة التعذيب في أفريقيا
 لجنة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان

 اللجنة األوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية والالإنسانية
 

  دعوة للعمل بمناسبة

‘ ضحايا التعذيباليوم العالمي لألمم المتحدة لمساندة  ’ 

 

 

 "عاماً، ما زال التعذيب حالة طارئة: ال تزال الوقاية وتقديم المساعدة للضحايا ضرورة 70"

قبل س<<<بعة عقود، اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنس<<<ان، كأول نص دولي يحظر 
ال يجوز إخض<<اع أي ت الموافقة عليها باإلجماع، على أنه "التعذيب بص<<ورة مطلقة. ونص<<ت المادة الخامس<<ة منه، والتي تم

  ."شخص للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة

ومنذ ذلك الحين، ومع حش<<<<<<د حركة حقوق اإلنس<<<<<<ان، أحرز المجتمع الدولي تقدما ملحوظا نحو القض<<<<<<اء على   
ضروب سوء المعاملة في مجموعة واسعة من معاهدات حقوق اإلنسان الدولية التعذيب. وقد أدمج حظر التعذيب وغيره من 

واإلقليمية. ومنذ ذلك الحين، تم رفع حظر التعذيب إلى مرتبة "القواعد اآلمرة"، وعليه أص<<<<<<<بح يحل محل جميع المعاهدات 
 .والقوانين العرفية
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  وصدّقت عليها حتى اآلن  1984ها الجمعية العامة في عام إن اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي اعتمدت

دول<<ة، هي أكثر األدوات قوة في الق<<انون ال<<دولي لحظر التع<<ذي<<ب وتح<<ت أي ظرف من الظروف. ال تزال  163
 المبادئ التي يتض<<<<<<<منها ذات أهمية كبيرة اليوم: إن التعذيب جريمة. ال يجوز أبداً الس<<<<<<<ماح بها أو تبريرها، وال حتى خالل
حاالت الطوارئ، وعدم االس<<<تقرار الس<<<ياس<<<ي، والتهديد بالحرب، أو حتى حالة الحرب. تلتزم الدول باتخاذ تدبير فعال لمنع 
أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لواليتها القضائية. يجب محاكمة من يرتكبون أعمال التعذيب في أي مكان. باإلضافة إلى 

  .إعادة التأهيل والجبر ذلك، فإن ضحايا التعذيب لهم الحق في

على مدى الس<نوات الس<بعين الماض<ية، تم تجريم اس<تخدام التعذيب في عدد ال يحص<ى من التش<ريعات الوطنية وتم 
إدراج المس<<<اءلة عن أعمال التعذيب في العديد من قوانين العقوبات. لقد قطعنا ش<<<وطاً طويالً لقبول عالمية الوالية القض<<<ائية 

ض النظر عن مكان ارتكابها أو خلفية مرتكبيها. لقد ش<<<<<<<هدنا توس<<<<<<<يع تعريف التعذيب من خالل على أعمال التعذيب بغ
ومن أجل منع التعذيب وس<<<وء المعاملة ، تم   االجتهادات القض<<<ائية، وزيادة درجة الحماية بموجب القانون الوطني والدولي.

 .ماكن التي يُحرم فيها الناس من حريتهمإنشاء نظام للزيارات المنتظمة آلليات دولية ووطنية مستقلة إلى األ

ومع ذلك، يس<<<<<<تمر التعذيب ويس<<<<<<تمر وجود العديد من ض<<<<<<حايا التعذيب الذين ال يزالون غير معترف بهم وغير 
إن س<<ياس<<ة اس<<تمرار اإلفالت من العقاب ال  .مدعومين، وهو ش<<هادة دراماتيكية على اس<<تمرار التعذيب في جميع أنحاء العالم

لية، وما يس<<<مى باألدلة التي يتم الحص<<<ول عليها تحت وطأة التعذيب في العديد من البلدان ما زالت تُقبل في زالت نس<<<بتها عا
المحكمة وبصورة متزايدة، ويتم قبول ممارسات التعذيب تحت "ظروف معينة"، ال سيما في سياق مكافحة اإلرهاب؛ وكثير 

مية واالنتقام لمكافحتهم اإلفالت من العقاب وعلى عملهم النبيل جدا من المدافعين عن حقوق اإلنس<<<<<<ان يواجهون تهديدات يو
 .في دعم الضحايا

واليوم، بمناس<<بة اليوم العالمي لمس<<اندة ض<<حايا التعذيب، تقف جميع آليات مناهض<<ة التعذيب التابعة لألمم المتحدة 
مالذ أخير، وأن ندعو ص<<<<<<<وت واحد للمالحقة واآلليات اإلقليمية معا لتؤكد على أنه ال يمكن تبرير التعذيب أبداً، وال حتى ك

 .القضائية ومنع أعمال التعذيب في جميع المناطق وفي جميع السياقات

واليوم، أعلن الموقعون أدناه تض<<امنًا مع اآلالف من ض<<حايا التعذيب وأس<<رهم، مش<<يرون إلى أن للض<<حايا بموجب 
  .بما في ذلك اإلنصاف وإعادة التأهيلالقانون الدولي حق قابل للتنفيذ في سبيل االنتصاف الفعال، 

عاما من خالل اإلعالن العالمي لحقوق  70وبينما نحتفل بالوعد الذي ال لبس فيه باالزدهار الجماعي المكرس منذ 
  .اإلنسان، يدعو الموقعون أدناه جميع الدول إلى بذل جهد متجدد لجعل ذلك الوعد واقعا: عالم خال من التعذيب للجميع

 

 


