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  املعاملةريه من ضروباتفاقية مناهضة التعذيب وغ
 أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

 اعتمدت وفتح باب التوقيع والتصديق عليها واالنضمام إليها بقرار اجلمعية
 ١٩٨٤ديسمرب / كانون األول١٠ املؤرخ ٣٩/٤٦العامة لألمم املتحدة 

 )١(٢٧ملادة     ً        وفقا  ألحكام ا، ١٩٨٧يونيه / حزيران٢٦: تاريخ بدء النفاذ

                                إن الدول األطراف يف هذه االتفاقية، 
                                                                     أن االعتراف باحلقوق املتساوية وغري القابلة للتصرف، جلميع أعضاء                   إذ تـرى   

                                                                                        األسرة البشرية هو، وفقا للمبادئ املعلنة يف ميثاق األمم املتحدة، أساس احلرية والعدل            
                 والسلم يف العامل، 

                 املتأصلة لإلنسان،                               أن هذه احلقوق تستمد من الكرامة          وإذ تدرك  
                                                       الواجب الذي يقع على عاتق الدول مبقتضى امليثاق،                                  وإذ تضـع يف اعتـبارها      

                                                         منه، بتعزيز احترام حقوق اإلنسان وحرياته األساسية،          ٥٥                        وخباصـة مبوجـب املادة      
                          ومراعاهتا على مستوى العامل،

         العهد       من  ٧                                            من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملادة         ٥           للمادة                ومراعاة منها  
                                                                                 الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وكلتامها تنص على عدم جواز تعرض أحد            

                                                                للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، 
                                                      إلعالن محاية مجيع األشخاص من التعرض للتعذيب وغريه                            ومراعاة منها أيضا   

                                                  الالإنسانية أو املهينة، الذي اعتمدته اجلمعية                                                  من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو      
   ،     ١٩٧٥      ديسمرب  /            كانون األول ٩         العامة يف 
                                                                      يف زيادة فعالية النضال ضد التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو                       ورغبة منها  

                                             العقوبة القاسية أو الالإنسانية يف العامل قاطبة،
  :      ما يلي          اتفقت على  
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 اجلزء األول
 ١املادة 

                           أي عمل ينتج عنه أمل أو        "         بالتعذيب "                     ذه االتفاقية، يقصد              ألغـراض ه   - ١ 
                                                                                عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد احلصول من هذا              
                                                                                  الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل              

           هو أو أي                                                                                   ارتكـبه أو يشتبه يف أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو ختويفه أو إرغامه                
                                                            أو عندما يلحق مثل هذا األمل أو العذاب ألي سبب من األسباب يقوم -         شخص ثالث 

                                                                                        على التمييز أيا كان نوعه، أو حيرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رمسي                
                                        وال يتضمن ذلك األمل أو العذاب الناشئ         .                                       أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرمسية      

  .                                            الزم هلذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية هلا                           فقط عن عقوبات قانونية أو امل

                                                                    ال ختل هذه املادة بأي صك دويل أو تشريع وطين يتضمن أو ميكن أن               - ٢ 
    .                            يتضمن أحكاما ذات تطبيق أمشل

 ٢املادة 
                                                                         تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو             - ١ 

  .                                 يف أي إقليم خيضع الختصاصها القضائي                                  أية إجراءات أخرى ملنع أعمال التعذيب

ـ   - ٢                                                                  وز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه                ال جي
                                                                         الظروف حالة حرب أو هتديدا باحلرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من 

  .                                      حاالت الطوارئ العامة األخرى كمربر للتعذيب

                              ن موظفني أعلى مرتبة أو عن سلطة                                   ال جيوز التذرع باألوامر الصادرة ع     - ٣ 
    .                   عامة كمربر للتعذيب

 ٣املادة 
   ")         أن ترده   ("                                                          ال جيوز ألية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده              - ١ 

