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 اتفاقية مناه�سة التعذيب وغريه
 من �سروب املعاملة اأو العق�بة

القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة

مب�جب واالن�سمام  والت�سديق  للت�قيع  وعر�ست   اعتمدت 
 قرار اجلمعية العامة  لالأمم املتحدة 46/39 امل�ؤرخ يف 10

 كان�ن االأول/دي�سمرب 1984

وفقا  ،1987 حزيران/ي�نيه   26 يف  النفاذ  حيز  ودخلت    
الأحكام املادة 27 )1(  من االتفاقية

االعرتاف  اأن  ترى  اإذ  االتفاقية،  هذه  يف  االأطراف  الدول  اإن 
االأ�سرة  اأع�ساء  جلميع  للت�سرف،  القابلة  وغري  املت�ساوية  باحلقوق 
اأ�سا�س  املتحدة،  االأمم  ميثاق  يف  املعلنة  للمبادئ  وفقا  هو،  الب�سرية 
اأن هذه احلقوق ت�ستمد  احلرية والعدل وال�سلم يف العامل،  واإذ تدرك 
من الكرامة املتاأ�سلة للإن�سان،   واإذ ت�سع يف اعتبارها الواجب الذي 
 55 املادة  مبوجب  وبخا�سة  امليثاق،  مبقت�سى  الدول  عاتق  على  يقع 
ومراعاتها  االأ�سا�سية،  وحرياته  االإن�سان  حقوق  احرتام  بتعزيز  منه، 
العاملي  االإعلن  من   5 للمادة  منها  ومراعاة  العامل،  م�ستوى  على 
املدنية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل  العهد  من   7 واملادة  االإن�سان  حلقوق 
اأو  للتعذيب  اأحد  تعر�س  جواز  عدم  على  تن�س  وكلتاهما  وال�سيا�سية، 
منها  ومراعاة  املهينة،   اأو  اللاإن�سانية  اأو  القا�سية  العقوبة  اأو  املعاملة 
وغريه  للتعذيب  التعر�س  من  االأ�سخا�س  جميع  حماية  الإعلن  اأي�سا 
املهينة،  اأو  اللاإن�سانية  اأو  القا�سية  العقوبة  اأو  املعاملة  �سروب  من 
  ،1975 االأول/دي�سمرب  كانون   9 يف  العامة  اجلمعية  اعتمدته  الذي 
التعذيب وغريه من �سروب  الن�سال �سد  فعالية  زيادة  ورغبة منها يف 
اتفقت  قاطبة،  العامل  يف  اللاإن�سانية  اأو  القا�سية  العقوبة  اأو  املعاملة 

يلي: ما  على 

إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره 
من ضروب المعاملة أو العقوبة 

القاسية أو الالإنسانية أو المهينة
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اجلزء االأول 

املادة 1 
اأو . 1 اأمل  عنه  ينتج  عمل  اأي  »بالتعذيب«  يق�سد  االتفاقية،  هذه  الأغرا�س 

بق�سد  ما  ب�سخ�س  عمدا  يلحق  عقليا،  اأم  كان  ج�سديا  �سديد،  عذاب 
احل�سول من هذا ال�سخ�س، اأو من �سخ�س ثالث، على معلومات اأو على 
اأو  هو  ارتكبه،  اأنه  يف  ي�ستبه  اأو  ارتكبه  عمل  على  معاقبته  اأو  اعرتاف، 
اأو عندما   - ثالث  �سخ�س  اأي  اأو  هو  اإرغامه  اأو  تخويفه  اأو  ثالث  �سخ�س 
يلحق مثل هذا االأمل اأو العذاب الأي �سبب من االأ�سباب يقوم على التمييز 
اأيا كان نوعه، اأو يحر�س عليه اأو يوافق عليه اأو ي�سكت عنه موظف ر�سمي 
اأو  اأو اأي �سخ�س اآخر يت�سرف ب�سفته الر�سمية. وال يت�سمن ذلك االأمل 
اأو  العقوبات  لهذه  امللزم  اأو  قانونية  عقوبات  عن  فقط  النا�سئ  العذاب 

الذي يكون نتيجة عر�سية لها.
اأن . 2 اأو ميكن  يت�سمن  ت�سريع وطني  اأو  باأي �سك دويل  املادة  تخل هذه  ال 

يت�سمن اأحكاما ذات تطبيق اأ�سمل. 

املادة 2  
فعالة . 1 ق�سائية  اأو  اإدارية  اأو  ت�سريعية  اإجراءات  طرف  دولة  كل  تتخذ 

يخ�سع  اإقليم  اأي  يف  التعذيب  اأعمال  ملنع  اأخرى  اإجراءات  اأية  اأو 
الق�سائي. الخت�سا�سها 

هذه . 2 اأكانت  �سواء  كانت،  اأيا  ا�ستثنائية  ظروف  باأية  التذرع  يجوز  ال 
الظروف حالة حرب اأو تهديدا باحلرب اأو عدم ا�ستقرار �سيا�سي داخلي 

اأو اأية حالة من حاالت الطوارئ العامة االأخرى كمربر للتعذيب. 
ال يجوز التذرع باالأوامر ال�سادرة عن موظفني اأعلى مرتبة اأو عن �سلطة . 3

للتعذيب.   عامة كمربر 

املادة 3  
ال يجوز الأية دولة طرف اأن تطرد اأي �سخ�س اأو اأن تعيده )»اأن ترده«( اأو . 1

اإىل  اأ�سباب حقيقية تدعو  توافرت لديها  اإذا  اأخرى،  اإىل دولة  ت�سلمه  اأن 
االعتقاد باأنه �سيكون يف خطر التعر�س للتعذيب.  

االأ�سباب متوافرة، . 2 اإذا كانت هذه  ال�سلطات املخت�سة لتحديد ما  تراعى 
وجود  االنطباق،  حالة  يف  ذلك،  يف  مبا  ال�سلة،  ذات  االعتبارات  جميع 
حلقوق  اجلماعية  اأو  ال�سارخة  اأو  الفادحة  االنتهاكات  من  ثابت  منط 

االإن�سان يف الدولة املعنية.  

املادة 4  
ت�سمن كل دولة طرف اأن تكون جميع اأعمال التعذيب جرائم مبوجب قانونها . 1

ملمار�سة  حماولة  باأية  �سخ�س  اأي  قيام  على  ذاته  االأمر  وينطبق  اجلنائي، 
التعذيب وعلى قيامه باأي عمل اآخر ي�سكل تواطوؤا وم�ساركة يف التعذيب.

منا�سبة . 2 بعقوبات  للعقاب  م�ستوجبة  اجلرائم  هذه  طرف  دولة  كل  جتعل 
تاأخذ يف االعتبار طبيعتها اخلطرية. 

 املادة 5 
تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من االإجراءات الإقامة واليتها الق�سائية على . 1

اجلرائم امل�سار اإليها يف املادة 4 يف احلاالت التالية: 
لواليتها  يخ�سع  اإقليم  اأي  يف  اجلرائم  هذه  ارتكاب  عند  اأ. 
م�سجلة  طائرة  منت  على  اأو  �سفينة  ظهر  على  اأو  الق�سائية 

يف تلك الدولة، 
عندما يكون مرتكب اجلرمية املزعوم من مواطني تلك الدولة،  ب. 
اإذا  الدولة،  تلك  مواطني  من  عليه  املعتدى  يكون  عندما  ج. 

اعتربت تلك الدولة ذلك منا�سبا. 

واليتها . 2 الإقامة  االإجراءات  من  يلزم  ما  باملثل  طرف  دولة  كل  تتخذ 
مرتكب  فيها  يكون  التي  احلاالت  يف  اجلرائم  هذه  على  الق�سائية 
وال  الق�سائية  لوالياتها  يخ�سع  اإقليم  اأي  يف  موجودا  املزعوم  اجلرمية 
تقوم بت�سليمه عمل باملادة 8 اإىل اأية دولة من الدول التي ورد ذكرها يف 

الفقرة 1 من هذه املادة. 
وفقا . 3 متار�س  جنائية  ق�سائية  والية  اأي  االتفاقية  هذه  ت�ستثنى  ال 

الداخلي.  للقانون 

املادة 6  
لها، . 1 املتوفرة  املعلومات  بعد درا�سة  اقتناعها،  لدى  اأي دول طرف،  تقوم 

باأن الظروف تربر احتجاز �سخ�س موجود يف اأرا�سيها يدعى اأنه اقرتف 
قانونية  اإجراءات  اأية  تتخذ  اأو  باحتجازه   4 املادة  يف  اإليه  م�سارا  جرما 
القانونية  واالإجراءات  االحتجاز  ويكون  فيها.  وجوده  ل�سمان  اأخرى 
االأخرى مطابقة ملا ين�س عليه قانون تلك الدولة على اأال ي�ستمر احتجاز 
من  اأو  جنائية  دعوى  اأي  اإقامة  من  للتمكني  اللزمة  للمدة  اإال  ال�سخ�س 

اتخاذ اأي اإجراءات لت�سليمه. 
تقوم هذه الدولة فورا باإجراء التحقيق االأوىل فيما يتعلق بالوقائع. . 2
على . 3 املادة  هذه  من   1 للفقرة  وفقا  حمتجز  �سخ�س  اأي  م�ساعدة  تتم 
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اأو  مواطنيها،  من  هو  التي  للدولة  خمت�س  ممثل  باأقرب  فورا  االت�سال 
مبمثل الدولة التي يقيم فيها عادة اإن كان بل جن�سية.  

تخطر . 4 ما،  �سخ�س  باحتجاز  املادة،  بهذه  عمل  ما،  دولة  قيام  لدى 
باحتجاز هذا   ،5 املادة  1 من  الفقرة  اإليها يف  امل�سار  الدول  الفور  على 
جترى  التي  الدولة  وعلى  اعتقاله.  تربر  التي  وبالظروف  ال�سخ�س 
2 من هذه املادة اأن ترفع فورا ما  التحقيق االأوىل الذي تتوخاه الفقرة 
اإذا كان  اإليه من النتائج اإىل الدول املذكورة مع االإف�ساح عما  تو�سلت 

الق�سائية.   واليتها  ممار�سة  نيتها  يف 

املادة 7  
الق�سائية . 1 لواليتها  اخلا�سع  االإقليم  يف  يوجد  التي  الطرف  الدولة  تقوم 

4 يف  املادة  عليها يف  املن�سو�س  الأي من اجلرائم  ارتكابه  يدعى  �سخ�س 
املخت�سة  �سلطاتها  على  الق�سية  بعر�س   ،5 املادة  تتوخاها  التي  احلاالت 

بق�سد تقدمي ال�سخ�س للمحاكمة، اإذا مل تقم بت�سليمه. 
تتخذ هذه ال�سلطات قرارها بنف�س االأ�سلوب الذي تتبعه يف حالة ارتكاب . 2

وفى  الدولة.  تلك  قانون  مبوجب  خطرية  طبيعة  ذات  عادية  جرمية  اأية 
معايري  تكون  اأال  ينبغي   5 املادة  من   2 الفقرة  يف  اإليها  امل�سار  احلاالت 
االأدلة املطلوبة للمقا�ساة واالإدانة باأي حال من االأحوال اأقل �سرامة من 

تلك التي تنطبق يف احلاالت امل�سار اإليها يف الفقرة 1 من املادة 5.
تكفل املعاملة العادلة يف جميع مراحل االإجراءات القانونية الأي �سخ�س تتخذ . 3

�سده تلك االإجراءات فيما يتعلق باأي من اجلرائم امل�سار اإليها يف املادة 4. 

