
 الخدمات االستشارية

 في مجال القانون الدولي اإلنساني

______________________ 

 التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والمعاقبة عليها حظر

 ضروب من وغيره لتعذيبعلى ا ا  مطلق ا  حظريفرض كل من القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان 
 أشكال من وغيره التعذيب حظرإن و. الشخصية الكرامةوعلى االعتداء على  المهينة أو الالإنسانية وأ القاسية المعاملة

 اتفاقيةمن و ،1977 لعام إليها اإلضافيين والبروتوكولين 1949 لعام جنيف اتفاقيات من مستمدالمعاملة السيئة 
. أخرى دولية صكوكو ،1984 لعام المهينة أو الالإنسانية أو القاسية المعاملة ضروب منوغيره  التعذيب مناهضة
 إطار وضع في البعض امبعضه كمليو القانون الدولي لحقوق اإلنسانو اإلنساني الدولي القانون من كلويتالقى 
 المعاملة السيئة.  ضروبغيرها من و التعذيب أعمال لمنع شامل قانوني

 التعذيب تعريف  -1

 ضروب من وغيره

  المعاملة السيئة

 بموجبالتعذيب  يتضمن تعريف

 والقانون اإلنسانيالدولي  القانون

 ثالثة اإلنسان لحقوق الدولي

 : رئيسية جوانب

 عنه ينتج فعل أيالتعذيب هو  (1

 جسديا   شديد، عذاب أو ألم

  بشخص؛ يلحق ،عقليا   أم كان

 ؛عمدا  هذا الفعل لحق ي  و (2

 : ن قبيلمحقق مقاصد يو (3

الشخص  من الحصول (أ)

 ثالث شخصمن  أو المعني

 على أو معلومات على

 أو اعتراف،

 ارتكبه عمل على معاقبته  (ب)

 هوأو يشتبه في أنه ارتكبه 

  أو ،ثالث شخص أو

 شخص أي هو أو تخويفه )ج( 

  أو ثالث،

 شخص أي أو هو إرغامه ( د)

 أو ثالث،

 يقوم األسباب من سبب ألي( ـه)

