
 
 

 10بتاريخ  اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينةالعنف الجسدي في 

 1984ديسمبر 

 1المادة 

يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول  عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد ،جسديا كان أم عقليا، أيبالتعذيب ' ' يقصد ألغراض هذه االتفاقية، -1

على عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبه ،هو أو شخص ثالث على معلومات أو على اعتراف ،أو معاقبته  أو من شخص ثالث، من هذا الشخص،

أو يحرض عليه  كان نوعه، أياأو عندما يلحق مثل هذا األلم أو العذاب ألى سبب يقوم على التمييز  -شخص ثالث  أيتخويفه أو ارغامه هو أو  أو

ن ذلك األلم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية وال يتضم

 .قانونية أو المالزم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها

 .يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاما ذات تطبيق أشمل وطنيأو تشريع  دوليصك  بأيال تخل هذه المادة  -2

   4المادة 

محاولة  بأيةشخص  أيجرائم بموجب قانونها الجنائى، وينطبق األمر ذاته على قيام  تضمن كل دولة طرف ان تكون جميع أعمال التعذيب -1

 .عمل آخر يشكل تواطؤا ومشاركة في التعذيب بأيلممارسة التعذيب وعلى قيامه 

  .في االعتبار طبيعتها الخطيرة تأخذتجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة  -2

 16المادة 

أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو  أياقليم يخضع لواليتها القضائية حدوث  أي،في  ن تمنعأتتعهد كل دولة طرف ب -1

أو شخص آخر يتصرف بصفة رسمية هذه  عمومي، عندما يرتكب موظف 1الالإنسانية أو المهينة التي ال تصل إلى حد التعذيب كما حددته المادة 

 10،11،12،13الواردة في المواد  تااللتزاماتنطبق بوجه خاص  .و يحرص على ارتكابها، أو عندما تتم بموافقة أو بسكوته عليهااالعمال أ

 . إلى غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة باإلشارةوذلك باالستعاضة عن االشارة إلى التعذيب 

يحظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة أو يتصل  وطنيآخر أو قانون  دوليصك  أي بأحكامتفاقية التخل أحكام هذه اال -2

  .بتسليم المجرمين أو طردهم

  

 