املادة 8  
اإليها يف املادة 4 جرائم قابلة لت�سليم مرتكبيها يف . 1 تعترب اجلرائم امل�سار 

وتتعهد  االأطراف.  الدول  بني  قائمة  تكون  املجرمني  لت�سليم  معاهدة  اأية 
الدول االأطراف باإدراج هذه اجلرائم كجرائم قابلة لت�سليم مرتكبيها يف 

كل معاهدة ت�سليم تربم بينها. 
معاهدة . 2 بها  تربطها  ال  دولة  من  للت�سليم  طلبا  طرف  دولة  ت�سلمت  اإذا 

بوجود  م�سروطا  الت�سليم  جتعل  االأوىل  الدولة  وكانت  املجرمني،  لت�سليم 
االتفاقية  هذه  اعتبار  الدولة  لهذه  يجوز  املجرمني،  لت�سليم  معاهدة 
ويخ�سع  اجلرائم.  هذه  مبثل  يخت�س  فيما  للت�سليم  قانونيا  اأ�سا�سا 
يقدم  التي  الدولة  قانون  يف  عليها  املن�سو�س  االأخرى  لل�سروط  الت�سليم 

الت�سليم.  اإليها طلب 
تعرتف الدول االأطراف التي ال جتعل الت�سليم مرهونا بوجود معاهدة باأن . 3

هذه اجلرائم قابلة لت�سليم مرتكبيها فيما بينها طبقا لل�سروط املن�سو�س 
عليها يف قانون الدولة التي يقدم اإليها طلب الت�سليم. 

االأطراف، كما . 4 الدول  الت�سليم بني  وتتم معاملة هذه اجلرائم، الأغرا�س 
لو اأنها اقرتفت ال يف املكان الذي حدثت فيه فح�سب، بل اأي�سا يف اأرا�سى 

الدول املطالبة باإقامة واليتها الق�سائية طبقا للفقرة 1 من املادة 5.

املادة 9  
على كل دولة طرف اأن تقدم اإىل الدول االأطراف االأخرى اأكرب قدر من . 1

امل�ساعدة فيما يتعلق باالإجراءات اجلنائية املتخذة ب�ساأن اأي من اجلرائم 
يف  املوجودة  االأدلة  جميع  توفري  ذلك  يف  مبا   ،4 املادة  يف  اإليها  امل�سار 

حوزتها واللزمة للإجراءات. 
املادة . 2 هذه  من   1 الفقرة  مبقت�سى  التزاماتها  االأطراف  الدول  تنفذ 

الق�سائية.  امل�ساعدة  لتبادل  معاهدات  من  بينها  يوجد  قد  ملا  وفقا 

املادة 10  
التعذيب على . 1 يتعلق بحظر  التعليم واالإعلم فيما  اإدراج  ت�سمن كل دولة 

الوجه الكامل يف برامج تدريب املوظفني املكلفني باإنفاذ القوانني، �سواء 
اأكانوا من املدنيني اأو الع�سكريني، والعاملني يف ميدان الطب، واملوظفني 
العموميني اأو غريهم ممن قد تكون لهم علقة باحتجاز اأي فرد معر�س 
اأو با�ستجواب هذا  اأو ال�سجن  اأو االعتقال  التوقيف  اأ�سكال  الأي �سكل من 

الفرد اأو معاملته. 
ت�سمن كل دولة طرف اإدراج هذا احلظر يف القوانني والتعليمات التي يتم . 2

اإ�سدارها فيما يخت�س بواجبات ووظائف مثل هوؤالء االأ�سخا�س. 

املادة 11  
تبقى كل دولة قيد اال�ستعرا�س املنظم قواعد اال�ستجواب، وتعليماته واأ�ساليبه 
الذين  االأ�سخا�س  ومعاملة  بحجز  املتعلقة  الرتتيبات  وكذلك  وممار�ساته، 
اإقليم  اأي  يف  ال�سجن  اأو  االعتقال  اأو  التوقيف  اأ�سكال  من  �سكل  الأي  يتعر�سون 

يخ�سع لواليتها الق�سائية، وذلك بق�سد منع حدوث اأي حاالت تعذيب. 

املادة 12  
ونزيه  �سريع  حتقيق  باإجراء  املخت�سة  �سلطاتها  قيام  طرف  دولة  كل  ت�سمن 
التعذيب  اأعمال  من  عمل  باأن  االعتقاد  اإىل  تدعو  معقولة  اأ�سباب  وجدت  كلما 

قد ارتكب يف اأي من االأقاليم اخلا�سعة لواليتها الق�سائية. 

املادة 13  
اإقليم  اأي  يف  للتعذيب  تعر�س  قد  باأنه  يدعى  فرد  الأي  طرف  دولة  كل  ت�سمن 
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يخ�سع لواليتها الق�سائية، احلق يف اأن يرفع �سكوى اإىل �سلطاتها املخت�سة وفى 
اتخاذ  وينبغي  وبنزاهة.  ال�سرعة  وجه  على  حالته  يف  ال�سلطات  هذه  تنظر  اأن 
اأنواع  كافة  من  وال�سهود  ال�سكوى  مقدم  حماية  ل�سمان  اللزمة  اخلطوات 

املعاملة ال�سيئة اأو التخويف نتيجة ل�سكواه اأو الأي اأدلة تقدم. 

املادة 14  
اإن�ساف من يتعر�س لعمل . 1 القانوين،  ت�سمن كل دولة طرف، يف نظامها 

من اأعمال التعذيب ومتتعه بحق قابل للتنفيذ يف تعوي�س عادل ومنا�سب 
مبا يف ذلك و�سائل اإعادة تاأهيله على اأكمل وجه ممكن، وفى حالة وفاة 
الذين  للأ�سخا�س  يكون  التعذيب،  اأعمال  من  لعمل  نتيجة  عليه  املعتدى 

كان يعولهم احلق يف التعوي�س. 
لي�س يف هذه املادة ما مي�س اأي حق للمعتدى عليه اأو لغريه من االأ�سخا�س . 2

فيما قد يوجد من تعوي�س مبقت�سى القانون الوطني. 

املادة 15  
بها  االإدالء  مت  اأنه  يثبت  اأقوال  باأية  اال�ست�سهاد  عدم  طرف  دولة  كل  ت�سمن 
نتيجة للتعذيب، كدليل يف اأية اإجراءات،  اإال اإذا كان ذلك �سد �سخ�س متهم 

االأقوال.  بهذه  االإدالء  على  كدليل  التعذيب  بارتكاب 

املادة 16  
الق�سائية . 1 لواليتها  يخ�سع  اإقليم  اأي  يف  متنع،  باأن  طرف  دولة  كل  تتعهد 

اأو  القا�سية  العقوبة  اأو  املعاملة  اأعمال  من  اأخرى  اأعمال  اأي  حدوث 
املادة  حددته  كما  التعذيب  حد  اإىل  ت�سل  ال  التي  املهينة  اأو  اللاإن�سانية 
اأو �سخ�س اآخر يت�سرف ب�سفة ر�سمية  1، عندما يرتكب موظف عمومي 
هذه االأعمال اأو يحر�س على ارتكابها، اأو عندما تتم مبوافقته اأو ب�سكوته 
عليها. وتنطبق بوجه خا�س االلتزامات الواردة يف املواد 10، 11، 12، 13 
وذلك باال�ستعا�سة عن االإ�سارة اإىل التعذيب باالإ�سارة اإىل غريه من �سروب 

املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو اللاإن�سانية اأو املهينة. 

ال تخل اأحكام هذه االتفاقية باأحكام اأي �سك دويل اآخر اأو قانون وطني . 2
يت�سل  اأو  املهينة  اأو  اللاإن�سانية  اأو  القا�سية  العقوبة  اأو  املعاملة  يحظر 

بت�سليم املجرمني اأو طردهم. 

اجلزء الثاين 

املادة 17  
اللجنة( . 1 با�سم  بعد  فيما  اإليها  )ي�سار  التعذيب  ملناه�سة  جلنة  تن�ساأ 

ع�سرة  من  اللجنة  وتتاألف  بعد.  فيما  عليها  املن�سو�س  باملهام  وت�سطلع 
خرباء على م�ستوى اأخلقي عال وم�سهود لهم بالكفاءة يف ميدان حقوق 
االإن�سان، يعملون يف اللجنة ب�سفتهم ال�سخ�سية. وتقوم الدول االأطراف 
بع�س  ا�سرتاك  وفائدة  العادل  اجلغرايف  التوزيع  مراعاة  مع  بانتخابهم 

االأ�سخا�س من ذوى اخلربة القانونية.
باأ�سخا�س . 2 قائمة  من  ال�سري  االقرتاع  بطريق  اللجنة  اأع�ساء  ينتخب 

تر�سحهم الدول االأطراف. ولكل دولة طرف اأن تر�سح �سخ�سا واحدا من 
اأ�سخا�س  تر�سيح  فائدة  اعتبارها  يف  االأطراف  الدول  وت�سع  مواطنيها. 
اأي�سا اأع�ساء يف اللجنة املعنية بحقوق االإن�سان املن�ساأة مبقت�سى  يكونون 
اال�ستعداد  ولديهم  وال�سيا�سية  املدنية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل  العهد 

للعمل يف جلنة مناه�سة التعذيب.
يجرى انتخاب اأع�ساء اللجنة يف اجتماعات الدول االأطراف التي يدعو اإىل . 3

عقدها مرة كل �سنتني االأمني العام للأمم املتحدة. وفى تلك االجتماعات 
ويكون  االأطراف  الدول  ثلثي  من  القانوين  ن�سابها  يتكون  اأن  ينبغي  التي 
عدد  اأكرب  على  احلائزون  هم  اللجنة  لع�سوية  املنتخبون  االأ�سخا�س 
االأطراف  الدول  ممثلي  الأ�سوات  املطلقة  االأغلبية  وعلى  االأ�سوات  من 

احلا�سرين امل�سوتني.
يجرى االنتخاب االأول يف موعد ال يتجاوز �ستة اأ�سهر من تاريخ نفاذ هذه . 4

االتفاقية. ويقوم االأمني العام للأمم املتحدة، قبل موعد كل انتخاب باأربعة 
اإىل  فيها  يدعوها  االأطراف  الدول  اإىل  ر�سالة  بتوجيه  االأقل،  على  اأ�سهر 
تقدمي تر�سيحاتها يف غ�سون ثلثة اأ�سهر. ويقوم االأمني العام باإعداد قائمة 
بيان  مع  اأبجديا،  ترتيبا  مرتبة  النحو  هذا  على  املر�سحني  جميع  باأ�سماء 

الدول االأطراف التي ر�سحتهم، ويقدم هذه القائمة اإىل الدول االأطراف. 
ينتخب اأع�ساء اللجنة لفرتة مدتها اأربع �سنوات، ويكونون موؤهلني الإعادة . 5

انتخابهم يف حالة تر�سيحهم مرة اأخرى. غري اأن مدة ع�سوية خم�سة من 
ويقوم  �سنتني،  بعد  تنتهي  االأوىل  املرة  انتخابهم يف  يتم  الذين  االأع�ساء 
االنتخاب  بعد  املادة  هذه  من   3 الفقرة  يف  اإليه  امل�سار  االجتماع  رئي�س 
االأول مبا�سرة، باختيار اأ�سماء هوؤالء  االأع�ساء اخلم�سة بطريق القرعة. 

اآخر . 6 �سبب  الأي  عجزه  اأو  ا�ستقالته  اأو  اللجنة  اأع�ساء  اأحد  وفاة  حالة  يف 
ر�سحته  التي  الطرف  الدولة  تقوم  باللجنة،  املتعلقة  مهامه  اأداء  عن 
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بتعيني خبري اآخر من مواطنيها للعمل يف اللجنة للفرتة املتبقية من مدة 
وتعترب  االأطراف،  الدول  اأغلبية  موافقة  على  �سريطة احل�سول  ع�سويته 
اأكرث  اأو  االأطراف  الدول  ن�سف عدد  اإجابة  تكن  ما مل  قد متت  املوافقة 
العام  االأمني  قيام  بعد  اأ�سابيع  �ستة  غ�سون  يف  وذلك  بالنفي  ذلك  على 

للأمم املتحدة باإبلغها بالتعيني املقرتح.
تتحمل الدول نفقات اأع�ساء اللجنة اأثناء اأدائهم ملهامهم املتعلقة باللجنة.. 7

املادة 18 
انتخابهم. . 1 اإعادة  ويجوز  �سنتني.  ملدة  مكتبها  اأع�ساء  اللجنة  تنتخب 
ت�سع اللجنة نظامها الداخلي على اأن ين�س، يف جملة اأمور على ما يلي: . 2

اأع�ساء، يكتمل الن�ساب القانوين بح�سور �ستة  اأ. 
تتخذ مقررات اللجنة باأغلبية اأ�سوات االأع�ساء احلا�سرين. ب. 

