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  والستونثانيةالدورة ال
 *من جدول األعمال املؤقت) أ (٧٢البند 

ــها   ــسان ومحايت ــز حقــوق اإلن ـــذ :تعزي  تنفي
   الصكـوك املتعلقة حبقوق اإلنسان

حالــة اتفاقيــة مناهــضة التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة     
 القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

 
 مني العامتقرير األ  

 

 موجز 
 اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب وغـريه         ،٣٩/٤٦اعتمدت اجلمعية العامـة، مبوجـب قرارهـا          

التوقيــع  مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنــسانية أو املهينــة، وفتحــت بــاب         
يونيــه / حزيــران٢٦ يف حيــز النفــاذ  االتفاقيــة ودخلــت. والتــصديق عليهــا واالنــضمام إليهــا   

ــك،  .١٩٨٧ ــن ذلـ ــضال عـ ــا    وفـ ــة مبوجـــب قرارهـ ــدت اجلمعيـ ــول ٥٧/١٩٩اعتمـ  الربوتوكـ
 .٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٢، الذي دخل حيز النفاذ يف االختياري لالتفاقية

يقدم هذا التقريـر معلومـات مـستكملة عـن تنفيـذ االتفاقيـة وحالتـها، وعـن عـضوية                    و 
مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة          وغـريه    ب وجلنتـها الفرعيـة ملنـع التعـذيب        مناهضة التعـذي  جلنة  

 .٢٠٠٧ يف عام القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
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 مقدمة -أوال  
 اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب وغـريه         ،٣٩/٤٦اعتمدت اجلمعيـة العامـة، مبوجـب قرارهـا           - ١

 ر، يف مرفـق ذلـك القـرا       الواردة من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،         
ودعت مجيـع احلكومـات إىل النظـر يف    ، والتصديق عليها واالنضمام إليهاالتوقيع  وفتحت باب   

 .على سبيل األولويةى االتفاقية توقيع والتصديق علال

ــ - ٢ ــاب وفُ ــعالتح ب ــىتوقي ــورك يف   عل ــة يف نيوي ــر / شــباط٤ االتفاقي ــا . ١٩٨٥فرباي ووفق
، وهــو ١٩٨٧يونيــه / حزيــران٢٦يف نفــاذ حيــز ال دخلــت االتفاقيــة، مــن االتفاقيــة ٢٧للمــادة 

 .اليوم الثالثون بعد تاريخ إيداع صك التصديق أو االنضمام العشرين لدى األمني العام
.  الربوتوكول االختياري لالتفاقيـة    ٥٧/١٩٩واعتمدت اجلمعية العامة مبوجب قرارها       - ٣

ــى الربوتوكــول يف     ــع عل ــاب التوقي ــتح ب ــباط٤وف ــر / ش ــا لل. ٢٠٠٣فرباي ــادة ووفق ــن ٢٨م  م
وهـو اليـوم الثالثـون    ، ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٢الربوتوكول، دخل الربوتوكول حيز النفاذ يف  

 . لألمم املتحدةبعد تاريخ إيداع صك التصديق أو االنضمام العشرين لدى األمني العام
 

 تنفيذ االتفاقية - ثانيا 
ــا    - ٤ ــة يف قرارهـ ــة العامـ ـــبت اجلمعيـ ــة منا ،٦١/١٥٣رحـ ــال جلنـ ــذيب   بأعمـ ــضة التعـ هـ
، وأوصت بأن تواصل اللجنـة إدراج معلومـات عـن متابعـة الـدول               )١(هابتقرير  أحاطت علما   و

أي عمــل أو حماولــة مــن جانــب وأدانــت اجلمعيــة علــى وجــه اخلــصوص  . لتوصــياهتااألطــراف 
الدول أو املوظفني الرمسيـيـن إلضفاء صبغة شـرعية علـى التعـذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة                    

أي ظــرف مــن الظــروف، ظــل ة القاســية أو الالإنــسانية أو املهينــة أو الــسماح هبــا يف أو العقوبــ
ــا ــضائيـة       مب ــرارات الق ــق الق ــن طري ــومي أو ع ــن الق ـــي األم ــك لدواع ــو .يف ذل ت كــذلك حث