                                                                                       أو أن تسلمه إىل دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إىل االعتقاد بأنه           
   .                           سيكون يف خطر التعرض للتعذيب
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                                                    ملختصة لتحديد ما إذا كانت هذه األسباب متوافرة،                     السلطات ا   ي    تراع - ٢ 
                                                                               مجـيع االعتـبارات ذات الصلة، مبا يف ذلك، يف حالة االنطباق، وجود منط ثابت من           

    .                                                                     االنتهاكات الفادحة أو الصارخة أو اجلماعية حلقوق اإلنسان يف الدولة املعنية

 ٤املادة 
           رائم مبوجب                                                       تضمن كل دولة طرف أن تكون مجيع أعمال التعذيب ج          - ١ 

                                                                                        قانوهنـا اجلنائي، وينطبق األمر ذاته على قيام أي شخص بأية حماولة ملمارسة التعذيب              
  .                                                    وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤا ومشاركة يف التعذيب

                                                                  جتعل كل دولة طرف هذه اجلرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة           - ٢ 
    .                              تأخذ يف االعتبار طبيعتها اخلطرية

 ٥املادة 
                                                                  تـتخذ كل دولة طرف ما يلزم من اإلجراءات إلقامة واليتها القضائية        - ١ 

  :                 يف احلاالت التالية ٤                               على اجلرائم املشار إليها يف املادة 

                                                                        عند ارتكاب هذه اجلرائم يف أي إقليم خيضع لواليتها القضائية أو على              ) أ ( 
                                              ظهر سفينة أو على منت طائرة مسجلة يف تلك الدولة،

                                      تكب اجلرمية املزعوم من مواطين تلك الدولة،             عندما يكون مر  ) ب ( 

                                                                      عـندما يكون املعتدى عليه من مواطين تلك الدولة، إذا اعتربت تلك              ) ج ( 
  .                 الدولة ذلك مناسبا

                                                                      تـتخذ كـل دولة طرف باملثل ما يلزم من اإلجراءات إلقامة واليتها              - ٢ 
               املزعوم موجودا                                                                       القضائية على هذه اجلرائم يف احلاالت اليت يكون فيها مرتكب اجلرمية            

                     إىل أية دولة من      ٨                                                                      يف أي إقليم خيضع لوالياهتا القضائية وال تقوم بتسليمه عمال باملادة            
  .              من هذه املادة ١                             الدول اليت ورد ذكرها يف الفقرة 

   .                                                               هذه االتفاقية أي والية قضائية جنائية متارس وفقا للقانون الداخلي ين      ال تستث - ٣ 

 ٦املادة 
                                                       ف، لدى اقتناعها، بعد دراسة املعلومات املتوفرة هلا،             طر  ة      دول  ة        تقوم أي  - ١ 

                                                                                  بـأن الظروف تربر احتجاز شخص موجود يف أراضيها يدعى أنه اقترف جرما مشارا              
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  .                                                                       باحتجازه أو تتخذ أية إجراءات قانونية أخرى لضمان وجوده فيها           ٤                  إلـيه يف املادة     
                      عليه قانون تلك الدولة                                                       ويكون االحتجاز واإلجراءات القانونية األخرى مطابقة ملا ينص 

                                                                         على أال يستمر احتجاز الشخص إال للمدة الالزمة للتمكني من إقامة أي دعوى جنائية 
  .                             أو من اختاذ أي إجراءات لتسليمه

  .                   فيما يتعلق بالوقائع  يل                                        تقوم هذه الدولة فورا بإجراء التحقيق األو - ٢ 

   لى                     من هذه املادة ع     ١                                              تـتم مسـاعدة أي شخص حمتجز وفقا للفقرة           - ٣ 
                                                                             االتصال فورا بأقرب ممثل خمتص للدولة اليت هو من مواطنيها، أو مبمثل الدولة اليت يقيم 

