
 يوم األمم المتحدة الدولي لمساندة ضحايا التعذيببشأن  رسائل رئيسية

 حزيران/يونيه؟ 26لماذا 

لدعوة مجيع . واليوم فرصة يوم األمم املتحدة الدويل ملساندة ضحايا التعذيبيوافق  حزيران/يونيه 26 ●    
 واجملتمع املدين واألفراد يف كل مكان، إىلاألطراف املعنية، مبا يف ذلك الدول األعضاء يف األمم املتحدة  
عذيب الذين وقعوا ضحايا للت يف مجيع أحناء العامل االحتاد دعمًا ملئات اآلالف من األشخاص 
 بون اليوم.ذ  واألشخاص الذين ما زالوا يُ ع   

اتفاقية األمم املتحدة  ،1987فيه حيز النفاذ، يف عام دخلت  حزيران/يونيه هو اليوم الذي 26 ●    
أحد  ، وهيملناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 
عضاء يف األمم املتحدة الي واليوم، يبلغ عدد الدول األ الصكوك الرئيسية يف جمال مكافحة التعذيب. 
 ، يوافق أيضًا الذكرى السنوية اخلامسة والثالثني2016وهذا العام،  دولة. 159صدقت على االتفاقية  
ية فريدة من نوعها حمورها الضحايا توجه ، وهو آللصندوق األمم املتحدة للتربعات لضحايا التعذيب 
  التمويل الالزم ملساعدة ضحايا التعذيب وأسرهم. 

 اليزال متفشيا  التعذيب 

 صاءاتتقاالسوُتظهر  موجودون يف مجيع مناطق العامل.وضحايا التعذيب  قائماً التعذيب اليزال  ●    
    عدد مذهل من األشخاص الذين حيبذون حىت استخدامه. أنه يوجد

اخلاصة بالعمل  مهمتنا ، ولتجديدلتكرمي الضحايا، ولبيان أهنم ليسوا وحدهمنتكاتف  يف هذا اليوم، حنن ●    
 .من أجل عامل خال من التعذيب 

 القوانين المتعلقة بالتعذيب
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واملهينة ضروب املعاملة والعقوبة القاسية  أو غريه من أي ظروف أبدًا استخدام التعذيب ال تربر ●    
اً باحلرب أم عدم استقرار سياسي داخلي هتديد مسواء كانت هذه الظروف حالة حرب أ –والالإنسانية  
 أو األمن الوطين.من حاالت الطوارئ العامة  أخرى حالة ةأم أي 

 من اتفاقية مناهضة التعذيب 14، إنه قانون. فاملادة صدقة ليس ضحايا التعذيبتقدمي املساعدة إىل  ●    
 القضائية لواليتها خاضع إقليممن يقع ضحية للتعذيب يف أن تضمن حصول التزام الدول بتنص على  
 ئل إعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن.وسا على اإلنصاف، مبا يف ذلك 

مال التعذيب أو إدارية أو قضائية فعالة أو تدابري أخرى ملنع أع جيب أن تتخذ الدول تدابري  تشريعية ●    
وسائل فعالة جلميع  ضحايا التعذيب أيضا وحيب أن توفر الدول  خيضع لواليتها القضائيةيف أي إقليم  
 .وفورية لإلنصاف والتعويض وإعادة التأهيل 

 التعذيب وعمل مراكز إعادة التأهيل تأثيرات

تتجاوز عواقبه كثرياً ما رتهيب، و اخلوف وال الواسع النطاق للتعذيب على اجملتمعات يف نشريكمن التأثري  ●    
وصدمات التعذيب ميكن أن تنتقل من جيل إىل غريه من فعل الذي يقع على فرد مبعزل عما حوله. ال 
  األجيال وتفضي إىل موجات من العنف واالنتقام.  

بيد أن إعادة التأهيل ميكن حتقيقها عن عاجلة ومتخصصة.  يتطلب وجود برامج التعايف من التعذيب ●    
ن مب واألخصائيني االجتماعيني الذين يعملون مع ضحايا التعذيب،طريق األطباء واحملامني واملعاجلني  
وقد أثبت عمل مراكز ومنظمات إعادة التأهيل يف مجيع أحناء العامل  كل يوم.  فيهم األطفال واملراهقون، 
 .حتقيق االنتقال من الرعب إىل التعايف أن الضحايا ميكنهم 

 المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب صندوق األمم

حلقوق اإلنسانمفوضية األمم املتحدة صندوق األمم املتحدة للتربعات لضحايا التعذيب، الذي تديره  ●    
يشكل جسراً فريداً من نوعه يربط بني الضحايا واملمارسني والدول األعضاء يف األمم املتحدة  ،يف جنيف 
  إنصاف وإعادة تأهيل ضحايا التعذيب. يف جمال 
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 178مليون دوالر أمريكي إىل  7ر1وحده، يقدم صندوق األمم املتحدة متوياًل مببلغ  2016عام في  ●    
 81 أكثر من  يف ،، من الكبار واألطفال على السواء ضحية، 50 000ستساعد أكثر من مشروعاً  
 بلداً. 

إىل جانب الضحايا يف مجيع أحناء  صندوق األمم املتحدةيقف  كما يف كل يوم،  ،حزيران/يونيه 26في  ●    
 وهذا اليوم خمصص لتكرميهم، ولتكرمي املهنيني املتفانني الكثريين الذين يضعون خربهتم يف خدمة العامل. 
  أولئك الذين عانوا من هذا االنتهاك اجلسيم حلقوق اإلنسان. 

 