قاسـية   تدابري فعالة ملنع التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو العقوبـة ال              احلكومات على اختاذ  
، وأكـــدت وجـــوب النظـــر علـــى الفـــور وبـــصورة حمايـــدة يف مجيـــع   ينـــةأو الالإنـــسانية أو امله

 وأن توقــع ،، وأن جيــري حتميــل مــن يرتكبوهنــا مــسؤولية أعمــاهلم  تعــذيببوقــوع االدعــاءات 
الدول عـدم طــرد أي شـخص أو    يتعني على  هوأشارت اجلمعية إىل أن . عليهم عقوبات شديدة  

أخـرى، إذا تـوافرت لـديها أسـباب حقيقيــة           أو تسليمه إىل دولــة      ) “اإلعادة القسرية ”(إعادته  
ــي      ــشخص س ــذا ال ــأن ه ــاد ب ـــو إىل االعتق ــذي  واجهتدع ــرض للتع ــر التع ــأن   خط ــت ب ب، واعترف

الــضمانات الدبلوماســية، حيثمــا اســتخدمت، ال تعفــي الــدول مــن التزاماهتــا مبوجــب القــانون   
سـيما مبـدأ عـدم     الالدويل حلقوق اإلنـسان، أو القـانون اإلنـساين الـدويل أو قـانون الالجـئني،                

_________________ 
 ).A/61/44 (٤٤الستون، امللحق رقم  احلادية والوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة )١( 
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 االتفاقيـة علـى أن   وحثت كـذلك مجيـع الـدول الـيت مل تـصبح بعـد أطرافـا يف            . اإلعادة القسرية 
لتــصديق أن تنظــر دومنـا إبطــاء يف التوقيـع وا  ميـع الــدول األطـراف   جب أهابــت؛ وتبـادر إىل ذلـك  

 بعـد  تـصدر   الـيت مل  ؛ ودعـت مجيـع الـدول األطـراف يف االتفاقيـة           على الربوتوكـول االختيـاري    
النظـر يف  إىل  من االتفاقية إىل القيام بذلك، و      ٢٢ و   ٢١ا يف املادتني    م املنصوص عليه  نياإلعالن

 مـن االتفاقيـة، وإخطـار األمـني العـام، يف أقـرب وقـت                ٢٠إمكانية سحب حتفظاهتا على املادة      
وفـاء   من االتفاقية؛ وحثت الدول األطراف على ال       ١٨ و   ١٧ممكن، بقبوهلـا لتعديالت املادتني     

 مــن ١٩التــام بالتزاماهتــا مبوجــب االتفاقيــة، مبــا يف ذلــك التزامهــا بتقــدمي تقــارير وفقــا للمــادة    
؛ ودعـت مجيـع الـدول    االتفاقية، بالنظر إىل كثـرة عدد التقارير اليت مل تقدم يف الوقت املناسـب   

واألشــخاص ذوي األطــراف إىل إدراج منظــور جنــساين ومعلومــات عــن األطفــال واألحــداث 
 ة األمم املتحـدة الـسامي  ـةفوض لدى تقدمي التقارير إىل جلنة مناهضة التعذيب؛ وأهابت مب      عاقةاإل

، تقـدمي  ٤٨/١٤١، طبقـا لواليتـها الـيت حـددهتا اجلمعيـة يف قرارهـا          واصـل تحلقوق اإلنسان أن    
اخلــدمات االستــشارية للحكومــات، بنــاء علــى طلبــها، إلعــداد التقــارير الوطنيــة الــيت تقــدَّم إىل 

 التـدريس جنة من أجل منـع التعـذيب، باإلضـافة إىل تقـدمي املـساعدة التقنيـة يف إعـداد مـواد                      الل
الــدول األطــراف علــى أن تراعــي   وحثــت الغــرض ويف إنتاجهــا وتوزيعهــا؛  لــذلكاملخصــصة 

 بعــد انتــهائها مــن النظــر يف مراعــاة كاملــة االســتنتاجات والتوصــيات الــيت ختلــص إليهــا اللجنــة
 )اخلامـسة يف دورتـه  (  حقـوق اإلنـسان  جملـس  األمني العام أن يقـدم إىل      وطلبت إىل  ؛تقاريرها

