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تود مبادرة مناهضة التعذيب أن تشكر جمعية مناهضة التعذيب عىل إنتاج هذا الكتّيب



وب  ه من �ض تعت�ب اتفاقية االأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغ�ي
المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، معاهدة دولية 

وب  ه من �ض نسان تنص عىل الحظر العالمي للتعذيب وغ�ي لحقوق الإ
المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، وتنشىئ أداة لمراقبة 

الحكومات ولمساءلتها.

ي 10 
اعتمدت الجمعية العامة اتفاقية الئمم المتحدة لمناهضة التعذيب �ض

ي 26 حزيران/ يونيو 1987. 
ض النفاذ �ض كانون الئول/ ديسم�ب 1984، ودخلت ح�ي

وب المعاملة أو العقوبة  ه من �ض كما بحظى الحظر المطلق للتعذيب وغ�ي
القاسية أو الالإنسانية أو المهينة بالقبول كمبدأ من مبادئ القانون الدولي 

. ي
العر�ض

ه من  وتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغ�ي أما بالنسبة لل�ب
وب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، فقد  �ض

ي 18 كانون الئول/ ديسم�ب 2002، 
اعتمدته الجمعية العامة لالئمم المتحدة �ض

وتوكول الختياري إل  ي 22 حزيران/ يونيو 2006. ويهدف ال�ب
ض النفاذ �ض ودخل ح�ي

منع التعذيب عن طريق فتح أماكن الحتجاز لمراقبة خارجية تجريها هيئات 
مستقلة.

وتوكول الختياري بإنشاء آلية وقائية وطنية للقيام بزيارات  ي ال�ب
ضم الدول �ض تل�ت

دورية لئماكن الحتجاز. وتعت�ب اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب التابعة 
وتوكل  ي نظام الزيارات الذي وضعه ال�ب

لالئمم المتحدة العنرص الدولي �ض
ض الآليات الوطنية واللجنة الفرعية لمنع  الختياري، ويتيح التواصل المبا�ش ب�ي

التعذيب.
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وب  ه من �ض اتفاقية مناهضة التعذيب وغ�ي
 المعاملة أو العقوبة القاسية

أو الالإنسانية أو المهينة

اعتمدتها الجمعية العامة وفتحت باب التوقيع والتصديق عليها والنضمام 
اليها

ي 10 كانون الئول / ديسم�ب 1984
ي القرار 46/39 المؤرخ �ض

�ض

تاريخ بدء النفاذ: 26 حزيران/ يونيه 1987،وفقا للمادة 27 )1(
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ي هذه االتفاقية 
إن الدول االأطراف �ض

اف بالحقوق المتساوية وغ�ي القابلة للترصف، لجميع أعضاء  إذ ترى أن الع�ت
ي ميثاق الئمم المتحدة، أساس 

ية هو،وفقا للمبادئ المعلنة �ض الئ�ة الب�ش
ي العالم،

الحرية والعدل والسلم �ض

نسان، وإذ تدرك ان هذه الحقوق تستمد من الكرامة المتأصلة لالإ

ي اعتبارها الواجب الذي يقع عىل عاتق الدول بمقت�ض الميثاق، 
وإذ تضع �ض

نسان وحرياته  ام حقوق الإ وبخاصة بموجب المادة 55 منه، بتعزيز اح�ت
الئساسية،ومراعاتها عىل مستوى العالم، ومراعاة منها المادة 5 من العالن 

نسان والمادة 7 من العهد الدول الخاص بالحقوق  العالمي لحقوق الإ
المدنية والسياسية، وكلتاهما تنص عىل عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو 

المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، ومراعاة منها ايضا 
وب  ه من �ض لعالن حماية جميع الشخاص من التعرض للتعذيب وغ�ي

المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، الذي اعتمدته 
ي 9 كانون الول/ ديسم�ب 1975،

الجمعية العامة �ض

وب المعاملة  ه من �ض ي زيادة فعالية النضال ضد التعذيب وغ�ي
ورغبة منها �ض

ي العالم قاطبة،
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية �ض

اتفقت عىل ما يىل:
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الجزء االول

المادة 1

1- لئغراض هذه التفاقية،يقصد 'بالتعذيب ' أى عمل ينتج عنه ألم أو عذاب 
شديد ،جسديا كان أم عقليا،يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا 
اف ،أو معاقبته عىل  الشخص،أو من شخص ثالث،عىل معلومات أو عىل اع�ت

ي انه ارتكبه ،هو أو شخص ثالث أوتخويفه أو ارغامه 
عمل ارتكبه أو يشتبه �ض

هو أو أى شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الئلم أو العذاب لئى سبب 
ض ايا كان نوعه،أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه  يقوم عىل التمي�ي

موظف رسمي أو أي شخص يترصف بصفته الرسمية ول يتضمن ذلك الئلم أو 
ئ فقط عن عقوبات قانونية أو المالزم لهذه العقوبات أو الذي  العذاب النا�ش

يكون نتيجة عرضية لها.

يع وطىض يتضمن أو يمكن أن  2- ل تخل هذه المادة باى صك دول أو ت�ش
يتضمن أحكاما ذات تطبيق أشمل.

 

المادة 2

يعية أو ادارية أو قضائية فعالة أو  1- تتخذ كل دولة طرف اجراءات ت�ش
ي أى اقليم يخضع لختصاصها 

أية اجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب �ض
. القضا�ئ

2- ل يجوز التذرع باية ظروف استثنائية ايا كانت، سواء أكانت هذه الظروف 
حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سيا�ي داخىل أو اية حالة من 

ر للتعذيب. حالت الطوارئ العامة الخرى كم�ب
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ض أعىل مرتبة أو عن سلطة  3- ل يجوز التذرع بالئوامر الصادرة عن موظف�ي
ر للتعذيب. عامة كم�ب

 

المادة 3

1- ل يجوز لئية دولة طرف أن تطرد أى شخص أو تعيده)"ان ترده"( أو أن 
تسلمه إل دولة أخرى، اذا توافرت لديها أسباب حقيقة تدعو إل العتقاد بأنه 

ي خطر التعرض للتعذيب.
سيكون �ض

2- تراعى السلطات المختصة لتحديد ما اذا كانت هذه الئسباب متوافرة، 
ي حالة النطباق ، وجود نمط 

ي ذلك ، �ض
جميع العتبارات ذات الصلة، بما �ض

ي 
نسان �ض ثابت من النتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإ

الدولة المعنية.

 

المادة 4  

 1- تضمن كل دولة طرف ان تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب 
، وينطبق الئمر ذاته عىل قيام أى شخص بأيه محاولة لممارسة  قانونها الجنا�ئ

ي التعذيب.
التعذيب وعىل قيامه بأى عمل آخر يشكل تواطؤا ومشاركة �ض

2- تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة 
ة. ي العتبار طبيعتها الخط�ي

تاخذ �ض
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المادة 5

 1- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من الجراءات لقامة وليتها القضائية عىل 
ي الحالت التالية:

ي المادة 4 �ض
الجرائم المشار إليها �ض

ي أى اقليم يخضع لوليتها القضائية أو 
)أ ( عند ارتكاب هذه الجرائم �ض

ي تلك الدول.
ض طائرة مسجلة �ض عىل ظهر سفينة أو عىل م�ت

)ب( عندما يمون مرتكب الجريمة من مواطىض تلك الدولة .

ت تلك  )ج( عندما يكون المجىض عليه من مواطىض تلك الدولة ،إذا اعت�ب
الدولة ذلك مناسبا.

قامة وليتها القضائية  2- تتخذ كل دولة طرف بالمثل ما يلزم من الجراءات لإ
ي يكون فيها مرتكب الجريمة المزعوم 

ي الحالت الىت
عىل هذه الجرائم �ض

ي أى اقليم يخضع لولياتها القضائية ول تقوم بتسليمة عمال بالمادة 
موجودا �ض

ي الفقرة أ من هذه المادة.
ي ورد ذكرها �ض

8 إل اية دولة من الدول الىت

3- ل تستثىض هذه التفاقية أى ولية قضائية جنائية تمارس وفقا للقانون 
الداخىل.

 

المادة 6

1- تقوم أية دولة طرف، لدى اقتناعها، بعد دراسة المعلومات المتوفرة 
ف  ي اراضيها يدعى أنه اق�ت

ر احتجاز شخص موجود �ض لها، بأن الظروف ت�ب
ي المادة 4 باحتجازه او تتخذ أية اجراءات قانونية أخرى 

جرمامشار اليه �ض
لضمان وجود فيها . ويكون الحتجاز والجراءات القانونية الخرى مطابقة 

لما ينص عليه قانون تلك الدولة عىل أل يستمر احتجاز الشخص ال للمدة 
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الالزمة للتمكن من اقامة أى دعوى جنائية أو من اتخاذ أى اجراءات لتسليمه.

2- تقوم هذه الدولة فورا باجراء التحقيق الول فيما يتعلق بالوقائع .

3- تتم مساعدة أى شخص محتجز وفقا للفقرة 1 من المادة عىل التصال فورا 
ي يقيم فيها 

ي هو من مواطنيها ، أو بممثل الدولة الىت
باقرب مختص للدولة الىت
عادة أن كان بال جنسية.

4- لدى قيام دولة ما، عمال بهذه المادة،باحتجاز شخص ما،تخطر عىل الفور 
ي الفقرة أ من المادة 5،باحتجاز هذا الشخص وبالظروف 

الدول المشار إليها �ض
ي تجرى التحقيق الول الذي تتوخاه الفقرة 

ر اعتقاله ،وعىل الدولة الىت ي ت�ب
الىت

2 من هذه المادة ان ترفع فورا ما توصلت اليه من النتائج إل الدول المذكورة 
ي نيتها ممارسة وليتها القضائية .

مع الفصاح عما اذا كان �ض

 

المادة 7

ي القليم الخاضع لوليتها القضائية 
ي يوجد �ض

1- تقوم الدولة الطرف الىت
ي الحالت 

ي المادة 4 �ض
شخص يدعى ارتكابه لئى من الجرائم المنصوص عليها �ض

ي تتوخاها المادة 5، بعرض القضية عىل سلطاتها المختصة بقصد تقديم 
الىت

الشخص للمحاكمة ،إذا لم تقم بتسليمه .