   .                          فيها عادة إن كان بال جنسية

                                                                      لـدى قيام دولة ما، عمال هبذه املادة، باحتجاز شخص ما، ختطر على              - ٤ 
                                  ، باحتجاز هذا الشخص وبالظروف     ٥              من املادة     ١                                       الفور الدول املشار إليها يف الفقرة       

      من   ٢                         الذي تتوخاه الفقرة      يل               التحقيق األو   ي                     وعلى الدولة اليت جتر     .                    الـيت تربر اعتقاله   
                                                                                           هـذه املادة أن ترفع فورا ما توصلت إليه من النتائج إىل الدول املذكورة مع اإلفصاح                

    .                                           عما إذا كان يف نيتها ممارسة واليتها القضائية

 ٧املادة 
                              ليم اخلاضع لواليتها القضائية                                            تقـوم الدولة الطرف اليت يوجد يف اإلق        - ١ 

              يف احلاالت اليت  ٤                                                               شـخص يدعـى ارتكابه ألي من اجلرائم املنصوص عليها يف املادة           
                                                            ، بعـرض القضـية على سلطاهتا املختصة بقصد تقدمي الشخص            ٥                    تـتوخاها املـادة     

  .                           للمحاكمة، إذا مل تقم بتسليمه

    الة                                                              تـتخذ هـذه السـلطات قرارها بنفس األسلوب الذي تتبعه يف ح         - ٢ 
      احلاالت   يف  و  .                                                               ارتكـاب أية جرمية عادية ذات طبيعة خطرية مبوجب قانون تلك الدولة   

                                                    ينبغي أال تكون معايري األدلة املطلوبة للمقاضاة         ٥              من املادة     ٢                           املشـار إليها يف الفقرة      
                                                                                       واإلدانة بأي حال من األحوال أقل صرامة من تلك اليت تنطبق يف احلاالت املشار إليها               

  . ٥        ن املادة    م ١         يف الفقرة 

                                                                    تكفل املعاملة العادلة يف مجيع مراحل اإلجراءات القانونية ألي شخص           - ٣ 
   .  ٤                                                                   تتخذ ضده تلك اإلجراءات فيما يتعلق بأي من اجلرائم املشار إليها يف املادة 
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 ٨املادة 
                                          جرائم قابلة لتسليم مرتكبيها يف أية        ٤                                          تعتـرب اجلـرائم املشار إليها يف املادة          - ١ 

                                وتتعهد الدول األطراف بإدراج هذه    .                                         اجملرمني تكون قائمة بني الدول األطراف                    معاهدة لتسليم 
  .                                                               اجلرائم كجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها يف كل معاهدة تسليم تربم بينها

                                                                        إذا تسـلمت دولة طرف طلبا للتسليم من دولة ال تربطها هبا معاهدة              - ٢ 
                             شروطا بوجود معاهدة لتسليم                                                          لتسـليم اجملرمني، وكانت الدولة األوىل جتعل التسليم م        

                                                                                         اجملرمني، جيوز هلذه الدولة اعتبار هذه االتفاقية أساسا قانونيا للتسليم فيما خيتص مبثل             
                                                                   وخيضع التسليم للشروط األخرى املنصوص عليها يف قانون الدولة اليت            .              هـذه اجلرائم  

  .                      يقدم إليها طلب التسليم

                      مرهونا بوجود معاهدة                                                 تعـترف الدول األطراف اليت ال جتعل التسليم          - ٣ 
                                                                                         بـأن هذه اجلرائم قابلة لتسليم مرتكبيها فيما بينها طبقا للشروط املنصوص عليها يف              

  .                                       قانون الدولة اليت يقدم إليها طلب التسليم

                                                                    وتتم معاملة هذه اجلرائم، ألغراض التسليم بني الدول األطراف، كما           - ٤ 
         الدول   ي                ل أيضا يف أراض                                                              لـو أهنـا اقترفت ال يف املكان الذي حدثت فيه فحسب، ب            