 . والستيـن تقريرا عن حالة االتفاقيةثانية الوإىل اجلمعية يف دورهتا
 

 حالة االتفاقية -ثالثا  
 بلغ عدد الدول اليت صدقت على االتفاقية أو انضمت          ،٢٠٠٧ يوليه/متوز ١٨حىت   - ٥

 .)٢( دول على االتفاقية٧٤ذلك، وقعت  وإضافة إىل.  دولة١٤٤إليها 

جيـوز أليـة دولـة طـرف أن تعلـن يف أي وقـت أهنـا                 ،   من االتفاقيـة   ٢١و مبوجب املادة     - ٦
تعتــرف بــصالحيات جلنــة مناهــضة التعــذيب يف تــسلم بالغــات تفيــد أن دولــة طرفــا تــدعي أن 

ومبوجـب   .ك البالغـات  دولة طرفا أخرى ال تفي بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية، وأن تنظـر يف تلـ             
 جيــوز ألي دولــة طــرف أن تعلــن يف أي وقــت أهنــا تعتــرف بــصالحيات اللجنــة يف    ٢٢املــادة 

تسلم ودراسة بالغات واردة من أفراد أو نيابة عن أفراد خيـضعون لواليتـها القانونيـة ويـدعون                  
 .حكام االتفاقيةألأهنم ضحايا النتهاك دولة طرف 

_________________ 
االتفاقية أو صدقت عليهـا أو انـضمت إليهـا، باإلضـافة إىل تـواريخ      على لالطالع على قائمة الدول اليت وقعت     )٢( 

 .http://www.un.org أو http://www.ohchr.orgنضمام، انظر االتصديق أو التوقيع أو ال
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أصـدرت  لغ عدد الدول األطـراف يف االتفاقيـة الـيت           ب،  ٢٠٠٧يوليه  / متوز ١٨ حىتو - ٧
وإضـافة إىل   . دولـة طرفـا  ٥١  مـن االتفاقيـة  ٢٢ و ٢١اإلعالنني املنصوص عليهمـا يف املـادتني   

بـذلك  بلـغ   لي،  فقـط  ٢١ دول أطـراف اإلعـالن املنـصوص عليـه يف املـادة              أربـع  أصدرت   ،ذلك
 دول أطـراف    مخـس وكانـت   . نـا  إعال ٥٥ مبوجب تلك املـادة       الصادرة عدد اإلعالنات جمموع  

 عـدد اإلعالنـات     ليبلـغ بـذلك جممـوع     ،  فقط ٢٢قد أصدرت اإلعالن املنصوص عليه يف املادة        
 .)٣( إعالنا٥٦مبوجب تلك املادة الصادرة 

فقـا للفقـرة    ، و ١٩٨٧يونيـه   / حزيـران  ٢٦ يف   ٢٢ و   ٢١بدأ نفاذ أحكام املـادتني      قد  و - ٨
 .٢٢ من املادة ٨ و الفقرة ٢١ من املادة ٢
ربوتوكــول الــيت صــدقت علــى ال  بلــغ عــدد الــدول  ،٢٠٠٧يوليــه / متــوز١٨ حــىتو - ٩

 علــى ة دولــ٥٨ذلــك، وقعــت وإضــافة إىل .  دولــة٣٤أو انــضمت إليــه لالتفاقيــة  االختيــاري
 .الربوتوكول االختياري

 
  جلنة مناهضة التعذيبأعضاء -رابعا  

 : األعضاء التالية أمساؤهممن ٢٠٠٧ عضوية جلنة مناهضة التعذيب يف عام تتألف - ١٠
 

 العضو
تنتهي فترة العضوية يف كـانون      

 عام ديسمرب من/األول

 ٢٠٠٩ )املغرب(السعدية بلمري 
 ٢٠٠٧ )السنغال(جربيل كامارا 
 ٢٠٠٧ )الواليات املتحدة األمريكية( فيليس غاير