ي حالة ارتكاب 
2- تتخذ هذه السلطات قرارها بنفس السلوب الذي تتبعه �ض

ي حالت 
ة بموجب قانون تلك الدولة ،و�ض أية جريمة عادية ذات طبيعة خط�ي

ي الفقرة 2 من المادة 5 ينبغى أل تكون معاي�ي الئدلة المطلوبة 
المشار اليها �ض

ي 
ي تنطبق �ض

للمقاضاة والدانة بأى حال من الحوال أقل �امة من تلك الىت
ي الفقرة 1 من المادة 5.

الحالت المشار اليها �ض
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ي جميع مراحل الجراءات القانونية لئي شخص 
3- تكفل المعاملة العادلة �ض

ي المادة 4.
تتخذ ضده تلك الجراءات فيما يتعلق باي من الجرائم المشار اليها �ض

المادة 8

ي أية 
ي المادة 4 جرائم قابلة لتسليم مرتكبيها �ض

1- تعت�ب الجرائم المشار اليها �ض
ض الدول الطراف. وتتعهد الدول  ض تكون قائمة ب�ي معاهدة لتسليم المجرم�ي

ي كل معاهدة 
الطراف بادراج هذه الجرائم كجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها �ض

م بينها. تسليم ت�ب

2- اذا تسلمت دولة طرف طلبا للتسليم من دولة ل تربطها بها معاهدة 
وطا بوجود  ، وكانت الدولة الول تجعل التسليم م�ش ض لتسليم المجرم�ي

، يجوز لهذه الدولة اعتبار هذه التفاقية اساسا  ض معاهدة لتسليم المجرم�ي
وط  قانونيا للتسليم فيما يختص بمثل هذه الجرائم. ويخضع التسليم لل�ش

ي يقدم اليها طلب التسليم.
ي قانون الدولة الىت

الخرى المنصوص عليها �ض

ي ل تجعل التسليم مرهونا بوجود معاهدة بان 
ف الدول الطراف الىت 3- تع�ت

وط المنصوص عليها  هذه الجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها فيما بينها طبقا لل�ش
ي يقدم اليها طلب التسليم.

ي قانون الدولة الىت
�ض

ض الدول الطراف، كما لو  4- وتتم معاملة هذه الجرائم ، لئغراض التسليم ب�ي
ي أرا�ض الدول 

ي المكان الذي حدثت فيه فحسب، بل ايضا �ض
فت ل�ض أنها اق�ت

المطالبة باقامة وليتها القضائية طبقا للفقرة 1 من المادة 5.
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المادة 9

1- عىل كل دولة طرف ان تقدم الدول الطراف الخرىا أك�ب قدر من المساعدة 
فيما يتعلق بالجراءات الجنائية المتخذة بشان أى من الجرائم المشار اليها 

ي حوزتها والالزمة 
ي ذلك توف�ي جميع الئدلة الموجودة �ض

ي المادة 4،بما �ض
�ض

لالجراءات.

اماتها بمقت�ض الفقرة 1 من هذه المادة وفقا لما  ض 2- تنفيذ الدول الئطراف ال�ت
قد يوجد بينها من معاهدات لتبادل المساعدة القضائية.

 

المادة 10

1- تضمن كل دولة إدراج التعليم والعالم فيما يتعلق بحظر التعذيب عىل 
ض سواء  ض بانفاذ القوان�ي ض المكلف�ي ي برامج تدريب الموظف�ي

الوجه الكامل �ض
ض  ي ميدان الطب ، والموظف�ي

ض �ض ض ، والعامل�ي ض أو العسكري�ي أكانوا من المدني�ي
هم ممن تكون لهم عالقة باحتجاز أى فرد معرض لئى شكل  ض أو غ�ي العمومي�ي

من أشكال التوقيف أو اعتقال أو سجن أو باستجواب هذا الفرد أو معاملته.

ي يتم 
ض والتعليمات الىت ي القوان�ي

2- تضمن كل دولة طرف إدراج هذا الحظر �ض
إصدارها فيما يختص بواجبات ووظائف مثل هؤلء الشخاص.

 

المادة 11

تبقى كل دولة قيد الستعراض المنظم قواعد الستجواب،وتعليماته وأساليبه 
تيبات المتعلقة بحجز ومعاملة الشخاص الذين  وممارساته، وكذلك ال�ت

ي أى اقليم 
تعرضوا لئى شكل من اشكال التوقيف أو العتقال أو السجن �ض
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يخضع لوليتها القضائية، وذلك بقصد منع حدوث أى حالت تعذيب.

 

المادة 12

تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة باجراء تحقيق �يع ونزيه كلما 
وجدت أسباب معقولة تدعو إل العتقاد بان عمال من أعمال التعذيب قد 

ي أى من القاليم الخاضعة لوليتها القضائية.
ارتكب �ض

 

المادة 13

ي أى اقليم 
تضمن كل دولة طرف لئى فرد يدعى بأنه قد تعرض للتعذيب �ض

ي أن يرفع شكوى إل سلطاتها المختصة 
يخضع لوليتها القضائية، الحق �ض

اهة. وينبغى اتخاذ  ض ي حالته عىل وجه ال�عة وب�ض
ي تنظر هذه السلطات �ض

و�ض
الخطوات الالزمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من كافة أنواع 

المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لئى أدلة تقدم.

 

المادة 14

،إنصاف من يتعرض لعمل من  ي نظامها القانو�ض
1- تضمن كل دولة طرف، �ض

ي 
ي تعويض عادل ومناسب بما �ض

أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ �ض
ي حالة وفاة المعتدى عليه 

ذلك وسائل إعادة تأهيله عىل أكمل وجه ممكن،و�ض
ي 

نتيجة لعمل من أعمال التعذيب ،يكون لالئشخاص الذين يعولهم الحق �ض
التعويض.
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ه من الشخاص  ي هذه المادة ما يمس أى حق للمعتدى عليه أو لغ�ي
2- ليس �ض

. فيما قد يوجد من تعويض بمقت�ض القانون الوطىض

 

المادة 15

دلء بها  ستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإ تضمن كل دولة طرف عدم الإ
ي أية إجراءات، إل اذا كان ذلك ضد شخص متهم 

نتيجة للتعذيب كدليل �ض
دلء بهذه القوال. بارتكاب التعذيب كدليل عىل الإ

 

المادة 16

ي أى اقليم يخضع لوليتها القضائية 
1- تتعهد كل دولة طرف بان تمنع،�ض

حدوث أى أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية 
ي ل تصل إل حد التعذيب كما حددته المادة 1، عندما يرتكب 

أو المهينة الىت
موظف عمومى أو شخص آخر يترصف بصفة رسمية هذه العمال أو يحرص 

عىل ارتكابها، أو عندما تتم بموافقة أو بسكوته عليها. تنطبق بوجه خاص 
ي المواد 10،11،12،13 وذلك بالستعاضة عن الشارة إل 

مات الواردة �ض ض الل�ت
وب المعاملة أو العقوبة القاسية أو  ه من �ض التعذيب بالشارة إل غ�ي

الالإنسانية أو المهينة .

2- لتخل أحكام هذه التفاقية باحكام أى صك دول آخر أو قانون وطىض 
يحظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة أو يتصل 

ض أو طردهم. بتسليم المجرم�ي
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الجزء الثا�ض

المادة 17

1- تنشأ لجنة لمناهضة التعذيب )يشار إليها فيما بعد باسم اللجنة (وتضطلع 
اء عىل  ة ج�ب بالمهام المنصوص عليها فيما بعد . وتتالف اللجنة من ع�ش

نسان، يعملون  ي ميدان حقوق الإ
مستوى أخال�ت عال ومشهود لهم بالكفاءة �ض

ي اللجنة بصفتهم الشخصية. وتقوم الدول الطراف بانتخابهم مع مراعاة 
�ض

ة  اك بعض الشخاص من ذوى الخ�ب ي العادل وفائدة اش�ت
التوزيع الجغرا�ض

القانونية.

اع ال�ى من قائمة بأشخاص ترشحهم  2- ينتخب أعضاء اللجنة بطريق الق�ت
الدول الئطراف،ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحد من مواطينها . 

ي اعتبارها فائدة ترشيح أشخاص يكونون أيضا أعضاء 
وتضع الدول الئطراف �ض

نسان المنشأة بمقت�ض العهد الدول الخاص  ي اللجنة المعنية بحقوق الإ
�ض

ي لجنة مناهضة 
بالحقوق المدنية والسياسية ولديهم الستعداد للعمل �ض

التعذيب.

ي يدعو إل 
ي أجتماعات الدول الئطراف الىت

3- يجرى انتخاب أعضاء اللجنة �ض
ي 

ي تلك الجتماعات الىت
ض العام لالمم المتحدة. و�ض ض الم�ي عقدها مرة كل سنت�ي

ينبغى أن يتكون نصابها القانو�ض من ثلىش الدول الئطراف ويكون الئشخاص 
المنتخبون لعضوية اللجنة هم الحائزون عىل أك�ب عدد من الصوات وعىل 

. ض ين المصوت�ي الئغلبية المطلقة لئصوات ممثىل الدول الئطراف الحا�ض

ي موعد ل يتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه 
4- يجرى النتخاب الئول �ض

ض العام لالمم المتحدة ،قبل موعد كل انتخاب باربعة  التفاقية .ويقوم الم�ي
أشهر عىل الئقل ،بتوجيه رسالة إل الدول الئطراف يدعوها فيها إل تقديم 
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ض العام باعداد قائمة باسماء  ي غضون ثالثة أشهر. ويقوم الم�ي
ترشيحها �ض

ض عىل هذا النحو مرتبة ترتيبا أبجديا،مع بيان الدول الئطراف  جميع المرشح�ي
ي رشحتهم ، ويقدم هذه القائمة إل الدول الئطراف.

