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 ب وض  لجلزء لألول: لملولة لجل

 لتعذيب  فتذ بف - 1 لملقة 

 هي من اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب يتضمن أربعة عناصر 1يف املادة  الوارد إّن تعريف التعذيب: 
 
o ( ؛الدسد  أو اجلسواء األمل أو العذاب الشديد)عقلي 

o ؛هلذا األمل أو العذاب داملتعم   حلاقاإل 

o  )أو ممارسة أ  شكل من أشكال التمييز؛خويفمثل احلصول على معلومات أو اعرتاف، أو املعاقبة، أو الت -لغرض معني )قائمة غري حصرية ، 

o أو أ  شخص يتصرف بصفته الرمسية ه،تو سكته أو وافقمبأو  عموميبتحريض من موظف  إحلاق هذا األمل أو العذاب. 

 ن عقوابت قانونية.العذاب الناشئ عاألمل أو  هذا التعريف تضمني ال 

  أبى صك دوىل أو تشريع وطىن يتضمن أحكاماً ذات تطبيق أمشل. تعريفال اّل هذخيال 

 لتعقييد جولز وعدم لتعذيب  ناع - 2 لملقة 

 (.1-2 أراضيها )املادة يفتدابري تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أ  تدابري أخرى ملنع أعمال التعذيب  يقع على عاتق الدول التزام ابختاذ 

  (:2-2)املادة  تقييدق وغري قابل للطابع مطل  بحظر التعذيب يتدسم 

o حالة حرب أو هتديدًا ابحلرب أو سواء أكانت هذه الظروف ) كمربر ملمارسة التعذيب ظروف استثنائية أاًي كانت" أ ـ"ال جيوز التذرع ب
 (.خرىعدم استقرار سياسي أو أ  حالة من حاالت الطوارئ العامة األ

o  (.3-2ال جيوز التذرع بـأ  أمر صادر عن موظفني أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمربر للتعذيب )املادة 

 لتقس ب  عقة لإل عدم - 3 لملقة 

 ظر على أ  دولة طرف أن تطرد أى "( أو أن تدسلمه إىل دولة أخرى، اذا توافرت لديها "أسباب حقيقة" تدعو إىل يةقدسر  إعادة"شخص أو تعيده ) ُيح
 االعتقاد أبنه سيكون يف خطر التعرض للتعذيب.

o  ،حلقوق يؤخذ يف االعتبار وجود منط اثبت من االنتهاكات الفادحة أو الصارخة أو اجلماعية لتحديد ما اذا كانت هذه األسباب متوافرة
 اإلندسان.

 لتعذيب  جت مي - 4 لملقة 

 (1-4)املادة  بذاهتا ةقائملة و كجرمية مدستقالتعذيب   فيتصنالدول األطراف  يتعني على 

  (:1-4و 1-1فيما يلي أمناط املدسؤولية اليت يتعني جترميها )املاداتن 

o ةمباشر  بصورةالتعذيب  ارتكاب 

o  التعذيبارتكاب حماولة 

o  التعذيبالتحريض على ارتكاب 
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o التعذيب )ابملدساعدة والتحريض( أعمال التواطؤ يف 

o املوافقة أو القبول 

o (والتدسرت على الفعل، تآمرالو )مثل احلض،  األخرى أشكال املشاركة 

 تتناسب مع الطبيعة اخلطرية هلذه اجلرمية مالئمة عقوابت جيب فرض. 

 

 لتعذيب  ج لئم على لتقةقئي  لتوالب  - 5 لملقة 

  األطراف واليتها القضائية على جرائم التعذيب يف احلاالت التالية:متارس الدول 

o  عند ارتكاب هذه اجلرائم يف أ  جزء من أراضيها أو على ظهر سفينة أو على منت طائرة مدسج لة يف تلك الدولة. -مبدأ اإلقليمية والع لم 

o  الدولة. عندما يكون مرتكب جرمية التعذيب من مواطين تلك -مبدأ اجلندسية الفعلية 

o .ًعندما يكون اجملىن عليه من مواطىن تلك الدولة، إذا اعتربت تلك الدولة ذلك مناسبا 

o  يف  تتخذ الدول التدابري إلقامة واليتها القضائية يف احلاالت اليت يكون فيها مرتكب اجلرمية املزعوم موجوداً  -الوالية القضائية العاملية
 (. 2-5)انظر أدانه( )املادة  8مبوجب املادة اجملرمني ليم أراضيها وال تدستخدم الدولة إجراءات تدس