 . هنوعكان  ا  أي التمييز على

 غيره نع التعذيب يميز ماوإن 

السيئة التي  المعاملة ضروب من

تشمل صنوفا  أخرى من المعاملة 

 االعتداء أو الالإنسانية أو القاسية

 هو الشخصية، الكرامة على

 . صداقمالمتعلق بال الثالجانب الث

 الالإنسانية المعاملة فعر  وت  

 ألم إلحاق على أنها والقاسية

 أو جسديا  أو معاناة شديدة  شديد

الحط  مجرد يتخطى ،عقليا  

ويتضمن . اإلذالل أو بالكرامة

 الشخصية الكرامة على االعتداء

الشخص أو تهينه أو  لتذ أفعاال  

تحط من كرامته إلى الحد الذي 

 مثلي عترف بصفة عامة أنه ي

. الشخصية الكرامة على اعتداء  

 ال التعذيب،وعلى النقيض من 

ت لحق تلك األفعال  أني شترط 

تحقيق لبشخص أو بأشخاص 

  . حددةمقاصد م

 اإلنسانيالدولي  القانون ينطبقو

المشاركة  األطراف جميع على

أما معاهدات . مسلح نزاع أي في

القانون الدولي لحقوق اإلنسان 

 هافي بماعلى الجانب اآلخر، 

 لمناهضة 1984 عام اتفاقية

 ضروب من وغيره التعذيب

القاسية أو  العقوبة أو المعاملة

 اتفاقية) المهينةالالإنسانية أو 

 ، فإنها تنطبق(التعذيب مناهضة

. بصفة حصرية لدولعلى ا

 1 المادة فإن النحو، هذا علىو

 التعذيب مناهضة اتفاقية من

وهو أن  ا  إضافي ا  شرطتتضمن 

 أو " المحظورة ألفعاليلحق ا

 أو اعليه يوافق أو اعليه يحرض

 أو رسمي موظف اعنه يسكت

 بصفته يتصرف آخر شخص أي

 ".الرسمية

 الصكوك الدولية الرئيسية -2

القانون الدولي  (أ

 اإلنساني

 اإلنساني الدولي القانون صكوك

 التعذيب تحظر التي الرئيسية

 المعاملةضروب  من وغيره

 هايال الئحة: يلي ماهي ك السيئة

 بقوانين المتعلقة 1907 لعام

 المادة) البرية الحرب وأعراف

 لعام األربع جنيف اتفاقيات ؛(4

 ،ىاألول اتفاقية جنيف) 1949

 ،ةالثاني اتفاقية جنيف ؛12 المادة

 الثالثة، جنيف اتفاقية ؛12 المادة

 اتفاقية ؛87 و 17 و 13 موادال

 27المادتان الرابعة، جنيف

، األربعجنيف  اتاتفاقيو ؛32و

 130و 51و 50و 3 المواد

 اإلضافي والبروتوكول ؛147و

 75 المادة) 1977 لعام األول

 والبروتوكول ؛((ثانيا  ( )أ( )2)

 1977 لعام الثاني اإلضافي

 ((. أ( )2) 4 المادة)

 

 األساسي روما نظامويعتبر 

 الجنائية لمحكمةالخاص با

 التعذيبأن  1998لعام  الدولية

 المعاملة ضروب من وغيره

 ،حرب جرائمتشّكل  الالإنسانية



 نزاعات فيسواء ارتكبت 

 دولية غير وأ دولية مسلحة

( 2) 8و (”2( )أ( )2) 8 المادة)

 ضد جرائمأيضا  و(( ”2)و( ”1)

( و( )1) 7 المادة) اإلنسانية

 ((.ك)و

 من 90وتنص القاعدة رقم 

 حول الدوليةاللجنة  دراسة

 العرفي اإلنساني الدولي القانون

 التعذيب حظر على( 2005)

 الالإنسانية أو القاسية والمعاملة

 الكرامة على واالعتداء

 األخص وعلى الشخصية،

 والحاطة المهينة المعاملة

 النزاعات في سواء بالكرامة،

 الدولية غير وأ الدولية المسلحة

 القانونبوصفه قاعدة من قواعد 

قاعدة ال تنصو. العرفي الدولي

 أن علىباإلضافة إلى ذلك  156

 للقانون الخطيرة االنتهاكات

 ذلك في بما اإلنساني،الدولي 

 ضروب من وغيره التعذيب

 تشكل الالإنسانية، المعاملة

النزاعات  في حرب جرائم

ة دوليال وغير الدولية لحةالمس

 1على حد سواء.

القانون الدولي  (ب

 لحقوق اإلنسان

تكرس الصكوك الدولية لحقوق 

 على المفروض لحظراإلنسان ا

العالمي  عالناإل مثل التعذيب،

 1948 عامل لحقوق اإلنسان

 الدولي والعهد ،(5 المادة)

 المدنية بالحقوق الخاص

 المادة) 1966لعام  والسياسية

 التعذيب مناهضة واتفاقية ،(7

 حقوق واتفاقية ،1984لعام 
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 37 المادة) 1989لعام  الطفل

 ((. أ)

 في أيضا   التعذيب حظر ويرد

 لحقوق اإلقليمية الصكوك

 األوروبية االتفاقية مثل اإلنسان،

 والحريات اإلنسان حقوق لحماية

 ؛(3 المادة) 1950لعام  األساسية

 لحقوق األمريكية تفاقيةواال

 المادة) 1969لعام  اإلنسان

 لحقوق األفريقي الميثاقو ؛(5.2

 1981لعام  والشعوب اإلنسان

 البلدان اتفاقيةو ؛(5 المادة)

 التعذيب منعل األمريكية

 ؛1985لعام  عليه والمعاقبة

 منعل األوروبية االتفاقيةو

أو العقوبة  والمعاملة التعذيب

لعام  المهينة أو الالإنسانية

العربي لحقوق  ميثاقوال ؛1987

 ؛(8 المادة) 2004 اإلنسان لعام

الصادر  اإلنسان حقوق عالنإو

 شرق جنوب دول رابطة عن

  .(14 المادة) 2012عام  آسيا

 القانونية االلتزامات -3

الناشئة عن حظر  الرئيسية

التعذيب وغيره من ضروب 

المعاملة السيئة بموجب 

 القانون الدولي

 سن عقوبات جنائية (أ

القانون في أوالً: 