الىت

عادة  ض لإ ة مدتها أربع سنوات، ويكونون مؤهل�ي 5- ينتخب أعضاء اللجنة لف�ت
ي حالة ترشيحهم مرة أخرى،غ�ي أن مدة عضوية خمسة من 

إنتخابهم �ض
،ويقوم  ض ي المرة الئول تنتهى بعد سنت�ي

الئعضاء الذين يتم انتخابهم �ض
ي الفقرة 3 من هذه المادة بعد النتخاب الئول 

رئيس الإجتماع المشار اليه �ض
ة،باختبار أسماء هؤلء الئعضاء الخمسة بطريق القرعة. مبا�ش

ي حالة وفاة أحد أعضاء اللجنة أو استقالية أو عجزه لئى سبب آخر عن 
6- �ض

ض خب�ي أخر من  ي رشحته بتعي�ي
أداء مهامه المتعلقة باللجنة تقوم الدولة الىت

يطة الحصول  ة المتبقية من مدة عضوية �ش ي اللجنة للف�ت
مواطنيها للعمل �ض

عىل موافقة أغلبية الدول الئطراف وتعت�ب الموافقة قد تمت ما لم تكن اجابة 
ي غضون سته 

نصف عدد الدول الئطراف أو أك�ش عىل ذلك بالنفي وذلك �ض
ح. ض المق�ت ض العام لالمم المتحدة بابالغها بالتع�ي أسابيع بعد قيام الئم�ي

7- تتحمل الدول الئطراف نفقات أعضاء اللجنة أثناء أدائهم لمهام المتعلقة 
باللجنة.

 

المادة 18

. ويجوز اعادة انتخابهم. ض 1- تتنخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنت�ي

ي جملة أمور عىل ما يىل:
2- تضع اللجنة نظامها الداخىل عىل ان ينص،�ض

)أ( يكتمل النصاب القانو�ض بحضور ستة أعضاء.
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ين. )ب( تتخذ مقررات اللجنة باغلبية أصوات الئعضاء الحا�ض

ض  ض العام لالمم المتحدة بتوف�ي ما يلزم من الموظف�ي 3-يقوم الئم�ي
والتسهيالت لئداء اللجنة مهامها بمقت�ض هذه التفاقية عىل نحو فعال.

ض العام الالمم المتحدة بالدعوة إل عقد الجتماع الئول للجنة.  4-يقوم الئم�ي
ي ينص عليها نظامها 

ي المواعيد الىت
وبعد عقد اجتماعها الئول، تجتمع اللجنة �ض

الداخىل.

5- تكون الدول الئطراف مسؤولة عما يتم تحمله من نفقات فيما يتعلق 
ي ذلك رد أي نفقات إل المم 

بعقد اجتماعات الدول الطراف واللجنة بما �ض
ي تكون المم المتحدة قد 

ض والتسهيالت الىت المتحدة مثل تكلفة الموظف�ي
تحملتها وفقا للفقرة3 من هذه المادة .

 

المادة 19

ض العام لالمم  1- تقدم الدول الئطراف إل اللجنة،عن طريق الئم�ي
ي اتخذتها تنفيذا لتعهداتها بمقت�ض هذه 

المتحدة،تقارير عن التداب�ي الىت
ي غضون سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه التفاقية بالنسبة 

التفاقية، وذلك �ض
للدولة الطرف المعنية. وتقدم الدول الئطراف بعد ذلك تقارير تكميلية مرة 

كل أربع سنوات عن أية تداب�ي جديدة تم اتخاذها، وغ�ي ذلك من التقارير 
ي قد تطلبها اللجنة.

الىت

ض العام لالئمم المتحدة التقارير إل جميع الدول الئطراف. 2- يحيل الئم�ي

ي قد 
ي كل تقرير،ولها ان تبدى كافة التعليقات العامة الىت

3- تنظر اللجنة �ض
تراها مناسبة وان ترسلها إل الدولة الطرف المعنية . وللدولة الطرف ان ترد 
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عىل اللجنة بما ترتئيه من مالحظات .

ي تقريرها السنوى الذي تعده 
اءى لها، أن تدرج �ض 4- وللجنة ان تقرر،كما ي�ت

وفقا للمادة 24 أية مالحظات تكون أبدتها وفقا للفقرة 3 من هذه المادة،إل 
جانب المالحظات الواردة اليها من الدولة الطرف المعنية بشان هذه 

المالحظات ولللجنة أيضا أيا أن ترفق صورة من التقرير المقدم بموجب 
الفقرة 1 من هذه المادة،اذا طلبت ذلك الدولة الطرف المعنية.

المادة 20

1- إذا تقلت اللجنة معلومات موثوقا بها يبدو لها أنها تتضمن دلئل لها أساس 
ي ارا�ض دولة طرف. تدعو 

قوى تش�ي إل أن تعذيبها يمارس عىل نحو منظم �ض
ي دراسة هذه المعلومات،وتحقيقا 

اللجنة الدولة الطرف المعنية إل التعاون �ض
لهذه الغاية إل تقديم مالحظات بصدد تلك المعلومات.

ي اعتبارها أية مالحظات تكون قد قدمتها الدولة 
2- وللجنة بعد ان تأخذ �ض

،إذا قررت أن  ض الطرف المعنيةوأية معلومات ذات صلة متاحة لها،أن تع�ي
ر ذلك،عضوا أو أك�ش من أعضائها لإجراء تحقيق �ى وتقديم  هنالك ما ي�ب

تقرير بهذا الشأن إل اللجنة بصورة مستعجلة.

ي حالة اجراء تحقيق بمقت�ض الفقرة 2 من هذه المادة،تلتمس اللجنة 
3- و�ض

تعاون الدول الطرف المعنية. وقد يشمل التحقيق،بالتفاق مع الدولة 
الطرف،القيام بزيارة أرا�ض الدولة المعنية.

ي يتوصل اليها عضوها أو أعضاؤها 
4- وعىل اللجنة ،بعد فحص النتائج الىت

وفقا للفقرة 2 من هذه المادة ان تحيل إل الدولة الطرف المعنية هذه النتائج 
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احات قد تبدو مالئمة بسبب الوضع القائم. مع أى تعليقات واق�ت

ي الفقرات 1إل 4 من هذه المادة 
5- تكون جميع اجراءات اللجنة المشار اليها �ض

ي جميع مراحل الإجراءات يلتمس تعاون الدولة الطرف… ويجوز 
�ية،و�ض

للجنة وبعد استكمال هذه الئجراءات المتعلقة بأى تحقيق يتم وفقا للفقرة 
2 ، أن تقرر بعد اجراء مشاورات مع الدولة الطرف المعنية ادراج بيان موجز 

ي تقريرها السنوى المعد وفقا للمادة24.
بنتائج الئجراءات �ض

 

المادة 21

ي أى وقت،بموجب هذه 
ي هذه التفاقية ان تعلن،�ض

1- لئية دولة طرف �ض
ي أن تتسلم بالغات تفيد أن دولة 

ف بأختصاص اللجنة �ض المادة،أنها تع�ت
اماتها بموجب هذه التفاقية  ض طرفا تدعى بأن دولة طرفا آخرى ل تفي بال�ت

ي تلك البالغات .و يجوز أن تسلم البالغات والنظر فيها وفقا 
ي أن تنظر �ض

�ض
ي حالة تقديمها من دولة طرف أعلنت 

ي هذه المادة،إل �ض
لالئجراءات المبينة �ض

افها باختصاص اللجنة فيما يتعلق بها نفسها، ول يجوز للجنة أن تتناول،  اع�ت
بموجب هذه المادة ، أي بالغ اذا كان يتعلق بدولة طرف لم يقم بإصدار 
مثل هذا العالن ، ويتم تناول البالغات الواردة بموجب هذه المادة،وفقا 

لالئجراءات التالية.

)أ( يجوز لئى دولة طرف، إذا رات أن دولة طرفا أخرى ل تقوم بتنفيذ 
أحكام التفاقية الحالية، ان تلفت نظر تلك الدولة الطرف لهذا الئمر 

ي تتسلم الرسالة أن تقدم إل 
برسالة خطية وعىل الدولة الطرف الىت

ي غضون ثالثة أشهر من تاريخ تسلمها 
ي بعثت اليها بها �ض

الدولة الطرف الىت
ا أوأى بيان خطى يوضح فيه الئمر ويتضمن،بقدر ما  الرسالو،وتفس�ي
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ي 
نتصاف المحلية الىت هو ممكن ومالئم،إشارة إل الإجراءات ووسائل الإ

ي بالنسبة لهذا الئمر.
اتخذت أو ينتظر اتخاذها أو الىت

ض  ض الطرف�ي ي حالة عدم تسوية الئمر بما ير�ض كال من الدولت�ي
)ب( �ض

ي غضون ستة أشهر من تاريخ ورود الرسالة الئول إل الدولة 
ض �ض المعنيت�ي

ض ان تحيل الئمر إل اللجنة بواسطة  المتسلمة يحق لئى من الدولت�ي
إخطار توجهه إل اللجنة وإل الدولة الخرى.

)ج(لتتناول اللجنة اى مسألة تحال اليها بمقت�ض هذه المادة ال بعد ان 
تتأكد من أنه تم اللتجاء إل جميع وسائل النتصاف المحلية المتوفرة 
ف  بالنسبة لهذا الئمر واستنفادها، وفقا لمبادئ القانون الدول المع�ت

ي حالة اطالة مدة تطبيق وسائل 
بها عموما،ول ت�ى هذه القاعدة �ض

ي حالة عدم احتمال انصاف الشخص 
النتصاف بصورةغ�ي معقولة أو �ض

الذي وقع ضحية لآنتهاك هذه التفاقية عىل نحو فعال .

)د( تعقد اللجنة اجتماعا مغلقة عند قيامها بدراسة البالغات المقدمة لها 
بموجب هذه المادة.

)هـ( مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية )ج(، تتيح اللجنة مساعيها الحميدة 
للدول الئطراف المعنية بهدف التوصل إل حل ودى للمسألة عىل أساس 

ي هذه التفاقية .وتحقيقا لهذا 
امات المنصوص عليها �ض ض ام الل�ت اح�ت

ئ ،عند القتضاء،لجنة مخصصة للتوفيق. الغرض،ويجوز للجنة ان تن�ش

ي 
)و( يجوز للجنة ان تطلب إل الدول الئطراف المعنية،المشار اليها �ض

ي اية مسألة 
الفقرة الفرعية )ب( أن تزودها بأية معلومات ذات صلة �ض

محالة اليها بمقت�ض هذه المادة. )ز( يحق للدول الئطراف المعنية، 
ي 

ي الفقرة الفرعية )ب(،ان تكون ممثلة أثناء نظر اللجنة �ض
المشار اليها �ض
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المسألة وان تقدم مذكرات شفوية أو كتابيةأو كليهما.