املوظفني . 3 من  يلزم  ما  بتوفري  املتحدة  للأمم  العام  االأمني  يقوم 
والت�سهيلت الأداء اللجنة مهامها مبقت�سى هذه االتفاقية على نحو فعال.

االأول . 4 االجتماع  عقد  اإىل  بالدعوة  املتحدة  للأمم  العام  االأمني  يقوم 
للجنة. وبعد عقد اجتماعها االأول، جتتمع اللجنة يف املواعيد التي ين�س 

الداخلي. عليها نظامها 
تكون الدول االأطراف م�سوؤولة عما يتم حتمله من نفقات فيما يتعلق بعقد . 5

اجتماعات الدول االأطراف واللجنة مبا يف ذلك رد اأي نفقات اإىل االأمم 
قد  املتحدة  االأمم  تكون  التي  والت�سهيلت  املوظفني  تكلفة  مثل  املتحدة 

حتملتها وفقا للفقرة 3 من هذه املادة. 

املادة 19  
للأمم . 1 العام  االأمني  طريق  عن  اللجنة،  اإىل  االأطراف  الدول  تقدم 

مبقت�سى  لتعهداتها  تنفيذا  اتخذتها  التي  التدابري  عن  تقارير  املتحدة، 
هذه االتفاقية، وذلك يف غ�سون �سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه االتفاقية 
بالن�سبة للدولة الطرف املعنية. وتقدم الدول االأطراف بعد ذلك تقارير 
وغري  اتخاذها،  تدابري جديدة مت  اأية  �سنوات عن  اأربع  كل  مرة  تكميلية 

ذلك من التقارير التي قد تطلبها اللجنة.
يحيل االأمني العام للأمم املتحدة التقارير اإىل جميع الدول االأطراف. . 2
اأن تبدى كافة التعليقات العامة التي قد . 3 تنظر اللجنة يف كل تقرير، ولها 

تراها منا�سبة واأن تر�سلها اإىل الدولة الطرف املعنية. وللدولة الطرف اأن 
ترد على اللجنة مبا ترتئيه من ملحظات. 

الذي . 4 ال�سنوي  تقريرها  تدرج يف  اأن  لها،  يرتاءى  كما  تقرر،  اأن  وللجنة 

للفقرة  وفقا  اأبدتها  قد  تكون  ملحظات  اأية   24 للمادة  وفقا  تعده 
الدولة  من  اإليها  الواردة  امللحظات  جانب  اإىل  املادة،  هذه  من   3
�سورة  ترفق  اأن  اأي�سا  وللجنة  امللحظات.  هذه  ب�ساأن  املعنية  الطرف 
ذلك  طلبت  اإذا  املادة،  هذه  من   1 الفقرة  مبوجب  املقدم  التقرير  من 

املعنية.  الطرف  الدولة 

املادة 20  
دالئل . 1 تت�سمن  اأنها  لها  يبدو  بها  موثوقا  معلومات  اللجنة  تلقت  اإذا 

يف  منظم  نحو  على  ميار�س  تعذيبا  اأن  اإىل  ت�سري  قوى  اأ�سا�س  لها 
التعاون  اإىل  املعنية  الطرف  الدولة  اللجنة  تدعو  طرف،  دولة  اأرا�سى 
تقدمي ملحظات  اإىل  الغاية  لهذه  املعلومات، وحتقيقا  درا�سة هذه  يف 

املعلومات. تلك  ب�سدد 
وللجنة بعد اأن تاأخذ يف اعتبارها اأية ملحظات تكون قد قدمتها الدولة . 2

اإذا قررت  اأن تعني،  الطرف املعنية واأية معلومات ذات �سلة متاحة لها، 
حتقيق  الإجراء  اأع�سائها  من  اأكرث  اأو  ع�سوا  ذلك،  يربر  ما  هنالك  اأن 

�سرى وتقدمي تقرير بهذا ال�ساأن اإىل اللجنة ب�سورة م�ستعجلة.
تلتم�س . 3 املادة،  هذه  من   2 الفقرة  مبقت�سى  حتقيق  اإجراء  حالة  وفى 

باالتفاق مع  التحقيق،  ي�سمل  وقد  املعنية.  الطرف  الدولة  تعاون  اللجنة 
املعنية. الدولة  اأرا�سى  بزيارة  القيام  الطرف،  الدولة 

وعلى اللجنة، بعد فح�س النتائج التي يتو�سل اإليها ع�سوها اأو اأع�سائها . 4
هذه  املعنية  الطرف  الدولة  اإىل  حتيل  اأن  املادة  هذه  من   2 للفقرة  وفقا 
النتائج مع اأي تعليقات واقرتاحات قد تبدو ملئمة ب�سبب الو�سع القائم.

4 من هذه . 5 اإىل   1 الفقرات  اإليها يف  امل�سار  اللجنة  اإجراءات  تكون جميع 
املادة �سرية، وفى جميع مراحل االإجراءات يلتم�س تعاون الدولة الطرف. 
ويجوز للجنة وبعد ا�ستكمال هذه االإجراءات املتعلقة باأي حتقيق يتم وفقا 
للفقرة 2، اأن تقرر بعد اإجراء م�ساورات مع الدولة الطرف املعنية اإدراج 
بيان موجز بنتائج االإجراءات يف تقريرها ال�سنوي املعد وفقا للمادة 24. 

املادة 21  
هذه . 1 مبوجب  وقت،  اأي  يف  تعلن،  اأن  االتفاقية  هذه  يف  طرف  دولة  الأية 

اأن  تفيد  بلغات  تت�سلم  اأن  يف  اللجنة  باخت�سا�س  تعرتف  اأنها  املادة، 
بالتزاماتها مبوجب هذه  اأخرى ال تفي  اأن دولة طرف  دولة طرفا تدعي 
االتفاقية يف اأن تنظر يف تلك البلغات. وال يجوز ت�سلم البلغات والنظر 
فيها وفقا للإجراءات املبينة يف هذه املادة، اإال يف حالة تقدميها من دولة 
وال  نف�سها.  بها  يتعلق  فيما  اللجنة  باخت�سا�س  اعرتافها  اأعلنت  طرف 
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يجوز للجنة اأن تتناول، مبوجب هذه املادة، اأي بلغ اإذا كان يتعلق بدولة 
الواردة  البلغات  تناول  ويتم  االإعلن.  باإ�سدار مثل هذا  تقم  طرف مل 

مبوجب هذه املادة، وفقا للإجراءات التالية: 
تقوم  ال  اأخرى  طرفا  دولة  اأن  راأت  اإذا  طرف،  دولة  الأي  يجوز  اأ. 
الدولة  تلك  نظر  تلفت  اأن  احلالية،  االتفاقية  اأحكام  بتنفيذ 
التي  الطرف  الدولة  وعلى  خطية  بر�سالة  االأمر  لهذا  الطرف 
اإليها بها  اأن تقدم اإىل الدولة الطرف التي بعثت  تت�سلم الر�سالة 
اأو  تف�سريا  الر�سالة،  ت�سلمها  تاريخ  من  اأ�سهر  ثلثة  غ�سون  يف 
ممكن  هو  ما  بقدر  ويت�سمن،  االأمر  فيه  يو�سح  خطى  بيان  اأي 
التي  املحلية  االنت�ساف  وو�سائل  االإجراءات  اإىل  اإ�سارة  وملئم، 

اتخذت اأو ينتظر اتخاذها اأو التي تتوفر بالن�سبة لهذا االأمر، 
يف حالة عدم ت�سوية االأمر مبا ير�سى كل من الدولتني الطرفني  ب. 
املعنيتني يف غ�سون �ستة اأ�سهر من تاريخ ورود الر�سالة االأوىل اإيل 
الدولة املت�سلمة يحق الأي من الدولتني اأن حتيل االأمر اإىل اللجنة 

بوا�سطة اإخطار توجهه اإىل اللجنة واإىل الدولة االأخرى، 
ال تتناول اللجنة اأي م�ساألة حتال اإليها مبقت�سى هذه املادة اإال بعد  ج. 
اأن تتاأكد من اأنه مت االلتجاء اإىل جميع و�سائل االنت�ساف املحلية 
القانون  ملبادئ  وفقا  وا�ستنفادها،  االأمر  لهذا  بالن�سبة  املتوفرة 
حالة  يف  القاعدة  هذه  ت�سرى  وال  عموما،  بها  املعرتف  الدويل 
يف  اأو  معقولة  غري  ب�سورة  االنت�ساف  و�سائل  تطبيق  مدة  اإطالة 
النتهاك  �سحية  وقع  الذي  ال�سخ�س  اإن�ساف  احتمال  عدم  حالة 

هذه االتفاقية على نحو فعال، 
البلغات  بدرا�سة  قيامها  عند  مغلقة  اجتماعات  اللجنة  تعقد  د. 

املقدمة لها مبوجب هذه املادة، 
م�ساعيها  اللجنة  تتيح  )ج(،  الفرعية  الفقرة  اأحكام  مراعاة  مع  هـ. 
ودي  حل  اإىل  التو�سل  بهدف  املعنية  االأطراف  للدول  احلميدة 
للم�ساألة على اأ�سا�س احرتام االلتزامات املن�سو�س عليها يف هذه 
عند  تن�سئ،  اأن  للجنة  يجوز  الغر�س،  لهذا  وحتقيقا  االتفاقية. 

للتوفيق،  االقت�ساء، جلنة خم�س�سة 
يجوز للجنة اأن تطلب اإىل الدول االأطراف املعنية، امل�سار اإليها يف  و. 
الفقرة الفرعية )ب( اأن تزودها باأية معلومات ذات �سلة يف اأية 

م�سالة حمالة اإليها مبقت�سى هذه املادة، 
الفرعية  الفقرة  يف  اإليها  امل�سار  املعنية،  االأطراف  للدول  يحق  ز. 
تقدم  واأن  امل�ساألة  يف  اللجنة  نظر  اأثناء  ممثلة  تكون  اأن  )ب(، 

مذكرات �سفوية اأو كتابية اأو كليهما، 

ا�ستلم  تاريخ  من  �سهرا  ع�سر  اثني  خلل  تقريرا،  اللجنة  تقدم  ح. 
االإخطار املن�سو�س عليه يف الفقرة الفرعية )ب(، 

الفقرة  واردة يف  اأحكام  اإطار  اإىل حل يف  التو�سل  يف حالة   .1
موجز  بيان  على  تقريرها  اللجنة  تق�سر  )هـ(،  الفرعية 

بالوقائع واحلل الذي مت التو�سل اإليه. 
الفقرة  اأحكام  اإطار  يف  حل  اإىل  التو�سل  عدم  حالة  يف   .2
موجز  بيان  على  تقريرها  اللجنة  تق�سر  )ج(،  الفرعية 
وحم�سرا  اخلطية  املذكرات  به  ترفق  اأن  على  بالوقائع 
املعنية.  االأطراف  الدول  اأعدتها  التي  ال�سفوية  باملذكرات 

ويبلغ التقرير يف كل م�ساألة اإىل الدول االأطراف املعنية.
الدول  من  خم�س  اأ�سدرت  اإذا  املفعول  نافذة  املادة  هذه  اأحكام  ت�سبح   .2
املادة.  هذه  من   1 الفقرة  مبوجب  اإعلنات  االتفاقية  هذه  يف  االأطراف 
وتودع الدول االأطراف هذه االإعلنات لدى االأمني العام للأمم املتحدة، 
الذي �سري�سل ن�سخا منها اإىل الدول االأطراف االأخرى. ويجوز �سحب اأي 
اإعلن يف اأي وقت باإخطار يوجه اإىل االأمني العام. وال يخل هذا ال�سحب 
اأية م�سالة ت�سكل مو�سوع بلغ �سبقت اإحالته مبقت�سى هذه املادة،  بنظر 
اأن  املادة بعد  اأية دولة طرف مبقت�سى هذه  اأي بلغ من  ت�سلم  وال يجوز 
الطرف  الدولة  تكن  مل  ما  االإعلن  �سحب  اإخطار  العام  االأمني  يت�سلم 

املعنية قد اأ�سدرت اإعلنا جديدا. 