 لتعحقيق وإج لءلت لالحعجقز فت فتيبقت - 6 لملقة 

  القانون وإىل عندما يكون اجلاين املزعوم موجوداً يف أراضي الدولة، تقوم تلك الدولة ابحتجازه. وال يدستمر احتجاز الشخص إال للمدة اليت ينص عليها
 (.1-6جراءات لتدسليمه )املادة إقامة دعوى جنائية أو اختاذ إحني 

  (.2-6جتر  تلك الدولة حتقيقاً أولياً يف الوقائع )املادة 

  (.3-6تحقد م املدساعدة القنصلية للمواطنني األجانب )املادة 

  (4-6م التعذيب )املادة ائالقضائية على جر  تهار أ  دولة أخرى متارس واليط  ختح. 

 لتقةقئي  سقعد لمل فتبقةلو  ققاق لملو  ني نلجمل فتسليم - 9و 8و 7 لملقة 

  (.1-7)املادة  اً حماكمتهم داخلي - اً كنإن مل يكن ذلك مم - شتبه يف أهنم ارتكبوا جرائم تعذيب أويتعني على الدول تدسليم األشخاص الذين يح 

  (.1-8أو أ  معاهدة تدسليم تحرب م بني الدول األطراف )املادة اجملرمني عترب التعذيب جرمية تدستوجب تدسليم مرتكبيها يف أ  معاهدة قائمة لتدسليم يح 

  (.2-8يف حالة عدم وجود معاهدة لتدسليم اجملرمني، ميكن استخدام اتفاقية مناهضة التعذيب كأساس قانوين للتدسليم )املادة 

  (.3-8القانون احمللي )املادة تدرج الدول التعذيب و/أو اجلرائم املتصلة به كجرائم تدستوجب تدسليم مرتكبيها يف 

  يف ة وجودمجيع األدلة امل توفري من خاللم التعذيب، مبا يف ذلك ائة بشأن جر تخذاإلجراءات اجلنائية امل خبصوصتتعاون الدول األطراف فيما بينها
 (.9ادة املدساعدة القانونية )املبتبادل  املتعلقةلمعاهدات القائمة ل . وتنفذ الدول التزاماهتا وفقاً احوزهت

 ولتعدرب  لتعذليم - 10 لملقة 

  ظر التعذيب جلميع املوظفني املكلفني نإنفاذ القانون )سواء أكانوا من املدنيني أو العدسكريني(، حب فيما يتعلقيتعني على الدول توفري التعليم والتدريب
، معّرض للتوقيف أو االعتقال أ  فرد ابحتجاز أو استجواب أو معاملةوالعاملني يف ميدان الطب، واملوظفني العموميني، وغريهم ممن تكون هلم عالقة 

 (.1-10حمروم من حريته )املادة  فرد أ  أو
  (.2-10يحدرج هذا احلظر يف القواعد أو التعليمات املتعلقة بواجبات أو وظائف مثل هؤالء األشخاص )املادة 

 لالحعجقز إج لءلت لسعذ لض - 11 لملقة 
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 حدوث منع بحغية، األشخاص إجراءات حجزكذلك و  ه،وممارسات هوأساليب هقواعد االستجواب وتعليمات ظماملن ستعراضن تبقي قيد االأ يتعني على الدول 
 أ  حاالت تعذيب.

