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 و الرجال و النساء تعذب السرية و منها الرمسية اإلعتقال مراكز و الشرطة وأقسام السجون يف يوم كل

 هم و ذويهم مشاهدة على إجبارهم يتم وقد اإلهانة و لألمل يتعرضون و. فظيع و متعمد بشكل األطفال

 الطيب العالج حلجب إلضافة املطولة واالستجوابات الطويلة العزلة يعانون أنهم كما. للتعذيب يتعرضون

 .الزمن من طويلة لفرتات واملاء والغذاء

 قارة كل يف بلدان يف األماكن تلك مثل من اآلالف عشرات و الضحايا هؤالء مثل من اآلالف مئات هناك

 من العديد و إنتقالية مراحل يف بلدانا و ديكتاتوريات البلدان هذه وتضم. األرضية الكرة قارات من

  .الدميقراطية الربملانية التقاليد ذات البلدان

 املعاملة ضروب من وغريه التعذيب ملناهضة املتحدة األمم فإتفاقية. شك أدنى أي دون جرمية التعذيب إن

 ميكن وال. إستثناء بدون و احلاالت كل يف التعذيب حتظر ، املهينة أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو

. عامة طوارئ حالة أي أو احلرب تهديد أو اإلرهاب حماربة أو القومي األمن مسميات حتت التعذيب تربير

 املهينة، أو الالإنسانية أو القاسية واملعاملة التعذيب إدعاءات مجيع يف بالتحقيق ملزمة الدول وكل

 . املمارسات هذه مثل متنع اليت الوسائل كافة تضمن أن وعليها الدعاوى هلذه القضائية وباملالحقة

 بلد إىل شخص إعادة عن متتنع أن للدول جيوز إذ:  الوطنية احلدود الواقع يف يتجاوز التعذيب حظر إن

 دولة كل وعلى. الالإنسانية أو القاسية املعاملة ضروب من غريه أو التعذيب خلطر معرضا فيه يكون

 حتى و حدودها داخل يتواجدون ملا التعذيب عن املسؤولني األشخاص ومعاقبة ومقاضاة التحقيق واجب

  .آخر بلد يف و سنوات قبل حدث التعذيب يكون عندما

 يشمل وهذا. احملاكم يف إسخدامها ميكن ال التعذيب حتت املستخلصة فاملعلومات ذلك، على وعالوة

 من خوفا خاصة احلكومة جتعلها اليت االستماع جلسات أو العسكرية، احملاكم مثل املغلقة احملاكمات

 إستعمال قانونيا هلا ميكن ال اإلستخبارات هيئات أن أيضا يعين وهذا. حساسة معلومات عن الكشف

 . التعذيب حتت املستخلصة وماتاملعل



 

 

 سوق إنشاء خالل من للتعذيب املطلق احلظر يضعف أن إال ميكن ال املعلومات هلذه مماثل إستخدام أي و

  .بربرية بأعمال القيام يف التواطئ حلد يبلغ هذا و: الطرق هذه مبثل عليها املتحصل للمعلومات

 و آسيا من التعذيب عن جديدة تقارير اإلنسان حقوق ناشطو يتلقى كما مكتيب يتلقى يوم كل يف

 اجلنسية اإلهانة و املربح الضرب بني التقارير هذه ترتاوح و. أوقيانوسيا و أروبا و واألمريكتني أفريقيا

 الضحايا إجبار إىل الوهمية؛ اإلعدام وعمليات األمل إلحلاق معينة آآلت إستخدام إىل واالغتصاب العلنية

 الذين أولئك العدالة من يفلت ما غالبا و. األسرة أفراد من غريهم أو باألطفال األمل إحلاق مشاهدة على

 الصرحية العفو إجراءات و الوطنية احلماية بغطاء يتمعون فهم.  اإلنتهاكات بهذه قاموا و األوامر أعطوا