املادة 22  
اأنها تعرتف . 1 اأي وقت  تعلن يف  اأن  الأية دولة طرف يف هذه االتفاقية  يجوز 

مبقت�سى هذه املادة باخت�سا�س اللجنة يف ت�سلم ودرا�سة بلغات واردة من 
اأفراد اأو نيابة عن اأفراد يخ�سعون لواليتها القانونية ويدعون اأنهم �سحايا 
النتهاك دولة طرف يف اأحكام االتفاقية. وال يجوز للجنة اأن تت�سلم اأي بلغ 

اإذا كان يت�سل بدولة طرف يف االتفاقية مل ت�سدر مثل هذا االإعلن.
تعترب اللجنة اأي بلغ مقدم مبوجب هذه املادة غري مقبول اإذا كان غفل . 2

هذه  مثل  تقدمي  حق  ال�ستعمال  اإ�ساءة  ي�سكل  اأنه  راأت  اإذا  اأو  التوقيع  من 
البلغات اأو اأنه ال يتفق مع اأحكام هذه االتفاقية.

مع مراعاة ن�سو�س الفقرة 2، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف يف هذه . 3
باأنها  ويدعى   1 الفقرة  مبوجب  اإعلنا  اأ�سدرت  قد  تكون  التي  االتفاقية 
تنتهك اأيا من اأحكام االتفاقية اإىل اأية بلغات معرو�سة عليها مبقت�سى 
هذه املادة. وتقدم الدولة التي تت�سلم لفت النظر امل�سار اإليه اإىل اللجنة 
وو�سائل  االأمر  تو�سح  كتابية  بيانات  اأو  تف�سريات  اأ�سهر  �ستة  غ�سون  يف 

االنت�ساف التي اتخذتها تلك الدولة، اإن وجدت. 
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�سوء . 4 يف  املادة  هذه  مبوجب  تت�سلمها  التي  البلغات  يف  اللجنة  تنظر 
ومن  عنه  ينوب  من  اأو  البلغ  مقدم  من  لديها  املتوفرة  املعلومات  جميع 

الدولة الطرف املعنية.
اأي فرد مبوجب هذه املادة ما . 5 اأية بلغات يتقدم بها  ال تنظر اللجنة يف 

مل تتحقق من: 
نف�سها مل يجر بحثها، وال يجرى بحثها مبوجب  امل�ساألة  اأن  اأ. 

الدولية،  الت�سوية  اأو  التحقيق  اإجراءات  اإجراء من  اأي 
املحلية  االنت�ساف  و�سائل  جميع  ا�ستنفد  قد  الفرد  اأن  ب. 
املتاحة، وال ت�سرى هذه القاعدة يف حالة اإطالة مدة تطبيق 
عدم  حالة  يف  اأو  معقولة  غري  ب�سورة  االنت�ساف  و�سائل 
هذه  النتهاك  �سحية  وقع  الذي  ال�سخ�س  اإن�ساف  احتمال 

االتفاقية على نحو فعال.

تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدرا�سة البلغات املقدمة لها . 6
مبوجب هذه املادة. 

تبعث اللجنة بوجهات نظرها اإىل الدولة الطرف املعنية واإيل مقدم البلغ. . 7
الدول . 8 من  خم�س  اأ�سدرت  اإذا  املفعول  نافذة  املادة  هذه  اأحكام  ت�سبح 

املادة.  1 من هذه  الفقرة  اإعلنات مبوجب  االأطراف يف هذه االتفاقية 
وتودع الدول االأطراف هذه االإعلنات لدى االأمني العام للأمم املتحدة، 
�سحب  ويجوز  االأخرى.  االأطراف  الدول  اإىل  منها  ن�سخا  �سري�سل  الذي 
هذا  يخل  وال  العام،  االأمني  اإىل  يوجه  باإخطار  وقت  اأي  يف  اإعلن  اأي 
مبقت�سى  اإحالته  �سبقت  بلغ  مو�سوع  ت�سكل  م�ساألة  اأية  بنظر  ال�سحب 
دولة طرف مبقت�سى هذه  اأية  من  بلغ  اأي  ت�سلم  يجوز  وال  املادة،  هذه 
تكن  مل  ما  االإعلن  �سحب  اإخطار  العام  االأمني  يت�سلم  اأن  بعد  املادة 

جديدا.  اإعلنا  اأ�سدرت  املعنية  الطرف  الدولة 

املادة 23  
يعينون  الذين  املخ�س�سة،  التوفيق  جلان  والأع�ساء  اللجنة  الأع�ساء  يحق 
مبقت�سى الفقرة الفرعية 1 )هـ( من املادة 21 التمتع بالت�سهيلت واالمتيازات 
املتحدة  باالأمم  املوفدون يف مهام متعلقة  يتمتع بها اخلرباء  التي  واحل�سانات 
االأمم  امتيازات  اتفاقية  من  ال�سلة  ذات  الفروع  يف  عليه  من�سو�س  هو  كما 

وح�ساناتها.  املتحدة 

املادة 24  
العامة للأمم املتحدة تقريرا  الدول االأطراف واإىل اجلمعية  اإىل  اللجنة  تقدم 

�سنويا عن اأن�سطتها امل�سطلع بها مبوجب هذه االتفاقية.

اجلزء الثالث

 املادة 25  
يفتح باب التوقيع على هذه االتفاقية جلميع الدول. . 1
لدى . 2 الت�سديق  �سكوك  وتودع  الت�سديق.  الإجراء  االتفاقية  هذه  تخ�سع 

االأمني العام للأمم املتحدة. 

املادة 26  
يفتح باب االن�سمام اإىل هذه االتفاقية جلميع الدول. وي�سبح االن�سمام �ساري 

املفعول عند اإيداع �سك االن�سمام لدى االأمني العام للأمم املتحدة. 

املادة 27  
�سك . 1 اإيداع  تاريخ  بعد  الثلثني  اليوم  يف  االتفاقية  هذه  نفاذ  يبداأ 

الت�سديق اأو االن�سمام الع�سرين لدى االأمني العام للأمم املتحدة. 
بعد . 2 اإليها  تن�سم  اأو  عليها  ت�سدق  دولة  لكل  بالن�سبة  االتفاقية  نفاذ  يبداأ 

اليوم الثلثني بعد تاريخ  اأو االن�سمام الع�سرين يف  اإيداع �سك الت�سديق 
قيام الدولة باإيداع وثيقة الت�سديق اأو االن�سمام اخلا�سة بها. 

املادة 28  
اأو . 1 االتفاقية  هذه  على  الت�سديق  اأو  التوقيع  وقت  دولة  الأي  ميكن 

املن�سو�س  اللجنة  باخت�سا�س  تعرتف  ال  اأنها  تعلن  اأن  اإليها،  االن�سمام 
عليه يف املادة 20. 

املادة . 2 1 من  للفقرة  وفقا  اأبدت حتفظا  قد  تكون  دولة طرف  الأي  ميكن 
اأي وقت ت�ساء، باإر�سال اإخطار اإىل االأمني  اأن ت�سحب هذا التحفظ، يف 

املتحدة  للأمم  العام 

املادة 29  
عليها . 1 تعديل  اإدخال  تقرتح  اأن  االتفاقية  هذه  يف  طرف  دولة  الأي  يحوز 

بناء  العام  االأمني  ويقوم  املتحدة.  للأمم  العام  االأمني  اإىل  تقدمه  واأن 
باإخطاره  طلب  مع  املقرتح  بالتعديل  االأطراف  الدول  باإبلغ  ذلك.  على 
يف  للنظر  االأطراف  للدول  موؤمتر  عقد  حتبذ  الدول  هذه  كانت  اإذا   مبا 
على  االأطراف  الدول  ثلث  تاأييد  حالة  وفى  عليه.  والت�سويت  االقرتاح 
املوؤمتر،  هذا  لعقد  التبليغ،  هذا  تاريخ  من  اأ�سهر  اأربعة  االأقل يف غ�سون 
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االأمني  ويقدم  املتحدة.  االأمم  رعاية  حتت  عقده  اإىل  العام  االأمني  يدعو 
العام اأي تعديل تعتمده اأغلبية من الدول االأطراف احلا�سرة يف املوؤمتر 

وامل�سوتة اإىل جميع الدول االأطراف لقبوله.
يبداأ نفاذ اأي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة 1 من هذه املادة عندما يخطر . 2

ثلثا الدول االأطراف يف هذه االتفاقية االأمني العام للأمم املتحدة بقبولها 
التعديل طبقا للإجراءات الد�ستورية لكل منها.

التي قبلتها. . 3 للدول االأطراف  التعديلت، عند بدء نفاذها، ملزمة  تكون 
وباأية  االتفاقية  هذه  باأحكام  ملزمة  االأخرى  االأطراف  الدول  وتبقى 

تعديلت تكون قد قبلتها.  

املادة 30  
هذه . 1 بتف�سري  يتعلق  فيما  الدول  من  اأكرث  اأو  دولتني  بني  ين�ساأ  نزاع  اأي 

االتفاقية اأو تنفيذها وال ميكن ت�سويته عن طريق التفاو�س، يطرح للتحكيم 
بناء على طلب اإحدى هذه الدول. فاإذا مل تتمكن االأطراف يف غ�سون �ستة 
اأ�سهر من تاريخ طلب التحكيم، من املوافقة على تنظيم التحكيم، يجوز الأي 
من تلك االأطراف اأن يحيل النزاع اإىل حمكمة العدل الدولية بتقدمي طلب 

وفقا للنظام االأ�سا�سي لهذه املحكمة. 
اأو الت�سديق عليها . 2 اأن تعلن يف وقت توقيع هذه االتفاقية  يجوز لكل دولة 

اأو االن�سمام اإليها، اأنها ال تعترب نف�سها ملزمة بالفقرة 1 من هذه املادة. 
املادة  هذه  من   1 بالفقرة  ملزمة  االأخرى  االأطراف  الدول  تكون  ولن 

بالن�سبة الأي دولة طرف تكون قد اأبدت هذا التحفظ. 
يجوز يف اأي وقت الأي دولة طرف اأبدت حتفظا وفقا للفقرة 2 من هذه . 3

العام للأمم  االأمني  اإىل  اإخطار  باإر�سال  التحفظ  ت�سحب هذا  اأن  املادة 
املتحدة. 

املادة 31  
كتابي . 1 باإخطار  االتفاقية  بهذه  ارتباطها  تنهى  اأن  طرف  دولة  الأي  يحوز 

تر�سله اإىل االأمني العام للأمم املتحدة. وي�سبح االإنهاء نافذا بعد مرور 
�سنة على تاريخ ت�سلم االأمني العام هذا االإخطار. 

الواقعة . 2 االلتزامات  الطرف من  الدولة  اإعفاء  اإىل  االإنهاء  يوؤدى هذا  لن 
قبل  يحدث  اإغفال  اأو  عمل  باأي  يتعلق  فيما  االتفاقية  هذه  مبوجب  عليها 
�سكل  باأي  االإنهاء  يخل  ولن  نافذا.  االإنهاء  فيه  ي�سبح  الذي  التاريخ 
قبل  بالفعل  نظرها  يف  ما�سية  اللجنة  تكون  م�ساألة  اأي  نظر  با�ستمرار 

التاريخ الذي ي�سبح فيه االإنهاء نافذا. 

بعد التاريخ الذي ي�سبح فيه اإنهاء ارتباط دولة طرف باالتفاقية نافذا، . 3
ال تبداأ اللجنة النظر يف اأية م�ساألة جديدة تتعلق بتلك الدولة. 

املادة 32  
الدول  وجميع  املتحدة  االأمم  اأع�ساء  جميع  املتحدة  للأمم  العام  االأمني  يعلم 

التي وقعت هذه االتفاقية اأو ان�سمت اإليها بالتفا�سيل التالية: 
املادتني  مبوجب  تتم  التي  واالن�سمامات  والت�سديقات  التوقيعات  اأ. 