 ونزبه س بع حتقيق إج لء - 12 لملقة 

  يف أى من يتعني على الدول إجراء حتقيقات سريعة ونزيهة عندما توجد "أسباب معقولة" تدعو إىل االعتقاد أبّن عماًل من أعمال التعذيب قد ارتحكب
 .اخلاضعة لواليتها القضائية راضياأل

 

 لتشكقوى فتقدمي إج لءلت - 13 لملقة 

  ،املعاملة الدسيئة أو من  ةيماابحلوا تمتع، وأن يعلى وجه الدسرعة وبنزاهةتهم حالأن يحنظر يف و ُيق لألشخاص الذين تعرضوا للتعذيب أن يتقدموا بشكوى
 (.13)املادة  أى أدلة قدموها بدسبب التخويف نتيجة لشكاواهم أو

 لتعأضيل وإعقة  لإلنصقف يف لتةحقاي حق - 41 لملقة 

  تعويض عادل ومناسب، مبا يف ذلك وسائل إعادة أتهيله على أكمل وجه ممكن. ويف يتعني على الدول أن تضمن متتُّع الضحااي حبق قابل للتنفيذ يف
 (.14الضحية، يكون لألشخاص الذين يعوهلم احلق يف التعويض )املادة  وفاة حالة

 لتعذيب  ط بق عن لملاعزع  لألةت  يبول عدم - 15 لملقة 

   هم إال اذا كان ذلك ضد شخص متّ يف أ  إجراءات،  كأدلةيتعني على الدول األطراف ضمان استبعاد )عدم قبول( األقوال املنتزعة عن طريق التعذيب
 .ابرتكاب التعذيب كدليل على اإلدالء هبذه االقوال

 لملهيا  أو لتالإنسقني  أو لتققسي  لتذقوب  أو لملذقنل  ناع - 16 لملقة 

 من أعمال املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإندسانية أو املهينة اليت ال تصل إىل حد التعذيب على  عمللى الدول األطراف منع حدوث أى يتعني ع
 .1النحو احملدد يف املادة 

  بوجه خاص على املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإندسانية أو املهينة. 13و 12و 11و 10تنطبق املواد 

 

 لتثقين: نهقم جلا  ناقضة  لتعذيب لجلزء 

 عذيب لت ناقضة  جلا  - 18و 17 لملقةاتن

 ( تتألف جلنة مناهضة التعذيبCAT من عشرة خرباء على مدستوى أخالقى عاٍل ومشهود هلم ابلكفاءة يف ميدان حقوق اإلندسان، يعملون يف )
 (.1-17اللجنة بصفتهم الشخصية )املادة 

 وانتخاهبم، مع مراعاة التوزيع اجلغرايف العادل واخلربة القانونية. تقوم الدول األطراف برتشيحهم 

 لتعذيب  ناقضة  جلا  إىل لتعققرب  فتقدمي - 19 لملقة 

 :يتعني على الدول أن تقدم إىل جلنة مناهضة التعذيب تقارير عن التدابري اليت اختذهتا لتنفيذ االتفاقية 

o تقرير األّويل(.يف غضون سنة واحدة بعد التصديق/االنضمام )ال 

o  سنوات بعد ذلك )التقارير الدورية(. 4مرة كل 

  س ب حتقيققت إج لء -28و 20 لملقةاتن
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  دولة طرف، فيمكنها  ار س على وحو منظم يف اراضىإذا تلقت جلنة مناهضة التعذيب معلومات تدستند إىل "دالئل هلا أساس قوى" تشري إىل أّن تعذيبا ميح
 .ها على ذلكاالتفاق مع يف حالة ألراضي الدولة املعنيةزايرة  للجنة تنظيم جيوز. و س تعاون الدولة الطرفلتمأن تقرر إجراء حتقيق سر  وت

 عرتفتعلن أهنا ال تأن االنضمام و يق الدسر  وقت التوقيع أو التصديق/( إجراء التحقعلى اً تقدم حتفظأ  ) قبول""ختتار عدم  أن ميكن للدول 
-28دسحب هذا التحفظ يف أ  وقت مبوجب املادة ت أن ( )جيوز للدول28)املادة التحقيقات هذه ثل ختصاص جلنة مناهضة التعذيب فيما يتعلق مباب
2.) 