)ح( تقدم اللجنة تقريرا، خالل اثىض ع�ش شهرا من تاريخ استالم الخطار 
ي الفقرة الفرعية)ب(.

المنصوص عليه �ض

ي الفقرة الفرعية )هـ( 
ي اطار واردة �ض

ي حالة التوصل إل حل �ض
"1" �ض

،تقترص اللجنة تقريرها عىل بيان موجز بالوقائع والحل الذي تم 
التوصيل إليه.

ي الفقرة 
ي اطار أحكام واردة �ض

ي حالة عدم التوصل إل حل �ض
"2" �ض

الفرعية )ج(،تقرص اللجنة تقريرها عىل بيان موجز بالوقائع عىل ان 
ي أعدتها 

ا بالمذكرات الشفوية الىت ترفق به المذكرات الخطية ومحرصض
الدول الئطراف المعنية.

ي كل مسألة الدول الئطراف المعنية.
ويبلغ التقرير �ض

2- تصبح احكام هذه المادة نافذة المفعول اذا أصدرت خمس من الدول 
ي هذا التفاقية اعالنات بموجب الفقرة 1 من هذه المادة وتودع 

الئطراف �ض
ض العام لالمم المتحدة،الذي  عالنات لدى الم�ي الدول الطراف هذه الإ

ي أى 
سل نسخا منها إل الدول الئطراف الخرى . ويجوز سحب أى اعالن �ض س�ي

ض العام،ول يخل هذا السحب بنظر أية مسألة  وقت باخطار يوجه إل الم�ي
تشكل موضوع بالغ سبقت احالته بمقت�ض هذه المادة،ول يجوز تسلم أى 

ض العام اخطار  بالغ من أية دولة طرف بمقت�ض هذه المادة بعد يتسلم الم�ي
سحب العالن ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت اعالنا جديدا.
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المادة 22

ف بمتق�ض  ي أى وقت أنها تع�ت
ي هذه التفاقية ان تعلن �ض

1- يجوز لئية طرف �ض
ي تسلم ودراسة بالغات واردة من أفراد أو 

هذه المادة باختصاص اللجنة �ض
نيابة عن أفراد يخضعون لوليتها القانونية ويدعون أنهم ضحايا لنتهاك دولة 
طرف أحكام التفاقية ول يجوز للجنة أن تتسلم أي بالغ اذا كان يتصل بدولة 

ي التفاقية لم تصدر مثل هذا العالن.
طرف �ض

2- تعت�ب اللجنة أى يالغ مقدم بموجب هذه المادة غ�ي مقبول اذا كان غفال 
من التوقيع أو اذا رات أنه يشكل اساءة لستعمال حق تقديم مثل هذه 

البالغات أو انه ل يتفق مع أحكام هذه التفاقية.

ي هذه 
3- مع مراعاة نصوص الفقرة 2،توجه اللجنة نظر الدولة الطرف �ض

ي تكون قد أصدرت اعالنا بموجب الفقرة 1 ويدعى بأنها تنتهك 
التفاقية الىت

أيا من أحكام التفاقية إل أية بالغات معروضة عليها بمقت�ض هذه المادة. 
ي غضون سته 

ي تتسلم لفت النظر المشار اليه إل اللجنة �ض
وتقدم الدولة الىت

ي اتخذتها 
ات أو بيانات كتابية توضح المر ووسائل النتصاف الىت أشهر تفس�ي

تلك الدولة،ان وجدت.

ي ضوء جميع 
ي تتسلمها بموجب هذه المادة �ض

ي البالغات الىت
4- تنظر اللجنة �ض

المعلومات المتوفرة لديها من مقدم البالغ أو من ينوب عنه ومن الدولة 
الطرف المعنية.

ي أية بالغات يتقدم بها أى فرد بموجب هذه المادة ما لم 
5- ل تنظر اللجنة �ض

تتحقق من:

)أ( أن المسألة نفسها لم يجر بحثها،ول يجرى بحثها بموجب أى إجراء 
من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.
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)ب( أن الفرد قد استنفد جميع وسائل النتصاف المحلية المتاحة،ول 
ي حالة إطالة مدة تطبيق وسائل الئنتصاف بصورة 

ت�ى هذه القاعدة �ض
ي حالة عدم احتمال إنصاف الشخص الذي وقع ضحية 

غ�ي معقولة أو �ض
لنتهاك هذه التفاقية عىل نحو فعال.

6-تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدراسة البيالغات المقدمة لها 
بموجب هذه المادة.

7-تبعث اللجنة بوجهات نظرها إل الدولة الطرف المعنية وإل مقدم البالغ.

8-تصبح أحكام هذه المادة نافذة المفعول اذا أصدرت خمس من الدول 
ي هذه التفاقية اعالنات بموجب الفقرة 1 من هذه المادة.وتودع 

الئطراف �ض
ض العام لالآمم المتحدة، الذي  الدول الئطراف هذه الئعالنات لدى الئم�ي

ي أي 
سل نسخا منها إل الدول الئطراف الخرى . ويجوز سحب أى اعالن �ض س�ي

ض العام . ول يخل هذا السحب بنظر أية مسألة  وقت باخطار يوجه إل الم�ي
تشكل موضوع بالغ سبقت احالتة بمقت�ض هذه المادة، ول يجوز تسلم اى بالغ 

ض العام إخطار  من أية دولة طرف بمقت�ض هذه المادة بعد ان يتسلم الئم�ي
عالن ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعالنا جديدا. سحب الإ

 

المادة 23

يحق لئعضاء اللجنة ولئعضاء لجان التوفيق المخصصة، والذين يعنون 
بمقت�ض الفقرة الفرعية1)هـ( من المادة 21 التمتع بالتسهيالت والمتيازات 

ي مهام متعلقة بالئمم المتحدة 
اء الموفدون �ض ي يتمتع بها الخ�ب

والحصانات الىت
ي الفروع ذات الصلة من اتفاقية امتيازات الئمم 

كما هو منصوص عليه �ض
المتحدة وحصاناتها.
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المادة 24

تقدم اللجنة إل الدول الئطراف وإل الجمعية العامة لالآمم المتحدة تقريرا 
سنويا عن أنشطتها المضطلع بها بموجب هذه التفاقية.

 

الجزء الثالث

المادة 25

1- يفتح باب التوقيع عىل هذه التفاقية لجميع الدول.

2- تخضع هذه التفاقية لجراء التصديق. وتودع صكوك التصديق لدى 
ض العام لالئمم المتحدة. الئم�ي

المادة 26

يفتح باب النضمام إل هذه التفاقية لجميع الدول. ويصبح النضمام 
ض العام لالئمم العام  سارى المفعول عند ايداع صك النضمام لدى الم�ي

لالئمم المتحدة.

 

المادة 27

ض بعد تاريخ ايداع صك التصديق  ي اليوم الثالث�ي
1- يبدأ نفاذ هذه التفاقية �ض

ض العام لالئمم المتحدة. ين لدى الئم�ي أو النضمام الع�ش

2- يبدأ نفاذ التفاقية بالنسبة لكل دولة تصدق عليها أو تنضم اليها بعد 
ض بعد تاريخ قيام  ي اليوم الثالث�ي

ين �ض ايداع صك التصديق أو النضمام الع�ش



26

اتفاقية مناهضة التعذيب

الدولة بإيداع وثيقة التصديق أو النضمام الخاصة بها.

 

المادة 28

1- يمكن لئى دولة وقت التوقيع أو التصديق عىل هذه التفاقية أو النضمام 
ي المادة 20.

ف باختصاص اللجنة المنصوص علية �ض اليها،أن تعلن أنها تع�ت

2- يمكن لئى دولة طرف تكون قد أبدت تحفظا وفقا للفقرة 1 من هذه المادة 
ض العام  ي أى وقت تشاء، بارسال اخطار إل الئم�ي

أن تسحب هذا التحفظ ، �ض
لالئمم المتحدة.

المادة 29

ح ادخال تعديل وان تقدمه إل  ي هذه التفاقية ان تق�ت
1- يجوز لئى طرف �ض

ض العام بناء عىل ذلك ،بابالغ  ض العام لالئمم المتحدة،ويقوم الئم�ي الئم�ي
ح مع طلب بإخطاره بما اذا كانت هذه الدول  الدول الئطراف بالتعديل المق�ت
احات والتصويت عليه  ي هذه الق�ت

تحبذ عقد مؤتمر للدول الطراف للنظر �ض
ي غضون أربعة أشهر من 

ي حالة تأييد ثلث الدول الطراف عىل الئقل �ض
، و�ض

ض العام إل عقدة تحت  تاريخ هذا التبليغ ، لعقد هذا المؤتمر، يدعو الئم�ي
ض العام أى تعديل تعتمده أغلبية من  رعاية المم المتحدة. ويقدم الئم�ي

ي المؤتمر والمصوته إل جميع الدول الئطراف 
ة �ض الدول الئطراف الحا�ض

لقبوله.

2- يبدأ نفاذ أى تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة 1 من هذه المادة عندما 
ض العام لالئمم المتحدة  ي هذه التفاقية الئم�ي

يخطر ثلثا الدول الئطراف �ض
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بقبولها التعديل طبقا لالئجراءات الدستورية لكل منها.

ي قبلتها وتبقى 
3- تكون التعديالت ،عند بدء نفاذها ،ملزمة للدول الئطراف الىت

الدول الئطراف الئخرى ملزمة بأحكام هذه التفاقية وبأية تعديالت تكون قد 
قبلتها.

 

المادة 30

ض أو أك�ش من الدول فيما يتعلق بتفس�ي هذه  ض دولت�ي 1- أى نزاع ينشأ ب�ي
التفاقية أو تنفيذها ول يمكن تسويته عن طريق التفاوض، يطرح للتحكم 
ي غضون ستة 

بناء عىل طلب إحدى هذه الدول فإذا لم تتمكن الئطراف �ض
أشهر من تاريخ طلب التحكيم،من الموافقة عىل تنظيم التحكيم،يجوز لئى 

اع إل محكمة العدل الدولية بتقديم طلب  ض من تلك الئطراف أن يحيل ال�ض
وفقا للنظام الئسا� لهذه المحكمة.