 ،26 ،25
تاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية مبوجب املادة 27، وكذلك تاريخ بدء  ب. 

نفاذ اأية تعديلت تدخل عليها مبوجب املادة 29،
حاالت االإنهاء مبقت�سى املادة 31.  ج. 

املادة 33  
واالإنكليزية . 1 االأ�سبانية  ن�سو�سها  تت�ساوى  التي  االتفاقية،  هذه  تودع 

العام  االأمني  لدى  احلجية  يف  والفرن�سية  والعربية  وال�سينية  والرو�سية 
للأمم املتحدة. 

ير�سل االأمني العام للأمم املتحدة ن�سخا م�سدقة من هذه االتفاقية اإىل . 2
جميع الدول.
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البروتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة

التعذيب  مناه�سة  الإتفاقية  اختياري  بروت�ك�ل 
اأو  القا�سية  العق�بة  اأو  املعاملة  وغريه من �سروب 

اأو املهينة الالاإن�سانية 

18 يف  امل�ؤرخ   199/57 العامة   اجلمعية  بقرار   اعتمدت 
 كان�ن االأول/دي�سمرب 2002

 ودخلت حيز النفاذ يف 22 حزيران/ي�نيه 2006

ديباجة
اإن الدول االأطراف يف هذا الربوتوكول،

�إذ ت�ؤكد من جديد اأن التعذيب وغريه من �سروب املعاملة اأو العقوبة القا�سية 
اأو اللاإن�سانية اأو املهينة اأمور حمظورة وت�سكل انتهاكًا �سارخًا حلقوق االإن�سان، 

اتفاقية  مقا�سد  لتحقيق  اإ�سافية  تدابري  اتخاذ  ب�سرورة  منها  و�قتناعاً 
اأو  القا�سية  العقوبة  اأو  املعاملة  �سروب  من  وغريه  التعذيب  مناه�سة 
وباحلاجة  االتفاقية(  ب ا�سم  يلي  فيما  اإليها  )امل�سار  املهينة  اأو  اللاإن�سانية 
التعذيب وغريه من  املحرومني من حريتهم من  االأ�سخا�س  تعزيز حماية  اإىل 

املهينة، اأو  اللاإن�سانية  اأو  القا�سية  العقوبة  اأو  املعاملة  �سروب 

و�إذ ت�شري اإىل اأن املادتني 2 و 16 من االتفاقية تلزمان كل دولة طرف باتخاذ 
تدابري فعالة ملنع اأعمال التعذيب وغريه من �سروب املعاملة اأو العقوبة القا�سية 

اأو اللاإن�سانية اأو املهينة يف اأي اإقليم يخ�سع لواليتها،

اأ�سا�سية عن تنفيذ هاتني املادتني، وباأن  و�إذ تقر باأنه تقع على الدول م�سوؤولية 
تعزيز حماية االأ�سخا�س املحرومني من حريتهم واالحرتام الكامل ملا لهم من 
التنفيذ  هيئات  واأن  اجلميع  يتقا�سمها  م�سرتكة  م�سوؤولية  هما  االإن�سان  حقوق 

الدولية تكمل وتعزز التدابري الوطنية، 

العقوبة  اأو  املعاملة  �سروب  من  وغريه  للتعذيب  الفعال  املنع  اأن  اإىل  ت�شري  و�إذ 
التدابري  من  جملة  واتخاذ  التثقيف  يقت�سي  املهينة  اأو  اللاإن�سانية  اأو  القا�سية 

والق�سائية وغريها، واالإدارية  الت�سريعية  املتنوعة 

و�إذ ت�شري �أي�شاً اإىل اأن املوؤمتر العاملي حلقوق االإن�سان اأعلن جازما اأن اجلهود 
اأواًل وقبل كل �سيء على  اأن تركز  ينبغي  التعذيب  �ساأفة  ا�ستئ�سال  اإىل  الرامية 
اإن�ساء  منه  الغر�س  للتفاقية،  اختياري  بروتوكول  اعتماد  اإىل  ودعا  الوقاية، 

نظام وقائي يقوم على زيارات منتظمة الأماكن االحتجاز، 

البروتوكول اإلختياري إلتفاقية 
مناهضة التعذيب وغيره من ضروب 
المعاملة أو العقوبة القاسية أو 

الالإنسانية أو المهينة
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التعذيب  من  حريتهم  من  املحرومني  االأ�سخا�س  حماية  باأن  منها  و�قتناعاً 
املهينة ميكن  اأو  اللاإن�سانية  اأو  القا�سية  العقوبة  اأو  املعاملة  وغريه من �سروب 
القيام  اأ�سا�س  على  تقوم  وقائي  طابع  ذات  ق�سائية  غري  بو�سائل  تعزيزها 

بزيارات منتظمة الأماكن االحتجاز،
قد �تفقت على ما يلي:

اجلزء االأول
 مبادئ عامة

املادة 1
ت�سطلع  منتظمة  زيارات  قوامه  نظام  اإن�ساء  هو  الربوتوكول  هذا  من  الهدف 
من  االأ�سخا�س  فيها  يحرم  التي  للأماكن  م�ستقلة  ووطنية  دولية  هيئات  بها 
العقوبة  اأو  املعاملة  �سروب  من  وغريه  التعذيب  منع  بغية  وذلك  حريتهم، 

اأو املهينة.  اأو اللاإن�سانية  القا�سية 

املادة 2
العقوبة 1.  اأو  املعاملة  �سروب  من  وغريه  التعذيب  ملنع  فرعية  جلنة   تن�ساأ 

اللجنة  با�سم  يلي  فيما  اإليها  )ي�سار  املهينة  اأو  اللاإن�سانية  اأو  القا�سية 
هذا  يف  عليها  املن�سو�س  املهام  باأداء  وتقوم  التعذيب(  ملنع  الفرعية 

الربوتوكول. 
املتحدة . 2 االأمم  اإطار ميثاق  التعذيب عملها يف  ملنع  الفرعية  اللجنة  توؤدي 

االأمم  و�سعتها  التي  باملعايري  وكذلك  ومبادئه  مبقا�سده  وت�سرت�سد 
املتحدة ملعاملة االأ�سخا�س املحرومني من حريتهم.

والنزاهة 3.  ال�سرية  مببادئ  اأي�سًا  التعذيب  ملنع  الفرعية  اللجنة   ت�سرت�سد 
واملو�سوعية.  وال�سمولية  االنتقائية  وعدم 

هذا 4.  تنفيذ  على  االأطراف  والدول  التعذيب  ملنع  الفرعية  اللجنة   تتعاون 
الربوتوكول.

املادة 3
على  اأكرث  اأو  واحدة  زائرة  هيئة  طرف   دولة  كل  ت�ستبقي  اأو  تعنينّ  اأو  ُتن�سئ 
امل�ستوى املحلي ملنع التعذيب وغريه من �سروب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو 
الوطنية(. الوقائية  االآلية  با�سم  يلي  فيما  اإليها  )ي�سار  املهينة  اأو  اللاإن�سانية 

املادة 4
 ت�سمح كل دولة طرف، وفقًا لهذا الربوتوكول، بقيام االآليات امل�سار اإليها 1. 

2 و 3 بزيارات الأي مكان يخ�سع لواليتها ول�سيطرتها ويوجد  يف املادتني 
اإما  حريتهم  من  حمرومني  يكونوا  اأن  ميكن  اأو  حمرومون  اأ�سخا�س  فيه 
مبوجب اأمر �سادر عن �سلطة عامة اأو بناء على اإيعاز منها اأو مبوافقتها 
ويجري  االحتجاز(.  اأماكن  با�سم  يلي  فيما  اإليها  )ي�سار  �سكوتها  اأو 
حماية  بتعزيز  اللزوم،  عند  القيام،  بهدف  الزيارات  بهذه  اال�سطلع 
العقوبة  اأو  املعاملة  �سروب  من  وغريه  التعذيب  من  االأ�سخا�س  هوؤالء 

اأو املهينة.  اأو اللاإن�سانية  القا�سية 
من 2.  �سكل  اأي  الربوتوكول،  هذا  الأغرا�س  احلرية،  من  احلرمان   يعني 

خا�س  اأو  عام  مكان  يف  اإيداعه  اأو  �سجنه  اأو  �سخ�س  احتجاز  اأ�سكال 
اأي  من  باأمر  ي�ساء،  كما  مبغادرته  فيه  ال�سخ�س  لهذا  ي�سمح  ال  للتوقيف 

�سلطة ق�سائية اأو اإدارية اأو غريها من ال�سلطات االأخرى.

اجلزء الثاين
اللجنة الفرعية ملنع التعذيب

املادة 5
ت�سديق 1.  وبعد  اأع�ساء.  ع�سرة  من  التعذيب  ملنع  الفرعية  اللجنة   تتاألف 

عدد  ُيرفع  اإليه،  ان�سمامه  اأو  الربوتوكول  هذا  على  اخلم�سني  الع�سو 
اأع�ساء اللجنة الفرعـية ملنـع التعذيب اإىل 25 ع�سوًا.

التي . 2 ال�سخ�سيات  بني  من  التعذيب  ملنع  الفرعية  اللجنة  اأع�ساء  يختار 
العدل،  اإقامة  بها يف ميدان  لهم  تتمتع بخلق رفيع وخربة مهنية م�سهود 
�ستى  يف  اأو  ال�سرطة،  اأو  ال�سجون  اإدارة  اأو  اجلنائي  القانون  يف  وخا�سة 

امليادين املت�سلة مبعاملة االأ�سخا�س املحرومني من حريتهم.
للتوزيع 3.  الواجب  التعذيب، االعتبار  الفرعية ملنع  اللجنة  ت�سكيل   يوىل، يف 

القانونية  والنظم  احل�سارة  اأ�سكال  خمتلف  ولتمثيل  العادل  اجلغرايف 
للدول االأطراف.

 ويوىل اأي�سا يف عملية الت�سكيل هذه االعتباُر لتمثيل كل اجلن�سني متثيًل 4. 
متوازنًا على اأ�سا�س مبادئ امل�ساواة وعدم التمييز.

من 5.  ع�سوان  التعذيب  ملنع  الفرعية  اللجنة  ع�سوية  يف  يكون  اأن  يجوز   ال 
مواطني دولة واحدة. 

باال�ستقلل 6.  ويتمتعون  الفردية،  ب�سفتهم  الفرعية  اللجنة  اأع�ساء   يعمل 
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والنزاهة، ويكونون على ا�ستعداد خلدمة اللجنة الفرعية ب�سورة فعالة.

املادة 6
ي�سل . 1 املادة، عددًا  2 من هذه  للفقرة  وفقًا  تر�سح،  اأن  دولة طرف  لكل 

املن�سو�س  ال�سروط  وي�ستوفيان  املوؤهلت  يحوزان  اثنني  مر�سحني  اإىل 
مف�سلة  معلومات  الرت�سيح،  هذا  �سياق  يف  وتوفر،   ،5 املادة  يف  عليها 

املر�سحني. موؤهلت  عن 

هذا 2.  يف  االأطراف  الدول  اإحدى  جن�سية  املر�سحان  يحمل   )اأ( 
الربوتوكول؛

التي  الطرف  الدولة  جن�سية  االأقل  على  املر�سحني  اأحد  يحمل  )ب( 
؛ �سحه تر

)ج( ال ُير�سح اأكرث من مواطنني اثنني من دولة طرف واحدة؛
)د( قبل اأن تر�سح دولة طرف مواطنًا من دولة طرف اأخرى، تطلب موافقة 

كتابية من تلك الدولة وحت�سل عليها.

الذي 3.  االأطراف،  الدول  اجتماع  تاريخ  من  االأقل  على  �سهور  خم�سة   قبل 
اإىل  ر�سالة  املتحدة  للأمم  العام  االأمني  يوجه  خلله،  االنتخابات  تعقد 
ثلثة  غ�سون  يف  تر�سيحاتها  تقدمي  اإىل  فيها  يدعوها  االأطراف  الدول 
اأ�سهر. ويقدم االأمني العام قائمة مرتبة ترتيبًا اأبجديا بجميع االأ�سخا�س 

املر�سحني على هذا النحو، تبني الدول االأطراف التي ر�سحتهم.