 الدولي اإلنساني
 من وغيره التعذيبي عتبر 

السيئة  المعاملة ضروب

 التفاقيات جسيمة انتهاكات

 ،يناإلضافي هايوبروتوكول جنيف

 انتهاكات كونها عن فضال  

 ،اإلنسانيالدولي  للقانونجسيمة 

 النزاعات في حرب وجرائم

 .الدولية وغير الدولية المسلحة

: الصلة ذات األحكام وتشمل

 من 50/51/130/147 المواد

األولى والثانية اتفاقيات جنيف 

 التوالي، علىوالثالثة والرابعة 

المشتركة  (أ( )1) 3 والمادة

 من 85 المادةو ؛بينها

 األول؛ اإلضافي البروتوكول

 من( أ( )2) 4 المادةو

 الثاني؛ اإلضافي البروتوكول

 النظام من( ب( )2) 8 المادةو

 الجنائية للمحكمة األساسي

 دراسة من 90 القاعدةو الدولية؛

 القانون حول الدوليةاللجنة 

 .العرفي اإلنساني الدولي

 

 اجبويقع على عاتق الدول و

 أعمال تحظر تشريعات سن

 ضروب من هوغير التعذيب

من  ومعاقبة ،السيئة المعاملة

يأمرون بارتكابها.  أو ايرتكبونه

المسؤولية  عقدأن تن ويمكن

 ارتكاب عنالجنائية الفردية 

، بل وأكثر هذه الحرب جرائم

 القادة من ذلك، يتحتم على

أعمال  ردعو منع العسكريين

التعذيب وأشكال المعاملة السيئة 

 ضد إجراءات واتخاذ األخرى

 ملسيطرته نوخضعمن ي

 رديو. عمالتلك األ يرتكبونو

 في من تلك األفعال الحمايةنص 

 من 49/50/129/146 المواد

ولى والثانية اتفاقيات جنيف األ

 التوالي، علىوالثالثة والرابعة 

المشتركة  (أ( )1) 3 والمادة

من  87و 86ادتين المو ؛بينها

 ؛البروتوكول اإلضافي األول

من  (أ( )2) 4 المادةو

 ؛البروتوكول اإلضافي الثاني

 من 156 و 153-151 والقواعد

حول  الدوليةاللجنة  راسةد

القانون الدولي اإلنساني 

  .2عرفيال
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يجب على  التكامل، مبدأ لتفعيلو

 النظام في األطراف الدول

 الجنائية للمحكمة األساسي

 تشريعاتسن واعتماد  الدولية

 الجرائمكافة  ت دَرج فيهاوطنية 

 النظام في عليها المنصوص

 جريمةها في بما األساسي،

 .التعذيب

 

القانون في ثانياً: 

الدولي لحقوق 

 اإلنسان

 

 اتفاقية من( 1) 4 المادةتلزم 

 الدول جميع التعذيب مناهضة

 تكون أن ضمانب األطراف

 جرائم التعذيب أعمال جميع

 في بما الجنائي، قانونها بموجب

أعمال  ارتكاب محاوالت ذلك

التي  األفعال عن فضال   تعذيب،

 شكلوت شخص أييأتي بها 

. التعذيب في مشاركة وأ تواطؤا  

 األطراف الدول على ويتعين

 الجرائم هذه تجعل أن أيضا  

 بعقوبات للعقاب مستوجبة

 االعتبار في تأخذ مناسبة

 الخطيرة. طبيعتها

 