ي وقت توقيع هذه التفاقية أو التصديق عليها 
2- يجوز لكل دولة ان تعلن �ض

أو النضمام اليها، أنها تعت�ب نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة . ولن 
تكون الدول الئطراف الئخرى ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة بالنسبة لئى دولة 

طرف تكون قد أبدت هذا التحفظ.

ي أى دولة وقت لئى طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه 
3- يجوز �ض

ض العام لالمم المتحدة. المادة أن تثبت هذا التحفظ بارسال إخطار إل الئم�ي

 

المادة 31

تفاقية باخطار كتا�ب ترسله  1- يجوز لئى دولة طرف أن تنهى إرتباطها بهذه الإ
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نهاء نافذا بعد مرور سنة عىل  ض العام لالئمم المتحدة . ويصبح الإ إل الئم�ي
ض العام هذا الإخطار. تاريخ تسلم الئم�ي

مات الواقعة عليها  ض ل�ت نهاء إل إعفاء الدولة الطرف من الإ 2- لن يؤدى هذا الإ
تفاقية فيما يتعلق بأى عمل أو إغفال يحُدث قبل التاريخ  بموجب هذه الإ
نهاء بأى شكل باستمرار نظر أى  نهاء نافذا ولن يخل الإ الذي يصبح فيه الإ
ي نظرها بالفعل قبل التاريخ الذي يصبح فيه 

مسألة تكون اللجنة ماضية �ض
النهاء نافذا.

تفاقية نافذا،ل  3- بعد التاريخ الذي يصبح فيهإنهاء إرتباط دولة طرف بالإ
ي أية مسألة جديدة تتعلق بتلك الدولة .

تبدأاللجنة النظر �ض

المادة 32

ض العام لالئمم المتحدة جميع أعضاء المم المتحدة وجميع  يعلم الئم�ي
ي وقعت هذه التفاقية أو انضمت اليها بالتفاصيل التالية:

الدول الىت

ض  ي تتم بموجب المادت�ي
)أ ( التوقيعات والتصديقات والنضمامات الىت

25و26 

)ب( تاريخ بدء نفاذ هذه التفاقية بموجب المادة 27، وكذلك تاريخ بدء 
نفاذ أية تعديالت تدخل عليها بموجب المادة 29.

)ج( حالت النهاء بمقت�ض المادة 31.
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المادة 33

ية والروسية  ض ي تتساوى نصوصها السبانية والنكل�ي
1- تودع هذه التفاقية، الىت

ض العام لالمم المتحدة. ي الحجية لدى الئم�ي
والصينية والعربية والفرنسية �ض

ض العام لالئمم المتحدة نسخا مصدقة من هذه التفاقية إل  2- يرسل الئم�ي
جميع الدول.
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وتوكول االختياري ال�ب

وتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب  ال�ب
وب المعاملة أو العقوبة القاسية ه من �ض  وغ�ي

أو الالإنسانية أو المهينة

ض للجمعية  ي الدورة السابعة والخمس�ي
ي 18 كانون الئول/ديسم�ب 2002 �ض

اعتمد �ض
 199/57/A/RESالعامة لالئمم المتحدة بموجب القرار

تاريخ بدء النفاذ: 22 حزيران/يونيو 2006
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ديباجة

وتوكول، ي هذا ال�ب
إن الدول االأطراف �ض

وب المعاملة أو العقوبة القاسية  ه من �ض إذ تؤكد من جديد أن التعذيب وغ�ي
نسان، أو الالإنسانية أو المهينة أمور محظورة وتشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإ

ورة اتخاذ تداب�ي إضافية لتحقيق مقاصد اتفاقية مناهضة  واقتناعاً منها برصض
وب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو  ه من �ض التعذيب وغ�ي
المهينة )المشار إليها فيما يىلي ب اسم التفاقية( وبالحاجة إل تعزيز حماية 

وب المعاملة أو  ه من �ض ض من حريتهم من التعذيب وغ�ي الئشخاص المحروم�ي
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة،

ض 2 و 16 من التفاقية تلزمان كل دولة طرف باتخاذ  وإذ تش�ي إل أن المادت�ي
وب المعاملة أو العقوبة  ه من �ض تداب�ي فعالة لمنع أعمال التعذيب وغ�ي

ي أي إقليم يخضع لوليتها،
القاسية أو الالإنسانية أو المهينة �ض

، وبأن  ض ض المادت�ي وإذ تقر بأنه تقع عىل الدول مسؤولية أساسية عن تنفيذ هات�ي
ام الكامل لما لهم من  ض من حريتهم والح�ت تعزيز حماية الئشخاص المحروم�ي

كة يتقاسمها الجميع وأن هيئات التنفيذ  نسان هما مسؤولية مش�ت حقوق الإ
الدولية تكمل وتعزز التداب�ي الوطنية،

وب المعاملة أو العقوبة  ه من �ض وإذ تش�ي إل أن المنع الفعال للتعذيب وغ�ي
ي التثقيف واتخاذ جملة من التداب�ي 

القاسية أو الالإنسانية أو المهينة يقت�ض
ها، دارية والقضائية وغ�ي يعية والإ المتنوعة الت�ش
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نسان أعلن جازما أن الجهود  وإذ تش�ي أيضاً إل أن المؤتمر العالمي لحقوق الإ
ء عىل  ي

الرامية إل استئصال شأفة التعذيب ينبغي أن تركز أولً وقبل كل �ش
الوقاية، ودعا إل اعتماد بروتوكول اختياري لالتفاقية، الغرض منه إنشاء نظام 

ي يقوم عىل زيارات منتظمة لئماكن الحتجاز،
وقا�ئ

ض من حريتهم من التعذيب  واقتناعاً منها بأن حماية الئشخاص المحروم�ي
وب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة  ه من �ض وغ�ي

ي تقوم عىل أساس القيام 
يمكن تعزيزها بوسائل غ�ي قضائية ذات طابع وقا�ئ

بزيارات منتظمة لئماكن الحتجاز،

: قد اتفقت عىل ما يىلي
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الجزء االأول

مبادئ عامة

المادة 1

وتوكول هو إنشاء نظام قوامه زيارات منتظمة تضطلع  الهدف من هذا ال�ب
ي يحرم فيها الئشخاص من 

بها هيئات دولية ووطنية مستقلة لالئماكن الىت
وب المعاملة أو العقوبة  ه من �ض حريتهم، وذلك بغية منع التعذيب وغ�ي

القاسية أو الالإنسانية أو المهينة.

المادة 2

وب المعاملة أو العقوبة  ه من �ض 1. تنشأ لجنة فرعية لمنع التعذيب وغ�ي
القاسية أو الالإنسانية أو المهينة )يشار إليها فيما يىلي باسم اللجنة الفرعية 

وتوكول. ي هذا ال�ب
لمنع التعذيب( وتقوم بأداء المهام المنصوص عليها �ض

ي إطار ميثاق الئمم المتحدة 
2. تؤدي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب عملها �ض

ي وضعتها الئمم المتحدة 
شد بمقاصده ومبادئه وكذلك بالمعاي�ي الىت وتس�ت

ض من حريتهم. لمعاملة الئشخاص المحروم�ي

اهة وعدم  ض شد اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أيضاً بمبادئ ال�ية وال�ض 3. تس�ت
النتقائية والشمولية والموضوعية.

4. تتعاون اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والدول الئطراف عىل تنفيذ هذا 
وتوكول. ال�ب
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المادة 3

ض أو تستبقي كل دولة طرف هيئة زائرة واحدة أو أك�ش عىل 
ّ ئ أو تع�ي تُن�ش

وب المعاملة أو العقوبة  ه من �ض المستوى المحىلي لمنع التعذيب وغ�ي
القاسية أو الالإنسانية أو المهينة )يشار إليها فيما يىلي باسم الآلية الوقائية 

الوطنية(.

المادة 4

وتوكول، بقيام الآليات المشار إليها  1. تسمح كل دولة طرف، وفقاً لهذا ال�ب
ض 2 و 3 بزيارات لئي مكان يخضع لوليتها ولسيطرتها ويوجد فيه  ي المادت�ي

�ض
ض من حريتهم إما بموجب أمر  أشخاص محرومون أو يمكن أن يكونوا محروم�ي

صادر عن سلطة عامة أو بناء عىل إيعاز منها أو بموافقتها أو سكوتها )يشار 
إليها فيما يىلي باسم أماكن الحتجاز(. ويجري الضطالع بهذه الزيارات بهدف 

ه من  القيام، عند اللزوم، بتعزيز حماية هؤلء الئشخاص من التعذيب وغ�ي
وب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة. �ض

وتوكول، أي شكل من أشكال  ي الحرمان من الحرية، لئغراض هذا ال�ب
2. يعىض

ي مكان عام أو خاص للتوقيف ل يسمح 
احتجاز شخص أو سجنه أو إيداعه �ض

لهذا الشخص فيه بمغادرته كما يشاء، بأمر من أي سلطة قضائية أو إدارية أو 
ها من السلطات الئخرى. غ�ي
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ي
الجزء الثا�ض

اللجنة الفرعية لمنع التعذيب

المادة 5

ة أعضاء. وبعد تصديق  1. تتألف اللجنة الفرعية لمنع التعذيب من ع�ش
وتوكول أو انضمامه إليه، يُرفع عدد أعضاء  ض عىل هذا ال�ب العضو الخمس�ي

اللجنة الفرعـية لمنـع التعذيب إل 25 عضواً.

ي تتمتع 
ض الشخصيات الىت 2. يختار أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب من ب�ي

ي 
ي ميدان إقامة العدل، وخاصة �ض

ة مهنية مشهود لهم بها �ض بخلق رفيع وخ�ب
ي شىت الميادين المتصلة 

طة، أو �ض ي أو إدارة السجون أو ال�ش
القانون الجنا�ئ

ض من حريتهم. بمعاملة الئشخاص المحروم�ي

ي تشكيل اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، العتبار الواجب للتوزيع 
3. يول، �ض

ي العادل ولتمثيل مختلف أشكال الحضارة والنظم القانونية للدول 
الجغرا�ض

الئطراف.

ض تمثيالً  ي عملية التشكيل هذه العتباُر لتمثيل كال الجنس�ي
4. ويول أيضا �ض

. ض متوازناً عىل أساس مبادئ المساواة وعدم التمي�ي

ي عضوية اللجنة الفرعية لمنع التعذيب عضوان من 
5. ل يجوز أن يكون �ض
ي دولة واحدة.