املادة 7
 ُينتخب اأع�ساء اللجنة الفرعية ملنع التعذيب على الوجه التايل:1. 

يوىل االعتبار االأول للوفاء بال�سروط واملعايري الواردة يف املادة 5  اأ. 
من هذا الربوتوكول؛

تاريخ  من  اأ�سهر  �ستة  يتجاوز  ال  موعد  يف  االأول  االنتخاب  ُيجرى  ب. 
بدء نفاذ هذا الربوتوكول؛

التعذيب  ملنع  الفرعية  اللجنة  اأع�ساء  االأطراف  الدول  تنتخب  ج. 
بوا�سطة االقرتاع ال�سري؛

يف  التعذيب  ملنع  الفرعية  اللجنة  اأع�ساء  انتخابات  جُترى  د. 
االأمني  من  بدعوة  �سنتني  كل  تعقد  االأطراف  للدول  اجتماعات 
فيها  ي�سكل  التي  االجتماعات  تلك  ويف  املتحدة.  للأمم  العام 
املنتخبون  االأ�سخا�س  يكون  قانونيًا،  ن�سابًا  االأطراف  الدول  ثلثا 
اأكرب  على  يح�سلون  الذين  هم  التعذيب  ملنع  الفرعية  اللجنة  يف 
عدد من االأ�سوات وعلى اأغلبية مطلقة من اأ�سوات ممثلي الدول 

االأطراف احلا�سرين وامل�سوتني. 

االنتخابية، 2.  العملية  خلل  طرف،  دولة  من  اثنان  مواطنان  اأ�سبح   اإذا 
املر�سح  يكون  التعذيب،  ملنع  الفرعية  اللجنة  يف  اأع�ساء  للخدمة  موؤهلني 
الذي يح�سل على اأكرب عدد من االأ�سوات هو ع�سو اللجنة الفرعية ملنع 
التعذيب. ويف حالة ح�سول املواطنني على نف�س العدد من االأ�سوات يتبع 

االإجراء التايل:
املواطنني  من  فقط  واحد  برت�سيح  الطرف  الدولة  قامت  اإذا  اأ. 
اللجنة  يف  ع�سوا  املواطن  هذا  يكون  جن�سيتها،  يحملن  اللذين 

التعذيب؛ الفرعية ملنع 
اإذا قامت الدولة الطرف برت�سيح كل املواطنني اللذين يحملن  ب. 
ال�سري  االقرتاع  بوا�سطة  م�ستقل  ت�سويت  ُيجرى  جن�سيتها، 

اأيهما ي�سبح ع�سوًا؛ لتحديد 
اللذين  املواطنني  من  اأي  برت�سيح  الطرف  الدولة  تقم  مل  اإذا  ج. 
ال�سري  باالقرتاع  م�ستقل  ت�سويت  يجرى  جن�سيتها،  يحملن 

اأيهما ي�سبح ع�سوًا. لتحديد 

املادة 8
يعد  اإذا مل  اأو  التعذيب  الفرعية ملنع  اللجنة  ا�ستقالة ع�سو يف  اأو  يف حالة وفاة 
ر�سحت  التي  الطرف  الدولة  تقوم  مهامه،  اأداء  على  �سبب  الأي  قادرًا  الع�سو 
ال�سروط  وي�ستويف  املوؤهلت  فيه  تتوفر  اآخر  �سالح  �سخ�س  برت�سيح  الع�سو 
للدول  التايل  االجتماع  حتى  للخدمة  وذلك   ،5 املادة  يف  عليها  املن�سو�س 
ميادين  �ستى  بني  منا�سب  توازن  حتقيق  اإىل  احلاجة  مراعاة  مع  االأطراف، 
االخت�سا�س، ورهنًا مبوافقة غالبية الدول االأطراف. وتعترب املوافقة ممنوحة 
ما مل ي�سدر عن ن�سف عدد الدول االأطراف اأو اأكرث رد �سلبي يف غ�سون �ستة 

اأ�سابيع من قيام االأمني العام للأمم املتحدة باإبلغها بالتعيني املقرتح.

املادة 9
اإعادة  ويجوز  �سنوات.  اأربع  ملدة  التعذيب  ملنع  الفرعية  اللجنة  اأع�ساء  ينتخب 
عدد  ن�سف  ع�سوية  مدة  وتنتهي  تر�سيحهم.  اأعيد  اإذا  واحدة  مرة  انتخابهم 
االنتخاب  وعقب  عامني؛  انق�ساء  عند  االأول  االنتخاب  يف  املنتخبني  االأع�ساء 
االجتماع  رئي�س  يجريها  بقرعة  االأع�ساء  هوؤالء  اأ�سماء  تختار  مبا�سرة  االأول 

امل�سار اإليه يف الفقرة 1)د( من املادة 7.

املادة 10
اأع�ساء مكتبها ملدة عامني. ويجوز 1.  التعذيب  الفرعية ملنع  اللجنة   تنتخب 

انتخابهم.  اإعادة 
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يف 2.  ين�س،  الذي  الداخلي،  نظامها  التعذيب  ملنع  الفرعية  اللجنة   ت�سع 
جملة اأمور، على ما يلي:

م�سافًا  االأع�ساء  عدد  ن�سف  من  القانوين  الن�ساب  يتكون  اأ. 
اإليه ع�سو واحد؛

اأ�سوات  باأغلبية  التعذيب  ملنع  الفرعية  اللجنة  قرارات  تتخذ  ب. 
احلا�سرين؛ االأع�ساء 

تكون جل�سات اللجنة الفرعية ملنع التعذيب �سرية. ج. 

للجنة 3.  االأول  االجتماع  عقد  اإىل  املتحدة  للأمم  العام  االأمني   يدعو 
جتتمع  تعقده،  الذي  االأول  االجتماع  وبعد  التعذيب،  ملنع  الفرعية 
وتعقد  الداخلي.  نظامها  بها  يق�سي  التي  االأوقات  يف  الفرعية  اللجنة 
مرة  متزامنة  دوراتهما  التعذيب  مناه�سة  وجلنة  الفرعية  اللجنة 

االأقل. على  ال�سنة  يف  واحدة 

اجلزء الثالث
والية اللجنة الفرعية ملنع التعذيب

املادة 11
تقوم اللجنة الفرعية ملنع التعذيب مبا يلي:

الدول 1.  اإىل  تو�سياتها  وتقدم   ،4 املادة  يف  اإليها  امل�سار  االأماكن   زيارة 
االأطراف ب�ساأن حماية االأ�سخا�س، املحرومني من حريـتهم، من التعذيب 
وغريه من �سروب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو اللاإن�سانية اأو املهيــنـة؛

 وفيما يخ�س االآليات الوقائية الوطنية تقوم مبا يلـي:2. 
اإ�سداء امل�سورة وتقدمي امل�ساعدة للدول االأطراف، عند االقت�ساء،  اأ. 

لغر�س اإن�ساء هذه االآليات؛
باالآليات  اللزوم،  عند  وال�سري  املبا�سر،  االت�سال  على  احلفاظ  ب. 
بغية  لهـا  التقنية  وامل�ساعدة  التدريب  وتوفري  الوطنية  الوقائية 

قدراتها؛ تعزيز 
االحتياجات  تقييم  الوطنية يف  للآليـات  وامل�ساعدة  امل�سورة  توفري  ج. 
من  املحرومني  االأ�سخا�س،  حماية  تعزيز  بغية  اللزمة  والو�سائل 
العقوبة  اأو  املعاملة  �سروب  من  وغريه  التعذيب  من  حريتهم، 

اأو املهينة؛ اأو اللاإن�سانية  القا�سية 
تعزيز  بغية  االأطراف  الدول  اإىل  وامللحظات  التو�سيات  تقدمي  د. 
من  وغريه  التعذيب  ملنع  الوطنية  الوقائية  االآليات  ووالية  قدرات 

�سروب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو اللاإن�سانية اأو املهينة؛

االأمم  هيئات  مع  عام،  بوجه  التعذيب  منع  لغر�س  التعاون،  هـ. 
املنظمات  اأو  املوؤ�س�سات  عن  ف�سل  ال�سلة  ذات  واآلياتها  املتحدة 
الدولية واالإقليمية والوطنية العاملة يف �سبيل تعزيز حماية جميع 
العقوبة  اأو  املعاملة  �سروب  من  وغريه  التعذيب  من  االأ�سخا�س 

اأو املهينة. اأو اللاإن�سانية  القا�سية 

 املادة 12
لتمكني اللجنة الفرعية ملنع التعذيب من اأداء واليتها على النحو املبني يف املادة 

11، تتعهد الدول االأطراف مبا يلي:
اإقليمها وتي�سري �سبيل و�سولها . 1 التعذيب يف  اللجنة الفرعية ملنع  ا�ستقبال 

اإىل اأماكن االحتجاز كما هي حمددة يف املادة 4 من هذا الربوتوكول؛
تزويد اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بكافة املعلومات ذات ال�سلة التي قـد . 2

تطلبها لتقييم االحتياجات والتدابري الواجب اتخاذها بغية تعزيز حماية 
االأ�سخا�س املحرومني من حريتهم من التعذيب وغريه من �سروب املعاملة 

اأو العقوبة القا�سية اأو اللاإن�سانية اأو املهينة؛
واالآليات . 3 التعذيب  ملنع  الفرعية  اللجنة  بني  االت�ساالت  وتي�سري  ت�سجيع 

الوطنية؛ الوقائية 
بحث التو�سيات التي تتقدم بها اللجنة الفرعية ملنع التعذيب والدخول يف . 4

حوار معها حول تدابري التنفيذ املمكنة.

املادة 13
برناجما 1.  اأوال،  القرعة  طريق  عن  التعذيب،  ملنع  الفرعية  اللجنة   ت�سـع 

للزيارات املنتظمة للدول االأطراف بغية اأداء والياتها كما هي حمددة يف 
املادة 11.

االأطراف 2.  الدول  الت�ساور،  بعد  التعذيب،  ملنع  الفرعية  اللجنة   ُتـخطـر 
الرتتيبات  باتخاذ  تاأخري،  دون  القيام،  الدول  لهذه  ليت�سنى  بربناجمها 

العملية اللزمة الأداء الزيارات.
يقـوم بالزيارات ع�سوان اثنان على االأقل من اأع�ساء اللجنة الفرعية ملنع . 3

م�سهود  خرباء  االقت�ساء،  عند  الع�سوين،  هذين  يرافق  وقــد  التعذيب. 
الربوتوكول  هذا  يغطيها  التي  امليادين  يف  الفنية  والدراية  باخلربة  لهم 
اإىل االقرتاحات  باال�ستناد  اإعدادها  وينتقون من قائمة باخلرباء يجري 
االإن�سان  حلقوق  املتحدة  االأمم  ومفو�سية  االأطراف  الدول  من  املقدمة 
االأطراف  الدول  وتقرتح  الدولية.  اجلرمية  ملنع  املتحدة  االأمم  ومركز 
يزيدون  ال  الوطنيني  اخلرباء  من  عددا  القائمة،  اإعداد  لغر�س  املعنية، 
يف  بعينه  خبري  اإدراج  على  تعرت�س  اأن  الطرف  وللدولة  اخلم�سة.  على 



31 30

A L -HAQ AL -HAQ

البروتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة

الزيارة فتقوم اللجنة الفرعية باقرتاح خبري اآخر.
 وللجنة الفرعية ملنع التعذيب اأن تقرتح، اإذا ما راأت ذلك منا�سبا، زيارة 4. 

متابعة ق�سرية تتم اإثر زيارة عادية.

 املادة 14
لتمكني اللجنة الفرعية ملنع التعذيب من اأداء واليتها تتعهد الدول االأطراف . 1

يف هذا الربوتوكول باأن تتيح لها ما يلي:
االأ�سخا�س  بعدد  تتعلق  التي  املعلومات  لكافة  مقيد  غري  و�سوال  اأ. 
يف  املبني  النحو  على  احتجازهم  باأماكن  حريتهم  من  املحرومني 

املادة 4 ف�سل عن عدد االأماكن ومواقعها؛
و�سوال غري مقيد لكافة املعلومات املتعلقة مبعاملة هوؤالء االأ�سخا�س  ب. 