في القضائي  االختصاص (ب

 جرائم التعذيب

أوالً: في القانون الدولي 

 اإلنساني

قتضى بم الدول يتوجب على

 والبروتوكول جنيف اتفاقيات

 ممارسةإليها  اإلضافياألول 

 عالمي قضائي صاختصا

 بما الجسيمة، نتهاكاتبالنسبة لال

 من وغيره التعذيب أعمالها في

 التيالسيئة  المعاملة ضروب

 المسلحة النزاعات أثناء ترتكب

يقع على عاتق الدول و. الدولية

 الجناةبمالحقة  التزام بالتالي

 بغض ،ومقاضاتهم المزعومين

 مكانالو جنسيتهم عن النظر

. الفعلفيه  ارتكبالذي 

 من 157قاعدة ال بمقتضىو

حول  الدولية اللجنة دراسة

 العرفي، اإلنساني الدولي القانون

أن تخول  أيضا   لدولحق لي

محاكمها الوطنية اختصاصا  

 جرائمالنظر في ب ا  عالمي ا  قضائي

 التعذيب ذلك في بما حرب،ال

غيره من ضروب المعاملة و

 النزاعات في المرتكبة يئةسال

 .الدولية غير المسلحة

ثانياً: في القانون الدولي 

 لحقوق اإلنسان

يجب على الدول األطراف 

 التعذيب مناهضة اتفاقية بموجب

 القضائياالختصاص  وّطدت أن

حيثما  التعذيب عمالبالنسبة أل

 إقليم أي في الجرائم هذه رتكبت  

 القضائي،ختصاصها ال يخضع

 المزعوم الجاني يكون عندما أو

 رعايا من عليه المجني أو

 . الدولة

مناهضة التعذيب اتفاقية وتحدد 

( 2الفقرة ) 5في المادة 

 الدولة أن ذلك إلى باإلضافة

 ختصاص اال تأسيس أيضا   هايمكن

 جريمةبالنسبة ل العالمي القضائي

مرتكب  ما يكونحيث التعذيب

 في موجودا  الجريمة المزعوم 

 لواليتها ضعيخ إقليم أي

 األحكام هذهوتتماشى . القضائية

لالتفاقية  األساسيموضوع ال مع

 حسبما ما،وه ،هامن والغرض

زيادة فعالية " ،اديباجته فيورد 

النضال ضد التعذيب وغيره من 

ضروب المعاملة أو العقوبة 

العالم  القاسية أو الالإنسانية في

 ."قاطبة

 

 

 

مقاضاة الجناة المزعومين  ج(

 أو تسليمهم

أوالً: في القانون الدولي 

 اإلنساني

 أيضا   الدوليقع على عاتق 

 الذين األشخاصالتزام بمالحقة 

 أمروا أو ارتكبوا أنهم يزعم

 االنتهاكات هذه بارتكاب

 هؤالءمقاضاة و الخطيرة،

 عن النظر بغض األشخاص،

 الدولة حاكمأمام م ،مجنسيته

 هؤالءي سل م  لم إذا نفسها،

. أخرىدولة  إلى األشخاص

 المواد في يرد هذا االلتزامو

اتفاقيات  من 49/50/129/146

جنيف األولى والثانية والثالثة 

في و التوالي، علىوالرابعة 

في  األول اإلضافي البروتوكول

 (.1) 86 و( 1) 85 المادتين

ثانياً: في القانون الدولي 

 وق اإلنسانلحق

 اتفاقية من( 1) 7 للمادة وفقا  

 من يطلب التعذيب، مناهضة

من ي دّعى  مقاضاة الدول

 أي في التعذيب جريمة مارتكابه

 ،القضائية لواليتها ضعاخ إقليم

 إلى األشخاص هؤالءسلّم ي   لم إذا

 . أخرى دولة

 تفاقيةاال من 8 المادة بموجبو

اعتبار  الدول على يتعين نفسها،

 أو لتواطؤمتضمنا  ا التعذيب،

جريمة من  فيه، المشاركة

 لتسليم الخاضعة الجرائم

 تسليم معاهدة أية فيمرتكبيها 

. األطراف الدول ت برم بين

إذا  (2) 8 لمادةوبمقتضى ا

 مشروطا   لتسليما الدول تجعل

 المجرمين، لتسليم معاهدة بوجود

 مناهضة تفاقيةاأن تكون فيجوز 

 ا  قانوني ا  أساس بمثابة التعذيب

 ى الدولةلدلم يكن  إذا للتسليم

 المجرمين لتسليم معاهدة المعنية



طلب ب تتقدّمالتي  الدولة مع

 التسليم.  