مواطىض

6. يعمل أعضاء اللجنة الفرعية بصفتهم الفردية، ويتمتعون بالستقالل 
اهة، ويكونون عىل استعداد لخدمة اللجنة الفرعية بصورة فعالة. ض وال�ض
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المادة 6

1. لكل دولة طرف أن ترشح، وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة، عدداً يصل إل 
ي 

وط المنصوص عليها �ض ض يحوزان المؤهالت ويستوفيان ال�ش ض اثن�ي مرشح�ي
شيح، معلومات مفصلة عن مؤهالت  ي سياق هذا ال�ت

المادة 5، وتوفر، �ض
. ض المرشح�ي

.2

وتوكول؛ ي هذا ال�ب
)أ( يحمل المرشحان جنسية إحدى الدول الئطراف �ض

ي ترشحه؛
ض عىل الئقل جنسية الدولة الطرف الىت )ب( يحمل أحد المرشح�ي

ض من دولة طرف واحدة؛ ض اثن�ي )ج( ل يُرشح أك�ش من مواطن�ي

)د( قبل أن ترشح دولة طرف مواطناً من دولة طرف أخرى، تطلب موافقة 
كتابية من تلك الدولة وتحصل عليها.

3. قبل خمسة شهور عىل الئقل من تاريخ اجتماع الدول الئطراف، الذي 
ض العام لالئمم المتحدة رسالة إل الدول  تعقد النتخابات خالله، يوجه الئم�ي

ي غضون ثالثة أشهر. ويقدم 
الئطراف يدعوها فيها إل تقديم ترشيحاتها �ض

ض عىل هذا  ض العام قائمة مرتبة ترتيباً أبجديا بجميع الئشخاص المرشح�ي الئم�ي
ي رشحتهم.

ض الدول الئطراف الىت النحو، تب�ي
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المادة 7

: 1. يُنتخب أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب عىل الوجه التالي

ي المادة 5 من 
وط والمعاي�ي الواردة �ض )أ( يول العتبار الئول للوفاء بال�ش

وتوكول؛ هذا ال�ب

ي موعد ل يتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء 
)ب( يُجرى النتخاب الئول �ض

وتوكول؛ نفاذ هذا ال�ب

)ج( تنتخب الدول الئطراف أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بواسطة 
اع ال�ي؛ الق�ت

ي اجتماعات 
)د( تُجرى انتخابات أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب �ض

ض العام لالئمم المتحدة.  ض بدعوة من الئم�ي للدول الئطراف تعقد كل سنت�ي
ي يشكل فيها ثلثا الدول الئطراف نصاباً قانونياً، 

ي تلك الجتماعات الىت
و�ض

ي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب هم الذين 
يكون الئشخاص المنتخبون �ض

يحصلون عىل أك�ب عدد من الئصوات وعىل أغلبية مطلقة من أصوات 
. ض ين والمصوت�ي ممثىلي الدول الئطراف الحا�ض

ض  2. إذا أصبح مواطنان اثنان من دولة طرف، خالل العملية النتخابية، مؤهل�ي
ي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، يكون المرشح الذي يحصل 

للخدمة أعضاء �ض
ي حالة 

عىل أك�ب عدد من الئصوات هو عضو اللجنة الفرعية لمنع التعذيب. و�ض
: ض عىل نفس العدد من الئصوات يتبع الإجراء التالي حصول المواطن�ي

ض اللذين  شيح واحد فقط من المواطن�ي )أ( إذا قامت الدولة الطرف ب�ت
ي اللجنة الفرعية لمنع 

يحمالن جنسيتها، يكون هذا المواطن عضوا �ض
التعذيب؛
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ض اللذين يحمالن  شيح كال المواطن�ي )ب( إذا قامت الدولة الطرف ب�ت
اع ال�ي لتحديد أيهما  جنسيتها، يُجرى تصويت مستقل بواسطة الق�ت

يصبح عضواً؛

ض اللذين يحمالن  شيح أي من المواطن�ي )ج( إذا لم تقم الدولة الطرف ب�ت
اع ال�ي لتحديد أيهما يصبح  جنسيتها، يجرى تصويت مستقل بالق�ت

عضواً.

المادة 8

ي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أو إذا لم 
ي حالة وفاة أو استقالة عضو �ض

�ض
ي 

يعد العضو قادراً لئي سبب عىل أداء مهامه، تقوم الدولة الطرف الىت
ي 

شيح شخص صالح آخر تتوفر فيه المؤهالت ويستو�ض رشحت العضو ب�ت
ي المادة 5، وذلك للخدمة حىت الجتماع التالي 

وط المنصوص عليها �ض ال�ش
ض شىت ميادين  للدول الئطراف، مع مراعاة الحاجة إل تحقيق توازن مناسب ب�ي
الختصاص، ورهناً بموافقة غالبية الدول الئطراف. وتعت�ب الموافقة ممنوحة 
ي غضون ستة 

ي �ض ما لم يصدر عن نصف عدد الدول الئطراف أو أك�ش رد سلىب
ح. ض المق�ت ض العام لالئمم المتحدة بإبالغها بالتعي�ي أسابيع من قيام الئم�ي

المادة 9

ينتخب أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب لمدة أربع سنوات. ويجوز إعادة 
انتخابهم مرة واحدة إذا أعيد ترشيحهم. وتنتهي مدة عضوية نصف عدد 

؛ وعقب النتخاب  ض ي النتخاب الئول عند انقضاء عام�ي
ض �ض الئعضاء المنتخب�ي
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ة تختار أسماء هؤلء الئعضاء بقرعة يجريها رئيس الجتماع المشار  الئول مبا�ش
ي الفقرة 1)د( من المادة 7.

إليه �ض

المادة 10

. ويجوز  ض 1. تنتخب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أعضاء مكتبها لمدة عام�ي
إعادة انتخابهم.

ي جملة 
، الذي ينص، �ض 2. تضع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب نظامها الداخىلي

: أمور، عىل ما يىلي

ي من نصف عدد الئعضاء مضافاً إليه عضو 
)أ( يتكون النصاب القانو�ض

واحد؛

)ب( تتخذ قرارات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأغلبية أصوات الئعضاء 
ين؛ الحا�ض

)ج( تكون جلسات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب �ية.

ض العام لالئمم المتحدة إل عقد الجتماع الئول للجنة الفرعية  3. يدعو الئم�ي
لمنع التعذيب، وبعد الجتماع الئول الذي تعقده، تجتمع اللجنة الفرعية 
. وتعقد اللجنة الفرعية ولجنة  ي بها نظامها الداخىلي

ي يق�ض
ي الئوقات الىت

�ض
ي السنة عىل الئقل.

امنة مرة واحدة �ض ض مناهضة التعذيب دوراتهما م�ت
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الجزء الثالث

والية اللجنة الفرعية لمنع التعذيب

المادة 11

: 1. تقوم اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بما يىلي

ي المادة 4، وتقدم توصياتها إل الدول 
)أ( زيارة الئماكن المشار إليها �ض

ض من حريـتهم، من التعذيب  الئطراف بشأن حماية الئشخاص، المحروم�ي
وب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو  ه من �ض وغ�ي

المهيــنـة؛

)ب( وفيما يخص الآليات الوقائية الوطنية تقوم بما يلـي:

)i( إسداء المشورة وتقديم المساعدة للدول الئطراف، عند 
القتضاء، لغرض إنشاء هذه الآليات؛

، وال�ي عند اللزوم، بالآليات  )ii( الحفاظ عىل التصال المبا�ش
الوقائية الوطنية وتوف�ي التدريب والمساعدة التقنية لهـا بغية تعزيز 

قدراتها؛

ي تقييم 
)iii( توف�ي المشورة والمساعدة لالآليـات الوطنية �ض

الحتياجات والوسائل الالزمة بغية تعزيز حماية الئشخاص، 
وب المعاملة أو  ه من �ض ض من حريتهم، من التعذيب وغ�ي المحروم�ي

العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة؛

)iv( تقديم التوصيات والمالحظات إل الدول الئطراف بغية تعزيز 
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ه من  قدرات وولية الآليات الوقائية الوطنية لمنع التعذيب وغ�ي
وب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة؛ �ض

)ج( التعاون، لغرض منع التعذيب بوجه عام، مع هيئات الئمم المتحدة 
قليمية  وآلياتها ذات الصلة فضال عن المؤسسات أو المنظمات الدولية والإ

ه  ي سبيل تعزيز حماية جميع الئشخاص من التعذيب وغ�ي
والوطنية العاملة �ض

وب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة. من �ض

المادة 12

ي 
ض �ض ض اللجنة الفرعية لمنع التعذيب من أداء وليتها عىل النحو المب�ي لتمك�ي

: المادة 11، تتعهد الدول الئطراف بما يىلي

ي إقليمها وتيس�ي سبيل 
)أ( استقبال اللجنة الفرعية لمنع التعذيب �ض

ي المادة 4 من هذا 
وصولها إل أماكن الحتجاز كما هي محددة �ض

وتوكول؛ ال�ب

)ب( تزويد اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بكافة المعلومات ذات الصلة 
ي قـد تطلبها لتقييم الحتياجات والتداب�ي الواجب اتخاذها بغية 

الىت
ه من  ض من حريتهم من التعذيب وغ�ي تعزيز حماية الئشخاص المحروم�ي

وب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة؛ �ض

ض اللجنة الفرعية لمنع التعذيب  )ج( تشجيع وتيس�ي التصالت ب�ي
والآليات الوقائية الوطنية؛

ي تتقدم بها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب 
)د( بحث التوصيات الىت

ي حوار معها حول تداب�ي التنفيذ الممكنة.
والدخول �ض
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المادة 13

1. تضـع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، عن طريق القرعة أول، برنامجا 
ي 

للزيارات المنتظمة للدول الئطراف بغية أداء ولياتها كما هي محددة �ض
المادة 11.

2. تُـخطـر اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، بعد التشاور، الدول الئطراف 
تيبات العملية  ، باتخاذ ال�ت نامجها ليتسىض لهذه الدول القيام، دون تأخ�ي ب�ب

الالزمة لئداء الزيارات.