احتجازهم؛ وبظروف 
االحتجاز  اأماكن  لكافة  اأدناه،   2 بالفقرة  رهنا  مقيد،  غري  و�سوال  ج. 

ومرافقها؛ وملن�ساآتها 
فر�سة اإجراء مقابلت خا�سة مع االأ�سخا�س املحرومني من حريتهم  د. 
اإذا  مرتجـم  بوجود  واإما  �سخ�سية  ب�سورة  اإما  �سهود،  وجود  دون 
اقت�ست ال�سرورة ذلك، ف�سل عن اأي �سخ�س ترى اللجنة الفرعية 

ملنع التعذيب اأنـه ميكن اأن يوفر معلومات ذات �سلة باملو�سوع؛
الذين  واالأ�سخا�س  زيارتها  يف  ترغب  التي  االأماكن  اختيار  حرية  هـ. 

ترغب يف مقابلتهم.
 واالعرتا�س على زيارة ملكان احتجاز بعينه ال ميكن التـذرع بــه اإال الأ�سباب 2. 

العامة والكوارث  اأو ال�سلمة  ة وموجبـة لها علقة بالدفاع الوطني  ملحـَـّ
املكان املزمع زيارته، مما يحول موؤقتا  اأو ا�سطراب خطري يف  الطبيعية 
بحالة  الطرف  الدولة  تتذرع  اأن  بزيارة كهذه. وال ميكن  اال�سطلع  دون 

طوارئ معلنة كي يكون ذلك مربرا للعرتا�س على الزيارة.

املادة 15
ال تاأمر اأي �سلطة اأو م�سوؤول باإنزال اأي عقوبة باأي �سخ�س اأو منظمة اأو يطبق 
اأو  ال�سخ�س  هذا  قيام  ب�سبب  عنها  يتغا�سى  اأو  بها  ي�سمح  اأو  العقوبة  عليهما 
معلومات،  اأي  اأع�سائها  اأو  التعذيب  ملنع  الفرعية  اللجنة  بتبليغ  املنظمة  هذه 
اأو هذه املنظمة  ال�سخ�س  اأن ي�سار هذا  ينبغي  اأم خاطئة، وال  �سحيحة كانت 

اأيـا كانت. يف غري ذلك من االأحوال باأي طريقة 

املادة 16
 تبلغ اللجنة الفرعية ملنع التعذيب تو�سياتها وملحظاتها �سرا اإىل الدولة 1. 

الطرف واإىل اأي اآلية وقائية وطنية، اإذا كانت لهـا علقة باملو�سوع.
تعليقات 2.  باأي  م�سفوعا  تقريرها  التعذيب  ملنع  الفرعية  اللجنة   تن�سر 

الطرف  الدولة  املعنية كلما طلبت منها هذه  الطرف  الدولة  �سادرة عن 
التقرير  من  جانب  عن  الطرف  الدولة  ك�سفت  ما  واإذا  ذلك.  تفعل  اأن 
ال  اأنه  بيد  منه.  ن�سـر جزء  اأو  بكامله  التقرير  ن�سر  الفرعية  للجنة  يجوز 

تـن�سر بيانات �سخ�سية دون موافقة �سريحة من ال�سخ�س املعني.
عن 3.  علنـي  �سنوي  تقرير  بتقدمي  التعذيب  ملنع  الفرعية  اللجنة   تقوم 

اأن�سطتها اإىل جلنة مناه�سة التعذيب.
ملنع 4.  الفرعية  اللجنة  مع  التعاون  عن  الطرف  الدولة  امتنعت   اإذا 

لتح�سني  خطوات  اتخاذ  عن  اأو   ،14 و   12 للمادتني  وفقا  التعذيب، 
للجنة  جاز  التعذيب،  ملنع  الفرعية  اللجنة  تو�سيات  �سوء  على  احلالة 
اأن  التعذيب،  ملنع  الفرعية  اللجنة  طلب  على  بناء  التعذيب،  مناه�سة 
الطرف  للدولة  الفر�سة  اإتاحة  وبعد  اأع�سائها،  اأ�سوات  باأغلبية  تقرر 
اللجنة  تقرير  ن�سر  اأو  املو�سوع  حول  علنـي  بيان  اإ�سدار  اآرائها،  الإبداء 

التعذيب. ملنع  الفرعية 
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اجلزء الرابع
االآليات ال�قائية ال�طنية

املادة 17
ت�ستبقـي كل دولة طرف اأو تعنينّ اأو تن�سئ، يف غ�سون فرتة اأق�ساها �سنة واحدة 
بعد بدء نفاذ هذا الربوتوكول اأو الت�سديق عليه اأو االن�سمام اإليه، اآلية وقائية 
واالآليات  املحلي.  امل�ستوى  على  التعذيب  ملنع  اأكرث  اأو  واحدة  م�ستقلة  وطنية 
املن�ساأة بوا�سطة وحدات ال مركزية ميكن تعيينها اآليات وقائية وطنية الأغرا�س 

هذا الربوتوكول اإذا كان ن�ساطها متفقا مع ما ين�س عليه من اأحكام.

املادة 18
الوقائية 1.  للآليات  الوظيفي  اال�ستقلل  ب�سمان  االأطراف  الدول   تتكفل 

الوطنية التابعة لها ف�سل عن ا�ستقلل العاملني فيها.
االآلية 2.  خلرباء  تتوفر  لكي  ال�سرورية  التدابري  االأطراف  الدول   تتخذ 

هذه  وت�سعى  املهنية.  والدراية  اللزمة  القدرات  الوطنية  الوقائية 
العرقية  للمجموعات  ملئم  ومتثيل  اجلن�سني  بني  توازن  الإيجاد  الدول 

وجمموعات االأقلية يف البلد.
الوقائية 3.  االآليات  الأداء  اللزمة  املوارد  بتوفري  االأطراف  الدول   تتعهد 

مهامها. الوطنية 
االعتبار . 4 الوطنية،  الوقائية  االآليات  اإن�ساء  عند  االأطراف،  الدول  تويل 

وحماية  لتعزيز  الوطنية  املوؤ�س�سات  مبركز  املت�سلة  للمبادئ  الواجب 
االإن�سان. حقوق 

املادة 19
اأدنـى، ال�سلطات التالية: متنح االآليات الوقائية الوطنية، كحـد 

من . 1 املحرومني  االأ�سخا�س  معاملة  بدرا�سة  منتظم،  نحو  على  القيام، 
اأماكن االحتجاز على النحو املحدد يف املادة 4 بغية القيام،  حريتهم يف 
اأو  املعاملة  �سروب  ومن  التعذيب  من  حمايتهم  بتعزيز  االأمر،  لزم  اإذا 

اأو املهينة؛ اأو اللاإن�سانية  العقوبة القا�سية 
واأو�ساع 2.  معاملة  حت�سني  بغر�س  املعنية  ال�سلطات  اإىل  تو�سيات   تقدمي 

�سروب  من  وغريه  التعذيب  ومنع  حريتهم  من  املحرومني  االأ�سخا�س 
املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو اللاإن�سانية اأو املهينة، مع مراعاة املعايري 

ذات ال�سلة التي و�سعتها االأمم املتحدة؛
تقدمي اقرتاحات وملحظات تتعلق بالت�سريعات القائمة اأو مب�ساريع القوانني.. 3

املادة 20
يف  االأطراف  الدول  تتعهد  واليتها،  اأداء  من  الوطنية  الوقائية  االآليات  لتمكني 

هذا الربوتوكول باأن تتيح لها ما يلي:
من 1.  املحرومني  االأ�سخا�س  بعدد  املتعلقة  املعلومات  جميع  على   احل�سول 

حريتهم املوجودين يف اأماكن االحتجاز كما هو حمدد يف املادة 4، ف�سل 
عن عدد هذه االأماكن ومواقعها؛

االأ�سخا�س 2.  هوؤالء  معاملة  اإىل  ت�سري  التي  املعلومات  على جميع   احل�سول 
ف�سل عن ظروف احتجازهم؛

 الو�سول اإىل جميع اأماكن االحتجاز ومن�ساآتها ومرافقها؛3. 
حريتهم 4.  من  املحرومني  االأ�سخا�س  مع  خا�سة  مقابلت  اإجراء   فر�سة 

دون وجود �سهـود ومقابلتهم اإما ب�سورة �سخ�سية واإما من خلل مرتجم 
الوقائية  االآلية  اآخر تعتقد  اأي �سخ�س  اإذا اقت�ست ال�سرورة، ف�سل عن 

الوطنية اأنه ميكن اأن يقدم معلومات ذات �سلة؛
حرية اختيار االأماكن التي تريد زيارتها واالأ�سخا�س الذين تريد مقابلتهم؛. 5

وموافاتها 6.  التعذيب  ملنع  الفرعية  اللجنة  مع  ات�ساالت  اإجراء  يف   احلق 
مبعلومات واالجتماع بها.

املادة 21
 ال تاأمــر اأي �سلطة اأو م�سوؤول باإنزال اأي عقوبة باأي �سخ�س اأو منظمة اأو 1. 

اأو يتغا�سى عنها ب�سبب قيام هذا  اأو ي�سمح بها  اأن يطبق عليهما العقوبة 
معلومات،  باأي  الوطنية  الوقائية  االآلية  بتبليغ  املنظمة  هذه  اأو  ال�سخ�س 
هذه  اأو  ال�سخ�س  هذا  ي�سار  اأن  ينبغي  وال  خاطئة،  اأم  كانت  �سحيحة 

املنظمة يف غري ذلك من االأحوال باأي طريقة اأيــا كانت.
حرمتها. . 2 الوطنية  الوقائية  االآلية  جتمعها  التي  ال�سرية  للمعلومات  تكـون 

املعني  ال�سخ�س  بيانات �سخ�سية دون موافقة �سريحة من  اأي  وال تن�سر 
البيانات. بتلك 

املادة 22
ال�سادرة  التو�سيات  املعنية ببحث  الدولة الطرف  ال�سلطات املخت�سة يف  تقوم 
عن االآلية الوقائية الوطنية، وتدخل يف حوار معها حول تدابري التنفيذ املمكنة.

املادة 23
ال�سنوية  التقارير  وتوزيع  بن�سر  الربوتوكول  هذا  يف  االأطراف  الدول  تتعهد 

ال�سادرة عن االآليات الوقائية الوطنية.
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اجلزء اخلام�س
االإعالن

املادة 24
تنفيذ . 1 بتاأجيل  اإعلنًا  ت�سدر  اأن  الت�سديق  عملية  اإثر  االأطراف  للدول 

التزاماتها �سواء مبقت�سى اجلزء الثالث اأو اجلزء الرابع من هذا الربوتوكول.
 ي�سري هذا التاأجيل ملدة اأق�ساها ثلث �سنوات. وعلى اإثر تقدمي الدولة 2. 

ملنع  الفرعية  اللجنة  مع  الت�ساور  وبعد  احلجج  من  ملا يلزم  الطرف 
التعذيب، للجنة مناه�سة التعذيب اأن متدد هذه الفرتة �سنتني اأُخريني.

ال�ساد�س اجلزء 
االأحكام املالية

املادة 25
 تتحمل االأمم املتحدة النفقات التي تتكبدها اللجنة الفرعية ملنع التعذيب 1. 

يف تنفيذ هذا الربوتوكول.
يلزم من املوظفني واملرافق الأداء . 2 املتحدة ما  العام للأمم  االأمني  يوفر 

هذا  مبقت�سى  الفعال  النحو  على  مهامها  التعذيب  ملنع  الفرعية  اللجنة 
الربوتوكول.