  .سلطتهم حتت إرتكابه مت ما بفظاعة جبهلهم حيمونهم الذين أولئك يتظاهر و

 لكنها ، فحسب العدالة يف الضحايا حق تنتهك ال العقاب من اإلفالت هذا مع تتواطئ اليت احلكومات إن

 مناهضة إتفاقية على دولة 451 صادقت بذلك إقرارا و. مجيعا لدينا اإلنسان حقوق أيضا تنتهك

 دولة 14 رفضت وقد. األعمال هذه مثل مع يتسامح يزال ال الدول هذه من العديد أن رغم -التعذيب

 يف و. بالقانون أو ضمنيا إما املعتقلني معاملة وسوء بتعذيب يسمح منها العديد و اإلتفاقية على املصاقة

 التعويض و الضرر جرب على املهينة املعاملة و التعذيب ضحايا حصول بضمان الدول اإلتفاقية تلزم حني

 إعادة أعباء لتتحمل عناية دون الضحايا ويرتك. منهجي بشكل إهماله يتم اإللتزام هذا فإن الكاملني

 .التعذيب لضحايا املتحدة األمم صندوق منها العديد يدعم اليت احلكومية غري اجلمعيات ، تأهيلهم

 غريها و رمسية غري ميليشيات أقامتها إحتجاز مراكز يف البلدان من متنام عدد يف اليوم التعذيب يقع و

 يف معارضة مجاعات بها قامت تعذيب حاالت مؤخرا مكتيب وثق قد و. للدولة التابعة غري األطراف من

 إخرتاقات سجلت اليت( داعش) الشام و العراق يف اإلسالمية الدولة قوات ضمنها من سوريا و أوكرانيا

 .مؤخرا العراق يف كبرية

. خمطؤون وهم. الدولي القانون أحكام إزاء مبناعة تتمتع بأنها تشعر اجلماعات هذه أن الواضح من

 املسؤولون و الصحة قطاع يف املهنيون و القانون رجال و القضاة و الربملانيون و احلكومييون فاملسؤولون

 املعارضة جموعات قادة أيضا، نعم و -السجون وعلى القانون إنفاذ على القائمون و األمنيون و العسكريون

 و أعماهلم عن مسؤولون أنهم بوضوح يفهمو أن جيب أولئك كل -اإلجرامية العصابات و امليليشيات و

 و أو القاسية املعاملة و التعذيب من الوقية يف فشلهم عن و به القيام جيب مبا قيامهم عدم عن أيضا

 .الضحايا محاية يف و املهينة أو الالإنسانية

 

 



 

 

 منذ تعذيب جرائم آلرتكابهم األشخاص من عدد يدان و يتهم الالتينية أمريكا يف خاصة و سنة كل

 .ثابتة تظل التعذيب حتظر اليت القوانني لكن – تتغري النظم و األنظمة إن. أكثر أو سنة عشرين

 جندد و. العامل يف التعذيب ضحايا من العديد بتكريم ، اإلنسان حقوق جمتمع يف ، نقوم يونيو 62 يف

 حنن و. التأهيل إعادة و العدالة و اإلعرتاف يف حقها على ما يوم يف ستحصل ضحية كل أن التأكيد

 عمل أي مع التسامح ميكن ال: الرسالة كانو أينما املسؤولون يسمع حتى عال بصوت و بوضوح نتكلم

 ميكننا فقط ذلك بعد.  التعذيب بآستعمال عليها التحصل مت معلومة إستعمال أو ، التعذيب أعمال من

 به القائمون حياكم و فيه التحقيق و توثيقه يقع إقرتف حيثما التعذيب أن نضمن حتى ألعمالنا العودة

 من عليه يقدرون ما بأحسن التعايف أن هلم ميكن حيت للضحايا تقدم التعويضات أن و ، يعقبون و

  .حتملوه الذي اخلوف و املدمرة اجلسدية الصدمات
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