3. يقـوم بالزيارات عضوان اثنان عىل الئقل من أعضاء اللجنة الفرعية لمنع 
اء مشهود لهم  التعذيب. وقــد يرافق هذين العضوين، عند القتضاء، خ�ب

وتوكول وينتقون من  ي يغطيها هذا ال�ب
ي الميادين الىت

ة والدراية الفنية �ض بالخ�ب
احات المقدمة من الدول  اء يجري إعدادها بالستناد إل الق�ت قائمة بالخ�ب

نسان ومركز الئمم المتحدة لمنع  الئطراف ومفوضية الئمم المتحدة لحقوق الإ
ح الدول الئطراف المعنية، لغرض إعداد القائمة، عددا  الجريمة الدولية. وتق�ت
ض عىل  ض ل يزيدون عىل الخمسة. وللدولة الطرف أن تع�ت اء الوطني�ي من الخ�ب

اح خب�ي آخر. ي الزيارة فتقوم اللجنة الفرعية باق�ت
إدراج خب�ي بعينه �ض

ح، إذا ما رأت ذلك مناسبا، زيارة  4. وللجنة الفرعية لمنع التعذيب أن تق�ت
ة تتم إثر زيارة عادية. متابعة قص�ي

المادة 14

ض اللجنة الفرعية لمنع التعذيب من أداء وليتها تتعهد الدول الئطراف  1. لتمك�ي
: وتوكول بأن تتيح لها ما يىلي ي هذا ال�ب

�ض



45

وتوكول االختياري ال�ب

ي تتعلق بعدد الئشخاص 
)أ( وصول غ�ي مقيد لكافة المعلومات الىت

ي المادة 4 
ض �ض ض من حريتهم بأماكن احتجازهم عىل النحو المب�ي المحروم�ي

فضال عن عدد الئماكن ومواقعها؛

)ب( وصول غ�ي مقيد لكافة المعلومات المتعلقة بمعاملة هؤلء 
الئشخاص وبظروف احتجازهم؛

)ج( وصول غ�ي مقيد، رهنا بالفقرة 2 أدناه، لكافة أماكن الحتجاز 
ولمنشآتها ومرافقها؛

ض من حريتهم  )د( فرصة إجراء مقابالت خاصة مع الئشخاص المحروم�ي
جـم إذا اقتضت  دون وجود شهود، إما بصورة شخصية وإما بوجود م�ت
ورة ذلك، فضال عن أي شخص ترى اللجنة الفرعية لمنع التعذيب  الرصض

أنـه يمكن أن يوفر معلومات ذات صلة بالموضوع؛

ي زيارتها والئشخاص الذين ترغب 
ي ترغب �ض

)هـ( حرية اختيار الئماكن الىت
ي مقابلتهم.

�ض

اض عىل زيارة لمكان احتجاز بعينه ل يمكن التـذرع بــه إل لئسباب  2. والع�ت
ي أو السالمة العامة والكوارث 

ة وموجبـة لها عالقة بالدفاع الوطىض ملحـَـّ
ي المكان المزمع زيارته، مما يحول مؤقتا دون 

الطبيعية أو اضطراب خط�ي �ض
الضطالع بزيارة كهذه. ول يمكن أن تتذرع الدولة الطرف بحالة طوارئ معلنة 

اض عىل الزيارة. را لالع�ت كي يكون ذلك م�ب

المادة 15

ل تأمر أي سلطة أو مسؤول بإنزال أي عقوبة بأي شخص أو منظمة أو يطبق 
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عليهما العقوبة أو يسمح بها أو يتغا�ض عنها بسبب قيام هذا الشخص أو 
هذه المنظمة بتبليغ اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أو أعضائها أي معلومات، 
صحيحة كانت أم خاطئة، ول ينبغي أن يضار هذا الشخص أو هذه المنظمة 

ي غ�ي ذلك من الئحوال بأي طريقة أيـا كانت.
�ض

المادة 16

1. تبلغ اللجنة الفرعية لمنع التعذيب توصياتها ومالحظاتها �ا إل الدولة 
الطرف وإل أي آلية وقائية وطنية، إذا كانت لهـا عالقة بالموضوع.

2. تن�ش اللجنة الفرعية لمنع التعذيب تقريرها مشفوعا بأي تعليقات صادرة 
عن الدولة الطرف المعنية كلما طلبت منها هذه الدولة الطرف أن تفعل 

ذلك. وإذا ما كشفت الدولة الطرف عن جانب من التقرير يجوز للجنة الفرعية 
ن�ش التقرير بكامله أو نشـر جزء منه. بيد أنه ل تـن�ش بيانات شخصية دون 

. ي
موافقة �يحة من الشخص المعىض

3. تقوم اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بتقديم تقرير سنوي علنـي عن 
أنشطتها إل لجنة مناهضة التعذيب.

4. إذا امتنعت الدولة الطرف عن التعاون مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، 
ض الحالة عىل ضوء  ض 12 و 14، أو عن اتخاذ خطوات لتحس�ي وفقا للمادت�ي

توصيات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، جاز للجنة مناهضة التعذيب، بناء 
عىل طلب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، أن تقرر بأغلبية أصوات أعضائها، 

بداء آرائها، إصدار بيان علنـي حول  وبعد إتاحة الفرصة للدولة الطرف لإ
الموضوع أو ن�ش تقرير اللجنة الفرعية لمنع التعذيب.
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الجزء الرابع

االآليات الوقائية الوطنية

المادة 17

ة أقصاها سنة واحدة  ي غضون ف�ت
، �ض ئ ض أو تن�ش

ّ تستبقـي كل دولة طرف أو تع�ي
وتوكول أو التصديق عليه أو النضمام إليه، آلية وقائية  بعد بدء نفاذ هذا ال�ب
. والآليات  وطنية مستقلة واحدة أو أك�ش لمنع التعذيب عىل المستوى المحىلي
المنشأة بواسطة وحدات ل مركزية يمكن تعيينها آليات وقائية وطنية لئغراض 

وتوكول إذا كان نشاطها متفقا مع ما ينص عليه من أحكام. هذا ال�ب

المادة 18

1. تتكفل الدول الئطراف بضمان الستقالل الوظيفي لالآليات الوقائية الوطنية 
ض فيها. التابعة لها فضال عن استقالل العامل�ي

اء الآلية الوقائية  ورية لكي تتوفر لخ�ب 2. تتخذ الدول الئطراف التداب�ي الرصض
يجاد توازن  الوطنية القدرات الالزمة والدراية المهنية. وتسعى هذه الدول لإ
ي البلد.

ض وتمثيل مالئم للمجموعات العرقية ومجموعات الئقلية �ض ض الجنس�ي ب�ي

3. تتعهد الدول الئطراف بتوف�ي الموارد الالزمة لئداء الآليات الوقائية الوطنية 
مهامها.

4. تولي الدول الئطراف، عند إنشاء الآليات الوقائية الوطنية، العتبار الواجب 
نسان. للمبادئ المتصلة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإ
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المادة 19

تمنح الآليات الوقائية الوطنية، كحـد أدنـى، السلطات التالية:

ض من  )أ( القيام، عىل نحو منتظم، بدراسة معاملة الئشخاص المحروم�ي
ي المادة 4 بغية القيام، 

ي أماكن الحتجاز عىل النحو المحدد �ض
حريتهم �ض

وب المعاملة أو  إذا لزم الئمر، بتعزيز حمايتهم من التعذيب ومن �ض
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة؛

ض معاملة  )ب( تقديم توصيات إل السلطات المعنية بغرض تحس�ي
ه من  ض من حريتهم ومنع التعذيب وغ�ي وأوضاع الئشخاص المحروم�ي

وب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، مع مراعاة  �ض
ي وضعتها الئمم المتحدة؛

المعاي�ي ذات الصلة الىت

يعات القائمة أو بمشاريع  احات ومالحظات تتعلق بالت�ش )ج( تقديم اق�ت
. ض القوان�ي

المادة 20

ي 
ض الآليات الوقائية الوطنية من أداء وليتها، تتعهد الدول الئطراف �ض لتمك�ي

: وتوكول بأن تتيح لها ما يىلي هذا ال�ب

ض  )أ( الحصول عىل جميع المعلومات المتعلقة بعدد الئشخاص المحروم�ي
ي المادة 4، 

ي أماكن الحتجاز كما هو محدد �ض
من حريتهم الموجودين �ض

فضال عن عدد هذه الئماكن ومواقعها؛

ي تش�ي إل معاملة هؤلء 
)ب( الحصول عىل جميع المعلومات الىت
الئشخاص فضال عن ظروف احتجازهم؛
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)ج( الوصول إل جميع أماكن الحتجاز ومنشآتها ومرافقها؛

ض من حريتهم  )د( فرصة إجراء مقابالت خاصة مع الئشخاص المحروم�ي
جم  دون وجود شهـود ومقابلتهم إما بصورة شخصية وإما من خالل م�ت

ورة، فضال عن أي شخص آخر تعتقد الآلية الوقائية  إذا اقتضت الرصض
الوطنية أنه يمكن أن يقدم معلومات ذات صلة؛

ي تريد زيارتها والئشخاص الذين تريد 
)هـ( حرية اختيار الئماكن الىت

مقابلتهم؛

ي إجراء اتصالت مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وموافاتها 
)و( الحق �ض

بمعلومات والجتماع بها.

المادة 21

1. ل تأمــر أي سلطة أو مسؤول بإنزال أي عقوبة بأي شخص أو منظمة أو 
أن يطبق عليهما العقوبة أو يسمح بها أو يتغا�ض عنها بسبب قيام هذا 
الشخص أو هذه المنظمة بتبليغ الآلية الوقائية الوطنية بأي معلومات، 

صحيحة كانت أم خاطئة، ول ينبغي أن يضار هذا الشخص أو هذه المنظمة 
ي غ�ي ذلك من الئحوال بأي طريقة أيــا كانت.

�ض

ي تجمعها الآلية الوقائية الوطنية حرمتها. 
2. تكـون للمعلومات ال�ية الىت

ي بتلك 
ول تن�ش أي بيانات شخصية دون موافقة �يحة من الشخص المعىض

البيانات.
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المادة 22

ي الدولة الطرف المعنية ببحث التوصيات 
تقوم السلطات المختصة �ض

ي حوار معها حول تداب�ي 
الصادرة عن الآلية الوقائية الوطنية، وتدخل �ض

التنفيذ الممكنة.