   .  ٥           من املادة  ١                                           املطالبة بإقامة واليتها القضائية طبقا للفقرة 

 ٩املادة 
                                                                       عـلى كل دولة طرف أن تقدم إىل الدول األطراف األخرى أكرب قدر من               - ١ 

  ،  ٤                                                                                                املساعدة فيما يتعلق باإلجراءات اجلنائية املتخذة بشأن أي من اجلرائم املشار إليها يف املادة               
  .                                                     ذلك توفري مجيع األدلة املوجودة يف حوزهتا والالزمة لإلجراءات    مبا يف

                            من هذه املادة وفقا ملا       ١                                               تنفذ الدول األطراف التزاماهتا مبقتضى الفقرة        - ٢ 
   .                                                 قد يوجد بينها من معاهدات لتبادل املساعدة القضائية

 ١٠املادة 
         عذيب على                                                              تضمن كل دولة إدراج التعليم واإلعالم فيما يتعلق حبظر الت          - ١ 

                                                                               الوجـه الكـامل يف برامج تدريب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، سواء أكانوا من      
                                                                                  املدنيني أو العسكريني، والعاملني يف ميدان الطب، واملوظفني العموميني أو غريهم ممن            
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                                                                                  قـد تكـون هلـم عالقة باحتجاز أي فرد معرض ألي شكل من أشكال التوقيف أو                 
  .                            استجواب هذا الفرد أو معاملته                     االعتقال أو السجن أو ب

                                                              تضـمن كل دولة طرف إدراج هذا احلظر يف القوانني والتعليمات اليت      - ٢ 
   .                                                    يتم إصدارها فيما خيتص بواجبات ووظائف مثل هؤالء األشخاص

 ١١املادة 
                                                                         كل دولة قيد االستعراض املنظم قواعد االستجواب، وتعليماته وأساليبه           ي   تبق 

                                                       بات املتعلقة حبجز ومعاملة األشخاص الذين يتعرضون ألي                                  وممارسـاته، وكذلك الترتي   
                                                                          شكل من أشكال التوقيف أو االعتقال أو السجن يف أي إقليم خيضع لواليتها القضائية، 

   .                                 وذلك بقصد منع حدوث أي حاالت تعذيب

 ١٢املادة 
                                                                           تضمن كل دولة طرف قيام سلطاهتا املختصة بإجراء حتقيق سريع ونزيه كلما             

                                                                     عقولة تدعو إىل االعتقاد بأن عمال من أعمال التعذيب قد ارتكب يف                          وجدت أسباب م  
   .                                      أي من األقاليم اخلاضعة لواليتها القضائية

 ١٣املادة 
                                         بأنه قد تعرض للتعذيب يف أي إقليم         ي                                   تضـمن كل دولة طرف ألي فرد يدع        

                                                                                    خيضـع لواليتها القضائية، احلق يف أن يرفع شكوى إىل سلطاهتا املختصة وىف أن تنظر               
                             وينبغي اختاذ اخلطوات الالزمة      .                                                     هـذه السـلطات يف حالته على وجه السرعة وبرتاهة         

                                                                                      لضـمان محايـة مقدم الشكوى والشهود من كافة أنواع املعاملة السيئة أو التخويف              
   .                             نتيجة لشكواه أو ألي أدلة تقدم

 ١٤املادة 
                                                                  تضمن كل دولة طرف، يف نظامها القانوين، إنصاف من يتعرض لعمل            - ١ 
                                                                             مـال التعذيب ومتتعه حبق قابل للتنفيذ يف تعويض عادل ومناسب مبا يف ذلك                      مـن أع  