 لتدول بني بقةت علمل لتشكقوى - 21 لملقة 

 دولة طرفاً  أبنّ  تّدعي من خالهلا دولة طرفأن تتدسلم بالغات  اللجنة يفاإلعالن عن اعرتافها ابختصاص عن طريق  أن "ختتار القبول" ميكن للدول 
  )مل يحدستخدم هذا اخليار قط حىت اآلن(. يف أن تنظر يف تلك البالغاتاتفاقية مناهضة التعذيب و خرى ال تفي ابلتزاماهتا مبوجب أ

 

 أف لة نن لتولرة  لتبالغقت - 22 لملقة 

  عن طريق اإلعالن عن اعرتافها ابختصاص اللجنة يف تدسلم ودراسة بالغات واردة من أفراد، أو نيابة عن أفراد،  القبول"أن "ختتار ميكن للدول األطراف
 خيضعون لواليتها القانونية ويّدعون أهنم ضحااي النتهاك دولة طرف أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب.

 ولالنعيقزلت لحلصقانت - 23 لملقة 

  التعذيب التمتع ابلتدسهيالت واالمتيازات واحلصاانت اليت يتمتع هبا اخلرباء املوفدون يف مهام متعلقة ابألمم املتحدة كما هو ُيق ألعضاء جلنة مناهضة
 ذات الصلة من اتفاقية امتيازات األمم املتحدة وحصاانهتا. صولمنصوص عليه يف الف

  لتعذيب  ناقضة  تلجا  لتساوي لتعق ب  - 24 لملقة 

 ريراً سنوايً عن أنشطتها إىل الدول األطراف وإىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة.تقدم اللجنة تق 

 

 لجلزء لتثقتث: لتعقّيد ولتعصدبق ولتعاسري

   لتااقذ وبدء ولالنةمقم ولتعصدبق لتعوييع -32و ،27و ،26و 25 لملولة

  أل  دولة عن طريق إيداع الصك ذ  الصلة لدى األمني العام لألمم يحفتح ابب التوقيع والتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب أو االنضمام إليها
 (.26و 25املتحدة )املاداتن 

  (.27يبدأ نفاذ االتفاقية يف اليوم الثالثني بعد اتريخ إيداع صك التصديق أو االنضمام )املادة 

 وّقعت على اتفاقية مناهضة التعذيب أو انضمت إليها حبالة  خيطر األمني العام لألمم املتحدة مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة والدول اليت
 (.32)املادة  29و 27التوقيعات والتصديقات واالنضمام واالندسحاب واتريخ بدء النفاذ مبوجب املادتني 

 فتذدبالت إةخقل - 29 لملقة 

 عقدثلث مجيع الدول األطراف بذ ُيأن  يقتضيتعديالت على االتفاقية، مما  أن تقرتح على األمني العام لألمم املتحدة إدخال لدول األطرافجيوز ل 
 . ويقدم األمني العام أى تعديل تعتمده أغلبية من الدول األطراف احلاضرة يف املؤمتر إىل مجيع الدول األطراف لقبوله.التعديالت هذه مؤمتر للنظر يف

 لملاقزعقت فتسوب  - 30 لملقة 
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  ال إىل التحكيم بناءً إّن املنازعات اليت إذا و على طلب إحدى الدول األطراف.  تنشأ بني الدول األطراف وال ميكن تدسويتها عن طريق التفاوض حتح
 .للنظام األساسى هلذه احملكمة وفقاً ، جيوز أل  من الدولتني إحالة املدسألة إىل حمكمة العدل الدولية تدسوية التوصل إىل انقضت ستة أشهر دون

 لالنسحقب - 31 لملقة 

 مرور بعد انفذاً  االندسحاب يصبح. و إىل األمني العام لألمم املتحدة ترسله خطار كتاينإاالندسحاب من اتفاقية مناهضة التعذيب  أل  دولة طرف جيوز 
التاريخ الذ  يصبح فيه قبل حدث  أبى عمل أو إغفالاإلخطار ولكنه ال يعفي الدولة الطرف من التزاماهتا فيما يتعلق  متدسلُّ اتريخ  سنة على

 (.1-31)املادة  االندسحاب انفذاً 

 لتاصوص حجي  - 33 لملقة 

   ع لدى األمني العام لألمم إّن النصوص العربية والصينية واإلنكليزية والفرندسية والروسية واإلسبانية التفاقية مناهضة التعذيب تتدساوى يف احلجية وتود
 (.1-33املتحدة )املادة 

 

 .ضاقلى لتاص لتكقنل تالفتاقيي  ميكن لالطالع ع
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