  القسرية اإلعادة د( عدم

من اتفاقية  3تنص المادة 

 ال أنه على التعذيب مناهضة

 تطرد أن طرف دولة ألي يجوز

"( ترده أن)" هتعيد وي شخص أأ

 إذا أخرى، دولة إلى تسلمه أن أو

 حقيقية أسباب لديها توافرت

 تعرضسي بأنه االعتقاد إلى تدعو

وتنص االتفاقية . لتعذيبا خطرل

أن باإلضافة إلى ذلك على 

تراعي السلطات المختصة 

 هذه كانت إذا ما تحديد ألغراض

 جميع ،متوافرة األسباب

 في بما ،الصلة ذات االعتبارات

نمط  وجود االقتضاء، عند ذلك،

ثابت من االنتهاكات الجسيمة أو 

الصارخة أو الجماعية لحقوق 

 . المعنية الدولة فياإلنسان 

عدم استخدام المعلومات هـ( 

 بها نتيجة للتعذيب ىدلي  التي 

 اتفاقية من 15 المادةتنص 

ه ال أن على التعذيب مناهضة

يثبت  ة أقوالأيب يجوز االستشهاد

 للتعذيب نتيجة بها اإلدالءأنه تم 

 إذا إال إجراءات، أية في كدليل

 متهم شخص ضدذلك  كان

 على كدليل التعذيب بارتكاب

 إلى إضافة. األقوال بهذه اإلدالء

كافة  توفيرينبغي  ذلك،

 ات القضائية الالزمةلضمانا

 محاكمة على المتهمين حصولل

 عليه منصوص هو كما عادلة،

-49/50/102 ادوالم في

اتفاقيات جنيف  من 108/66-75

األولى والثانية والثالثة والرابعة 

 75 المادة وفي التوالي، على

 اإلضافي البروتوكول من( 4)

 من( 2) 6 والمادة األول

 .الثانياإلضافي  البروتوكول

 

 سبل االنتصاف والتعويضات و(

أوالً: في القانون الدولي 

 اإلنساني

 من 91 المادة تتطلب

 األول، اإلضافي البروتوكول

قاعدتين ال في المبين النحو علىو

اللجنة  دراسة من 150 و 149

 الدولي القانون حول الدولية

 طرفمن  العرفي، اإلنساني

 أحكام ينتهك الذي النزاع

 – البروتوكول هذا أو االتفاقيات

 التعذيبباالستدالل  يشملبما و

المعاملة  ضروب من وغيره

 عن مسؤوال   يكون أن - السيئة

مسؤوال  ، وي عتبر تعويض دفع

قترفها ي التي األعمال عن كافة

 جزءا   يشكلونالذين  شخاصاأل

 .المسلحة قواته من

ثانياً: في القانون الدولي لحقوق 

 اإلنسان

 المادة على المنوال نفسه تقضيو

 التعذيب مناهضة اتفاقية من 14

عليها أن  طرف دولة كلأن 

 القانوني، نظامها فيتضمن 

 من لعمل يتعرض من إنصاف

ه على وحصول التعذيب أعمال

شكل  حق قابل للتنفيذ في

 في بما ،عادل ومناسب تعويض

 على تأهيله إعادة وسائل ذلك

وفي حالة .  ممكن وجه أكمل

نتيجة للتعذيب وفاة المجني عليه 

لألشخاص الذين كان  يحق

أيضا  الحصول على يعولهم 

 .تعويض

 آليات الرصد واإلبالغ -4

اللجنة الدولية زيارات  (أ

 للمحتجزين

أوكل المجتمع الدولي إلى اللجنة 

الدولية  مهمة زيارة كل من 

أسرى الحرب والمحتجزين 

المدنيين أثناء النزاعات المسلحة 

 اتفاقيات خالل منالدولية، وذلك 

 سيما وال ،1949 لعام جنيف

 جنيف اتفاقية من 126 المادة

 اتفاقية من 146 والمادة الثالثة

 األساسي والنظام) الرابعة جنيف

 األحمر للصليب الدولية للحركة

 اللجنة تزورو .(األحمر والهالل

 األشخاصأيضا   الدولية

 علقتت ألسباب المحتجزين

 الدولية غير المسلحة بالنزاعات

 إلىالتي ال ترقى  العنف وحاالت

 . مسلحال نزاعمستوى ال

ا  ميقيت الدولية اللجنةجري وت  

 والعقلية البدنيةللحالة 

 هازيارات خالل من للمحتجزين

الذي  والحوار االحتجاز، ماكنأل

 االحتجاز سلطات معت جريه 

 مععلى انفراد  مقابالتالو

 كلويساعد . أنفسهم حتجزينالم

 المعاملةتطابق  ضمان على هذا

 وظروف المحتجزون يلقاها التي

 لقانونأحكام امع  االحتجاز

 معايير أو/و اإلنساني الدولي

 بها المعترف اإلنسان حقوق

 .دوليا  

وتستخدم اللجنة الدولية 

معها من تجالمعلومات التي 

االحتجاز للدخول أماكن  ةزيار

في حوار سري مع السلطات. 