                                                                               وسـائل إعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن، وىف حالة وفاة املعتدى عليه نتيجة لعمل      
  .                                                           من أعمال التعذيب، يكون لألشخاص الذين كان يعوهلم احلق يف التعويض
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                أو لغريه من                                                             لـيس يف هـذه املـادة مـا ميس أي حق للمعتدى عليه              - ٢ 
   .                                                 األشخاص فيما قد يوجد من تعويض مبقتضى القانون الوطين

 ١٥املادة 
                                                                   تضمن كل دولة طرف عدم االستشهاد بأية أقوال يثبت أنه مت اإلدالء هبا نتيجة  

                                                                                 للتعذيـب، كدلـيل يف أية إجراءات، إال إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب               
    .                                  التعذيب كدليل على اإلدالء هبذه األقوال

 ١٦املادة 
                                                                تـتعهد كل دولة طرف بأن متنع، يف أي إقليم خيضع لواليتها القضائية      - ١ 

                                                                               حدوث أي أعمال أخرى من أعمال املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 
                                 ، عندما يرتكب موظف عمومي أو       ١                                                 اليت ال تصل إىل حد التعذيب كما حددته املادة          

                                                        ية هذه األعمال أو حيرض على ارتكاهبا، أو عندما تتم                                   شخص آخر يتصرف بصفة رمس    
  ،   ١١  ،   ١٠                                                 وتنطبق بوجه خاص االلتزامات الواردة يف املواد          .                           مبوافقته أو بسكوته عليها   

                                                                          وذلـك باالستعاضة عن اإلشارة إىل التعذيب باإلشارة إىل غريه من ضروب               ١٣   ،    ١٢
  .                                                  املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

                                                                          ال ختـل أحكـام هذه االتفاقية بأحكام أي صك دويل آخر أو قانون وطين                - ٢ 
   .                                                                                     حيظر املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة أو يتصل بتسليم اجملرمني أو طردهم

 اجلزء الثاين
 ١٧املادة 

  )                                     يشار إليها فيما بعد باسم اللجنة      (                                  تنشـأ جلـنة ملناهضـة التعذيب         - ١ 
                                    وتتألف اللجنة من عشرة خرباء على        .                                    املهـام املنصـوص عليها فيما بعد                 وتضـطلع ب  

                                                                                مسـتوى أخالقـي عال ومشهود هلم بالكفاءة يف ميدان حقوق اإلنسان، يعملون يف              
                                                     وتقوم الدول األطراف بانتخاهبم مع مراعاة التوزيع اجلغرايف   .                      اللجنة بصفتهم الشخصية

  .            ربة القانونية    اخل ي                                     العادل وفائدة اشتراك بعض األشخاص من ذو

                                                                   ينتخـب أعضـاء اللجنة بطريق االقتراع السري من قائمة بأشخاص            - ٢ 
  .                                               ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من مواطنيها    .                        ترشـحهم الدول األطراف   
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                                                                                  وتضـع الـدول األطراف يف اعتبارها فائدة ترشيح أشخاص يكونون أيضا أعضاء يف              
                                      العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية                                                     اللجـنة املعنـية حبقوق اإلنسان املنشأة مبقتضى       

  .                                                    والسياسية ولديهم االستعداد للعمل يف جلنة مناهضة التعذيب

                                                                انتخاب أعضاء اللجنة يف اجتماعات الدول األطراف اليت يدعو           ي  جير - ٣ 
                          تلك االجتماعات اليت ينبغي  يف و  .                                               إىل عقدها مرة كل سنتني األمني العام لألمم املتحدة   

                                                      لقـانوين من ثلثي الدول األطراف ويكون األشخاص املنتخبون                           أن يـتكون نصـاهبا ا     
                                                                                    لعضـوية اللجـنة هـم احلائزون على أكرب عدد من األصوات وعلى األغلبية املطلقة               

  .                                      ألصوات ممثلي الدول األطراف احلاضرين املصوتني

                                                                    جيـرى االنتخاب األول يف موعد ال يتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ             - ٤ 
                                                                   م األمني العام لألمم املتحدة، قبل موعد كل انتخاب بأربعة أشهر               ويقو  .              هذه االتفاقية 