 ٢٠٠٧ )إكوادور( لويس غاييغوس تشرييبوغا
 ٢٠٠٧ )شيلي( كلوديو غرومسان

 ٢٠٠٩ )االحتاد الروسي( ألكسندر كوفاليف
 ٢٠٠٩ )سبانياإ( فرناندو مارينيو مينينديس

 ٢٠٠٧ )قربص( أندرياس مافروماتيس
 ٢٠٠٩ )النرويج( نورا سفياس
 ٢٠٠٩ )الصني( وانغ شويشيان

 
 يف  ة والـثالثني  ثامنـ  والـثالثني وال   سابعةالـ عقدت جلنة مناهضة التعذيب دورتيهـا       وقد   - ١١

ويف ، ٢٠٠٦نــوفمرب / تــشرين الثـاين ٢٤ إىل ٦ مـن  ةنيـف يف الفتــر جبمـم املتحــدة  مكتـب األ 
_________________ 

 .http://www.un.org أو http://www.ohchr.org انظر ،لالطالع على نص اإلعالنني والتحفظات )٣( 
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 مـن   ٢٤ووفقا للمـادة     .، على التوايل  ٢٠٠٧مايو  / أيار ١٨ إىل   أبريل/ نيسان ٣٠من  الفترة  
 الثانيــة والــستنيا  ســتقدم اللجنــة إىل الــدول األطــرف وإىل اجلمعيــة العامــة يف دورهتــ،االتفاقيـة 

 . يغطي أنشطة اللجنة يف الدورتني املشار إليهما أعالهتقريرها السنوي الذي
 

ــةالعــضوية  - خامسا  ــةلجن  ملنــع التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو    الفرعي
  التابعة للجنة مناهضة التعذيبالعقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

املــة أو العقوبــة اللجنــة الفرعيــة ملنــع التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املع  عــضويةتتــألف - ١٢
مـن األعـضاء    ٢٠٠٧ يف عـام      التابعة للجنـة مناهـضة التعـذيب،       القاسية أو الالإنسانية أو املهينة    

 :التالية أمساؤهم
 

 العضو
تنتهي فترة العضوية يف كـانون      

 عام ديسمرب من/األول

 ٢٠٠٨ )يرلندا الشماليةأملكة املتحدة لربيطانيا العظمى وامل (سلفيا كاسيل
 ٢٠٠٨ )رجنتنياأل (كوريوالنوماريو 

 ٢٠١٠ )كرواتيا( مارجيا ديفينيس كوجانوفيتش
 ٢٠٠٨ )اجلمهورية التشيكية( زدينيك هاجيك

 ٢٠٠٨ )بولندا( يكتشزبغنيو السو
 ٢٠١٠ )الدامنرك( هانز درامينسكي بيتريسني

 ٢٠٠٨ )كوستاريكا( فيكتور مانويل رودريغيز ريسيا
 ٢٠١٠ )كاملكسي (ميغيل ساري إيغوينيز

 ٢٠١٠ )أوروغواي( ويلدر تايلر سوتو
 ٢٠١٠ )إسبانيا( ليوبولدو توريس بورسولت

  
ــة     عقــدت وقــد  - ١٣ ــة أو العقوب ــع التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعامل ــة ملن ــة الفرعي اللجن

ة التابعــة للجنــة مناهــضة التعــذيب، دورتيهــا األوىل والثانيــة يف  القاســية أو الالإنــسانية أو املهينــ
مـن  يف الفتـرة    ، و ٢٠٠٧فربايـر   / شـباط  ٢٣ إىل   ١٩ مـن    ةنيف يف الفتـر   جباألمم املتحدة   مكتب  

ــران٢٩ إىل ٢٥ ــه / حزيـ ــوايل ٢٠٠٧يونيـ ــى التـ ــرة  . ، علـ ــا للفقـ ــادة  ٣ووفقـ ــن املـ ــن ١٦ مـ  مـ
الربوتوكول االختياري لالتفاقية، يـتعني علـى اللجنـة الفرعيـة أن تقـدم تقريـرا علنيـا سـنويا إىل                     

 . ومل يقّدم هذا التقرير بعد.جلنة مناهضة التعذيب
 