من بين أمور وتسعى جاهدة 

أخرى لمنع التعذيب وغيره من 

 . يئةسالمعاملة الضروب 

ثانياً: في القانون الدولي لحقوق 

 اإلنسان

يتضمن القانون الدولي لحقوق 

اإلنسان عددا  من اآلليات 

لضمان التنفيذ الفعال المستقلة 

للحظر المفروض على ارتكاب 

التعذيب وغيره من أشكال أعمال 

تشمل المعاملة السيئة، وهي 

اآلليات الوقائية الوطنية )المادة 

من البروتوكول االختياري  3

عام لمناهضة التعذيب  التفاقية

لجنة مناهضة و(، 2002

اتفاقية مناهضة التعذيب )



(، واللجنة 17، المادة التعذيب

الفرعية لمنع التعذيب وغيره من 

ضروب المعاملة القاسية أو 

الالإنسانية أو المهينة 

)البروتوكول االختياري التفاقية 

(. 2، المادة مناهضة التعذيب

تلك أعضاء كون أن يوينبغي 

 يأخالقعلى مستوٍى الهيئات 

مشهودا  لهم بالكفاءة رفيع و

مهنية في إقامة العدل، الخبرة وال

القانون الجنائي أو في وال سيما 

إدارة السجون أو الشرطة، أو 

أخرى ذات صلة في مجاالت 

بمعاملة األشخاص المحرومين 

عضاء ويعمل األمن حريتهم. 

يجب أن و، شخصيةبصفتهم ال

 عدم التحيزو لستقاليتسموا باال

عمل جاهزين لل أن يكونواو

 .ليةبكفاءة في إطار اآل

 اتفاقية من 19 المادة تقتضيو 

 الدولمن  التعذيب مناهضة

 التدابير عن تقارير تقديم أيضا  

 تعهداتها إلنفاذ اتخذتها التي

 . االتفاقية بموجب

 اتفاقية من 13 للمادة وفقا  و

 فرد ألييحق  التعذيب، مناهضة

 للتعذيب تعرض قد بأنه يدعي

 دولةال ةلوالي يخضع إقليم أي في

أن تنظر السلطات المختصة 

 وجه على حالتهلتلك الدولة في 

 دون تحيز. وب السرعة

منع التعذيب وغيره من  -5

 أشكال المعاملة السيئة

في القانون الدولي  (أ

 اإلنساني

بأن تنشر  جنيف اتفاقياتتقضي 

 أوقات في األطراف، الدول

 الحرب، أوقات في كما السلم

 في ممكن نطاق أوسع وعلى

 جنيف اتفاقيات وصنص بلدانها

 التعذيب حظر إلى تشير التي

المعاملة  ضروب من وغيره

وتلتزم الدول األطراف . يئةسال

أيضا  بإدراج اتفاقيات جنيف في 

 بموجبتعليمها العسكري، وذلك 

 من 47/48/127/144 ادوالم

اتفاقيات جنيف األولى والثانية 

 التوالي، على والثالثة والرابعة

 من 83 المادة وكذلك

 األول اإلضافي البروتوكول

 البروتوكول من 7 والمادة

 . الثانياإلضافي 

في القانون الدولي لحقوق  (ب

 اإلنسان

 اتفاقية من 10 المادة تقتضي

أن تضمن كل  التعذيب مناهضة

 إدراج األطراف الدولدولة من 

 يتعلق فيما واإلعالم التعليم

 أشكال من وغيره التعذيب بحظر

 المعاملة السيئة على الوجه

 تدريببرامج  في كاملال

 بإنفاذ المكلفين الموظفين

العاملين في مجال و ن،يانوالق

 أو المدنية الطبية الخدمات

 العموميين والموظفين العسكرية،

لهم  تكون قد ممن غيرهم أو

 أو استجواب أو احتجازصلة ب

 ألي معرض فرد أي معاملة

 أو التوقيف أشكال من شكل

 . السجن أو حتجازاال

 11 المادة تنص ذلك، على عالوة

على  التعذيب مناهضة اتفاقية من

 الدولبقى كل دولة من أن ت  

 المنظم االستعراض قيد األطراف

 وتعليماته االستجوابقواعد 

 وكذلك وممارساته، وأساليبه

 ومعاملة بحجز المتعلقة الترتيبات

 ألي يتعرضون الذين األشخاص

 أو التوقيف أشكال من شكل

 إقليم أي في السجن أو االحتجاز

وذلك  ،القضائية لواليتها يخضع

 حاالتمن  أي حدوث منعبقصد 

 .تعذيب
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