املادة 26
اجلمعية 1.  يف  املتبعة  ال�سلة  ذات  للإجراءات  وفقًا  خا�س  �سندوق   ين�ساأ 

وذلك  املتحدة،  للأمم  املالية  والقواعد  للأنظمة  وفقًا  ويدار  العامة، 
ملنع  الفرعية  اللجنة  تقدمها  التي  التو�سيات  تنفيذ  متويل  يف  للم�ساعدة 
الربامج  عن  ف�سل  لها،  بزيارة  قيامها  اإثر  طرف  دولة  اإىل  التعذيب 

الوطنية. الوقائية  للآليات  التعليمية 
تقدمها . 2 التي  التربعات  طريق  عن  اخلا�س  ال�سندوق  متويل  يجوز 

احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية وغريها 
من الكيانات العامة واخلا�سة.

ال�سابع اجلزء 
اأحكام ختامية

املادة 27
التوقيع على هذا الربوتوكول الأي دولة وقعت على االتفاقية.1.   يفتح باب 
دولة �سدقت على 2.  اأي  للت�سديق عليه من جانب  الربوتوكول   يخ�سع هذا 

العام  االأمني  لدى  الت�سديق  �سكوك  وتودع  اإليها.  ان�سمت  اأو  االتفاقية 
للأمم املتحدة.

 يفتح باب االن�سمام اإىل هذا الربوتوكول الأي دولة �سدقت على االتفاقية 3. 
اأو ان�سمت اإليها.

للأمم . 4 العام  االأمني  لدى  االن�سمام  �سك  باإيداع  االن�سمام  نفاذ  يبداأ 
املتحدة.

يخطر االأمني العام للأمم املتحدة جميع الدول املوقعة على هذا الربوتوكول . 5
اأو املن�سمة اإليه باإيداع كل �سك من �سكوك الت�سديق اأو االن�سمام. 

املادة 28
�سك 1.  يداع  اإ تاريخ  من  الثلثني  اليوم  يف  الربوتوكول  هذا  نفاذ   يبداأ 

املتحدة. للأمم  العام  االأمني  لدى  الع�سرين  االن�سمام  و  اأ الت�سديق 
بعد 2.  اإليه  تن�سم  اأو  الربوتوكول  هذا  على  ت�سدق  دولة  لكل   بالن�سبة 

للأمم  العام  االأمني  لدى  الع�سرين  االن�سمام  اأو  الت�سديق  �سك  اإيداع 
من  الثلثني  اليوم  يف  النفاذ  حيز  الربوتوكول  هذا  يدخل  املتحدة، 

ان�سمامها. اأو  ت�سديقها  �سك  اإيداع  تاريخ 

املادة 29
اأية  دون  اأجزائها  بجميع  االحتادية  الدول  على  الربوتوكول  هذا  اأحكام  ت�سري 

قيود اأو ا�ستثناءات.

املادة 30
ال ُتبدى اأي حتفظات على هذا الربوتوكول.

املادة 31
اأي  مبقت�سى  االأطراف  الدول  التزامات  الربوتوكول  هذا  اأحكام  مت�سنّ  ال 
اللجنة  وت�سجع  االحتجاز.  اأماكن  لزيارات  نظامًا  تن�سئ  اإقليمية  اتفاقية 
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البروتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة

االإقليمية  االتفاقيات  تلك  مبوجب  املن�ساأة  والهيئات  التعذيب  ملنع  الفرعية 
الأهداف  الفعال  والتعزيز  االزدواج  تفادي  اأجل  من  والتعاون  الت�ساور  على 

الربوتوكول. هذا 

املادة 32
باتفاقيات جنيف  االأطراف  الدول  التزامات  الربوتوكول  هذا  اأحكام  ال مت�س 
املوؤرخني  االإ�سافيني  وبروتوكوليها   1949 اآب/اأغ�سط�س   12 املوؤرخة  االأربع 
للجنة  طرف  دولة  اأي  تاأذن  اأن  اإمكانية  مت�س  وال   ،1997 حزيران/يونيه   8
امل�سمولة  غري  احلاالت  يف  االحتجاز  اأماكن  بزيارة  الدولية  االأحمر  ال�سليب 

الدويل. االإن�ساين  بالقانون 

املادة 33
 الأية دولة طرف اأن تنق�س هذا الربوتوكول يف اأي وقت مبقت�سى اإخطار 1. 

كتابي توجهه اإىل االأمني العام للأمم املتحدة الذي يبلغ فيما بعد �سائر 
وي�سبح  بذلك.  االتفاقية  ويف  الربوتوكول  هذا  يف  االأطراف  الدول 

النق�س نافذًا بعد انق�ساء �سنة على تاريخ تلقي االأمني العام االإخطار.
التزاماتها 2.  من  الطرف  الدولة  اإعفاء  النق�س  هذا  على  يرتتب   ال 

تاريخ  قبل  يحدث  قد  و�سع  اأو  فعل  اأي  جتاه  الربوتوكول  هذا  مبوجب 
اللجنة  تقرر  قد  اأو  قررت  التي  االإجراءات  جتاه  اأو  النق�س،  نفاذ  بدء 
املعنية،  الطرف  بالدولة  يتعلق  فيما  اتخاذها  التعذيب  ملنع  الفرعية 
م�ساألة  اأية  يف  النظر  مبوا�سلة  نحو  اأي  على  النق�س  هذا  يخل  ال  كما 
قبل  فيها  النظر  يف  �سرعت  قد  التعذيب  ملنع  الفرعية  اللجنة  تكون 

النق�س. نفاذ هذا  بدء  تاريخ 
 بعد تاريخ بدء نفاذ النق�س ال�سادر عن الدولة الطرف، ال تبداأ اللجنة 3. 

الفرعية ملنع التعذيب النظر يف اأي م�ساألة جديدة تتعلق بتلك الدولة.

املادة 34
للأمم . 1 العام  االأمني  اإىل  وتقدمه  تعديل  تقرتح  اأن  طرف  دولة  الأي 

الربوتوكول  هذا  يف  االأطراف  الدول  اإىل  العام  االأمني  ويحيل  املتحدة. 
كانت  اإن  تبلغه  باأن  اإليها  بطلب  م�سفوعًا  تلقيه  فور  املقرتح  التعديل 
حتبذ عقد موؤمتر للدول االأطراف بغر�س النظر يف االقرتاح والت�سويت 
اإعراب ثلث تلك الدول االأطراف على االأقل، يف غ�سون  عليه. ويف حالة 
اأربعة اأ�سهر من تاريخ ورود االإحالة من االأمني العام، عن حتبيذها عقد 
االأمم  برعاية  املوؤمتر  انعقاد  اإىل  العام  االأمني  يدعو  املوؤمتر،  هذا  مثل 
ثلثي  باأغلبية  املوؤمتر  يعتمده  تعديل،  اأي  العام  االأمني  ويقدم  املتحدة. 
الدول االأطراف احلا�سرة وامل�سوتة، اإىل جميع الدول االأطراف لقبوله.

من 2.  قبوله  بعد  املادة،  هذه  من   1 للفقرة  وفقًا  ُيْعتمد  تعديل  اأي   يدخل 

النفاذ  الربوتوكول، حيز  االأطراف يف هذا  الدول  بثلثي  االأغلبية  جانب 
طرف. دولة  لكل  الد�ستورية  للعملية  وفقًا 

التي قبلتها، وتظل 3.  االأطراف  للدول  نفاذها ملزمة  التعديلت عند   تكون 
وباأية تعديلت  باأحكام هذا الربوتوكول  االأخرى ملزمة  االأطراف  الدول 

�سبق لها قبولها.

املادة 35
مُينح اأع�ساء اللجنة الفرعية ملنع التعذيب واالآليات الوقائية الوطنية االمتيازات 
ومُينح  م�ستقل.  نحو  على  مهامهم  ملمار�ستهم  الزمة  تكون  التي  واحل�سانات 
التعذيب االمتيازات واحل�سانات املن�سو�س عليها  اللجنة الفرعية ملنع  اأع�ساء 
يف البند 22 من اتفاقية امتيازات االأمم املتحدة وح�ساناتها املوؤرخة 13 �سباط/

فرباير 1946، رهنًا باأحكام البند 23 من تلك االتفاقية.

املادة 36
اإىل  بزيارة  قيامهم  اأثناء  التعذيب  ملنع  الفرعية  اللجنة  اأع�ساء  جميع  على 
وباالمتيازات  الربوتوكول  هذا  ومقا�سد  باأحكام  االإخلل  دون  طرف،  دولة 

واحل�سانات التي يتمتعون بها:

 احرتام قوانني واأنظمة الدولة الــَمُزوَرة؛1. 
 االمتناع عن اأي فعل اأو ن�ساط يتعار�س مع ما تت�سم به واجباتهم من 2. 

طابع نزيه ودويل.

املادة 37
االإ�سبانية 1.  ن�سو�سه  احلجية  يف  تت�ساوى  الذي  الربوتوكول،  هذا   يودع 

االأمني  لدى  والفرن�سية،  والعربية  وال�سينية  والرو�سية  واالإنكليزية 
املتحدة. للأمم  العام 

 ير�سل االأمني العام للأمم املتحدة اإىل جميع الدول ن�سخا م�سدقا عليها 2. 
من هذا الربوتوكول.
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إنسان  اإلنسان، هي مؤسسة حقوق  أجل  القانون من  مؤسسة »الحق« – 
الضفة   - اهلل  رام  مدينة  مقرها  ومستقلة،  حكومية  غير  فلسطينية، 
المحامين  من  مجموعة  قبل  من   1979 العام  في  تأسست  الغربية، 
حقوق  وصون  وتعزيز  القانون،  سيادة  مبدأ  توطيد  بهدف  الفلسطينيين 

اإلنسان واحترامها في األرض الفلسطينية المحتلة. 

 وتتمتع »الحق« بالصفة االستشارية لدى المجلس االقتصادي االجتماعي 
اإلنسان،  لحقوق  اليورومتوسطية  الشبكة  وعضوية  المتحدة،  األمم  في 
وهي  للموئل،  الدولي  والتحالف  التعذيب،  لمناهضة  الدولية  والمنظمة 

فرع لجنة  »الحقوقيين الدوليين - جنيف«.

 ينصب عمل »الحق« على رصد وتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان الفردية 
العام 1979 ومتابعتها،  المحتلة قي  الفلسطينية  والجماعية في األرض 
بهدف وضع حد لهذه االنتهاكات والجرائم عن طريق التوعية بمخاطرها 
سواء  للقضاء  الدولية  الجرائم  مرتكبي  تقديم  على  والعمل  وآثارها، 
والدراسات  األبحاث  بإعداد  »الحق«  وتقوم  الدولي.  أو  منه  الوطني 
األراضي  في  اإلنسان  حقوق  بأوضاع  المتعلقة  القانونية  والمداخالت 
والقانون  اإلنساني  الدولي  القانون  إلى  باالستناد  المحتلة  الفلسطينية 

اإلنسان.  لحقوق  الدولي 

بقضايا  خاصة  وعالمية  محلية  حمالت  تنظيم  على  »الحق«  تعمل 
ومحلية  وإقليمية  دولية  بهيئات  واالتصال  اإلنسان،  حقوق  وانتهاكات 

مختلفة واستخدام آليات األمم المتحدة الخاصة بهذا الشأن. 

الفلسطيني،  المدني  المجتمع  منظمات  مع  وبالتعاون  »الحق«  تقوم  كما 
اإلنسان  حقوق  معايير  إدماج  على  بالعمل  العالقة،  ذات  الدولة  ومنظمات 

الدولية في القوانين والتشريعات والسياسات الفلسطينية. 

وأسست »الحق« مركزا تطبيقيا للقانون الدولي، ليساعد في بناء القدرات 
على  والمحامين/ات،  والصحفيين/ات  اإلنسان  حقوق  ناشطات  لنشطاء/ 
يهدف  الدولي  البعد  في  عمل  وبرنامج  واإلقليمي،  المحلي  المستويين 
لتبادل الخبرات والمعرفة القانونية ارتباطا بتطبيقاتها ودروسها المختلفة 
إلى  إضافة  الدوليين  وبين  المحليين  واألكاديميين  النشطاء  بين  تجمع 

حلقات النقاش المتخصصة.

وللجمهور  للباحثين  الخدمة  توفر  قانونية متخصصة  »الحق« مكتبة  لدى 
المهتم في مجال القانون الدولي وحقوق اإلنسان. 