المادة 23

وتوكول بن�ش وتوزيع التقارير السنوية  ي هذا ال�ب
تتعهد الدول الئطراف �ض

الصادرة عن الآليات الوقائية الوطنية.

الجزء الخامس

عالن االإ

المادة 24

اماتها  ض 1. للدول الئطراف إثر عملية التصديق أن تصدر إعالناً بتأجيل تنفيذ ال�ت
وتوكول. سواء بمقت�ض الجزء الثالث أو الجزء الرابع من هذا ال�ب

2. ي�ي هذا التأجيل لمدة أقصاها ثالث سنوات. وعىل إثر تقديم الدولة 
الطرف لما يلزم من الحجج وبعد التشاور مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، 

. ض ض أُخري�ي ة سنت�ي للجنة مناهضة التعذيب أن تمدد هذه الف�ت
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الجزء السادس

االأحكام المالية

المادة 25

ي تتكبدها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب 
1. تتحمل الئمم المتحدة النفقات الىت

وتوكول. ي تنفيذ هذا ال�ب
�ض

ض والمرافق لئداء  ض العام لالئمم المتحدة ما يلزم من الموظف�ي 2. يوفر الئم�ي
اللجنة الفرعية لمنع التعذيب مهامها عىل النحو الفعال بمقت�ض هذا 

وتوكول. ال�ب

المادة 26

ي الجمعية 
1. ينشأ صندوق خاص وفقاً لالإجراءات ذات الصلة المتبعة �ض

العامة، ويدار وفقاً لالئنظمة والقواعد المالية لالئمم المتحدة، وذلك 
ي تقدمها اللجنة الفرعية لمنع 

ي تمويل تنفيذ التوصيات الىت
للمساعدة �ض

امج التعليمية  التعذيب إل دولة طرف إثر قيامها بزيارة لها، فضال عن ال�ب
لالآليات الوقائية الوطنية.

ي تقدمها الحكومات 
عات الىت 2. يجوز تمويل الصندوق الخاص عن طريق الت�ب

ها من الكيانات  والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غ�ي الحكومية وغ�ي
العامة والخاصة.
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الجزء السابع

أحكام ختامية

المادة 27

وتوكول لئي دولة وقعت عىل التفاقية. 1. يفتح باب التوقيع عىل هذا ال�ب

وتوكول للتصديق عليه من جانب أي دولة صدقت عىل  2. يخضع هذا ال�ب
ض العام لالئمم  التفاقية أو انضمت إليها. وتودع صكوك التصديق لدى الئم�ي

المتحدة.

وتوكول لئي دولة صدقت عىل التفاقية أو  3. يفتح باب النضمام إل هذا ال�ب
انضمت إليها.

ض العام لالئمم  4. يبدأ نفاذ النضمام بإيداع صك النضمام لدى الئم�ي
المتحدة.

ض العام لالئمم المتحدة جميع الدول الموقعة عىل هذا  5. يخطر الئم�ي
وتوكول أو المنضمة إليه بإيداع كل صك من صكوك التصديق أو  ال�ب

النضمام.

المادة 28

ض من تاريخ إيداع صك التصديق  ي اليوم الثالث�ي
وتوكول �ض 1. يبدأ نفاذ هذا ال�ب

ض العام لالئمم المتحدة. ين لدى الئم�ي أو النضمام الع�ش
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وتوكول أو تنضم إليه بعد إيداع  2. بالنسبة لكل دولة تصدق عىل هذا ال�ب
ض العام لالئمم المتحدة،  ين لدى الئم�ي صك التصديق أو النضمام الع�ش
ض من تاريخ إيداع صك  ي اليوم الثالث�ي

ض النفاذ �ض وتوكول ح�ي يدخل هذا ال�ب
تصديقها أو انضمامها.

المادة 29

وتوكول عىل الدول التحادية بجميع أجزائها دون أية  ت�ي أحكام هذا ال�ب
قيود أو استثناءات.

المادة 30

وتوكول. ل تُبدى أي تحفظات عىل هذا ال�ب

المادة 31

امات الدول الئطراف بمقت�ض أي اتفاقية  ض وتوكول ال�ت ل تمّس أحكام هذا ال�ب
ئ نظاماً لزيارات أماكن الحتجاز. وتشجع اللجنة الفرعية لمنع  إقليمية تن�ش
قليمية عىل التشاور  التعذيب والهيئات المنشأة بموجب تلك التفاقيات الإ

وتوكول. والتعاون من أجل تفادي الزدواج والتعزيز الفعال لئهداف هذا ال�ب

المادة 32

امات الدول الئطراف باتفاقيات جنيف  ض وتوكول ال�ت ل تمس أحكام هذا ال�ب
ض 8  ض المؤرخ�ي الئربع المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 وبروتوكوليها الإضافي�ي
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حزيران/يونيه 1997، ول تمس إمكانية أن تأذن أي دولة طرف للجنة الصليب 
ي الحالت غ�ي المشمولة بالقانون 

الئحمر الدولية بزيارة أماكن الحتجاز �ض
. ي الدولي

نسا�ض الإ

المادة 33

ي  ي أي وقت بمقت�ض إخطار كتا�ب
وتوكول �ض 1. لئية دولة طرف أن تنقض هذا ال�ب

ض العام لالئمم المتحدة الذي يبلغ فيما بعد سائر الدول  توجهه إل الئم�ي
ي التفاقية بذلك. ويصبح النقض نافذاً بعد 

وتوكول و�ض ي هذا ال�ب
الئطراف �ض

ض العام الإخطار. انقضاء سنة عىل تاريخ تلقي الئم�ي

اماتها بموجب هذا  ض تب عىل هذا النقض إعفاء الدولة الطرف من ال�ت 2. ل ي�ت
وتوكول تجاه أي فعل أو وضع قد يحدث قبل تاريخ بدء نفاذ النقض، أو  ال�ب
ي قررت أو قد تقرر اللجنة الفرعية لمنع التعذيب اتخاذها 

تجاه الإجراءات الىت
فيما يتعلق بالدولة الطرف المعنية، كما ل يخل هذا النقض عىل أي نحو 

ي 
عت �ض ي أية مسألة تكون اللجنة الفرعية لمنع التعذيب قد �ش

بمواصلة النظر �ض
النظر فيها قبل تاريخ بدء نفاذ هذا النقض.

3. بعد تاريخ بدء نفاذ النقض الصادر عن الدولة الطرف، ل تبدأ اللجنة 
ي أي مسألة جديدة تتعلق بتلك الدولة.

الفرعية لمنع التعذيب النظر �ض

المادة 34

ض العام لالئمم المتحدة.  ح تعديال وتقدمه إل الئم�ي 1. لئي دولة طرف أن تق�ت
ح  وتوكول التعديل المق�ت ي هذا ال�ب

ض العام إل الدول الئطراف �ض ويحيل الئم�ي



55

وتوكول االختياري ال�ب

فور تلقيه مشفوعاً بطلب إليها بأن تبلغه إن كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول 
ي حالة إعراب ثلث تلك 

اح والتصويت عليه. و�ض ي الق�ت
الئطراف بغرض النظر �ض

ي غضون أربعة أشهر من تاريخ ورود الإحالة 
الدول الئطراف عىل الئقل، �ض

ض العام  ض العام، عن تحبيذها عقد مثل هذا المؤتمر، يدعو الئم�ي من الئم�ي
ض العام أي تعديل،  إل انعقاد المؤتمر برعاية الئمم المتحدة. ويقدم الئم�ي
ة والمصوتة، إل جميع  ي الدول الئطراف الحا�ض

يعتمده المؤتمر بأغلبية ثلىش
الدول الئطراف لقبوله.

2. يدخل أي تعديل يُْعتمد وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة، بعد قبوله من 
ض النفاذ وفقاً  وتوكول، ح�ي ي هذا ال�ب

ي الدول الئطراف �ض
جانب الئغلبية بثلىش

للعملية الدستورية لكل دولة طرف.

ي قبلتها، وتظل 
3. تكون التعديالت عند نفاذها ملزمة للدول الئطراف الىت

وتوكول وبأية تعديالت سبق لها  الدول الئطراف الئخرى ملزمة بأحكام هذا ال�ب
قبولها.

المادة 35

يُمنح أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والآليات الوقائية الوطنية 
ي تكون لزمة لممارستهم مهامهم عىل نحو 

المتيازات والحصانات الىت
مستقل. ويُمنح أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب المتيازات والحصانات 
ي البند 22 من اتفاقية امتيازات الئمم المتحدة وحصاناتها 

المنصوص عليها �ض
اير 1946، رهناً بأحكام البند 23 من تلك التفاقية. المؤرخة 13 شباط/ف�ب
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المادة 36

عىل جميع أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أثناء قيامهم بزيارة إل 
وتوكول وبالمتيازات  دولة طرف، دون الإخالل بأحكام ومقاصد هذا ال�ب

ي يتمتعون بها:
والحصانات الىت

ض وأنظمة الدولة الــَمُزورَة؛ ام قوان�ي )أ( اح�ت

)ب( المتناع عن أي فعل أو نشاط يتعارض مع ما تتسم به واجباتهم 
. من طابع نزيه ودولي

المادة 37

سبانية  ي الحجية نصوصه الإ
وتوكول، الذي تتساوى �ض 1. يودع هذا ال�ب

ض العام لالئمم  ية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الئم�ي ض نكل�ي والإ
المتحدة.

ض العام لالئمم المتحدة إل جميع الدول نسخا مصدقا عليها  2. يرسل الئم�ي
وتوكول. من هذا ال�ب



، والدنمارك، وغانا،  ي مارس 2014، أطلقت حكومات كل من شيلي
�ف

وإندونيسيا، والمغرب، مؤتمر مبادرة مناهضة التعذيب بهدف 
تحقيق العتماد والتطبيق العالمي لقرارات الأمم المتحدة المناهضة 

ي وتبادل  يجا�ب للتعذيب مع حلول العام 2024 من خالل التفاعل الإ
ي 

ف جميع الدول.  لمزيد من المعلومات، وللمشاركة �ف ات ب�ي الخ�ب
 مجموعة أصدقاء مؤتمر مبادرة مناهضة التعذيب:

 www.cti2024.org 