                                                                                    عـلى األقل، بتوجيه رسالة إىل الدول األطراف يدعوها فيها إىل تقدمي ترشيحاهتا يف              
                                                                ويقوم األمني العام بإعداد قائمة بأمساء مجيع املرشحني على هذا            .                   غضـون ثالثة أشهر   

                                             األطراف اليت رشحتهم، ويقدم هذه القائمة                                                    النحو مرتبة ترتيبا أجبديا، مع بيان الدول      
  .               إىل الدول األطراف

                                                                    ينتخـب أعضـاء اللجنة لفترة مدهتا أربع سنوات، ويكونون مؤهلني            - ٥ 
                                    غري أن مدة عضوية مخسة من األعضاء         .                                            إلعادة انتخاهبم يف حالة ترشيحهم مرة أخرى      

                         يس االجتماع املشار إليه                                                                    الذين يتم انتخاهبم يف املرة األوىل تنتهي بعد سنتني، ويقوم رئ          
                                                                            من هذه املادة بعد االنتخاب األول مباشرة، باختيار أمساء هؤالء األعضاء             ٣           يف الفقرة   

  .                  اخلمسة بطريق القرعة

                                                                        يف حالة وفاة أحد أعضاء اللجنة أو استقالته أو عجزه ألي سبب آخر              - ٦ 
                 يني خبري آخر من                                                                            عن أداء مهامه املتعلقة باللجنة، تقوم الدولة الطرف اليت رشحته بتع          

                                                                                        مواطنيها للعمل يف اللجنة للفترة املتبقية من مدة عضويته شريطة احلصول على موافقة             
                                                                               أغلبـية الـدول األطراف، وتعترب املوافقة قد متت ما مل تكن إجابة نصف عدد الدول        
                                                                                       األطراف أو أكثر على ذلك بالنفي وذلك يف غضون ستة أسابيع بعد قيام األمني العام               

  .                           تحدة بإبالغها بالتعيني املقترح       لألمم امل

                                                                         تـتحمل الـدول نفقـات أعضاء اللجنة أثناء أدائهم ملهامهم املتعلقة             - ٧ 
   .        باللجنة
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 ١٨املادة 
  .                  وجيوز إعادة انتخاهبم  .                                   تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها ملدة سنتني - ١ 

  :                                                           تضع اللجنة نظامها الداخلي على أن ينص، يف مجلة أمور على ما يلي - ٢ 

                                  مل النصاب القانوين حبضور ستة أعضاء،   يكت  ) أ ( 

  .                                               تتخذ مقررات اللجنة بأغلبية أصوات األعضاء احلاضرين  ) ب ( 

                                                              يقوم األمني العام لألمم املتحدة بتوفري ما يلزم من املوظفني والتسهيالت  - ٣ 
  .                                                 ألداء اللجنة مهامها مبقتضى هذه االتفاقية على حنو فعال

  .                                          بالدعوة إىل عقد االجتماع األول للجنة                                       يقـوم األمني العام لألمم املتحدة      - ٤ 
  .                                                                          وبعد عقد اجتماعها األول، جتتمع اللجنة يف املواعيد اليت ينص عليها نظامها الداخلي

                                                                      تكـون الدول األطراف مسؤولة عما يتم حتمله من نفقات فيما يتعلق             - ٥ 
     تحدة                                                                                بعقد اجتماعات الدول األطراف واللجنة مبا يف ذلك رد أي نفقات إىل األمم امل             

   ٣                                                                                    مـثل تكلفة املوظفني والتسهيالت اليت تكون األمم املتحدة قد حتملتها وفقا للفقرة              
   .             من هذه املادة

 ١٩املادة 
                                                             تقدم الدول األطراف إىل اللجنة، عن طريق األمني العام لألمم املتحدة،  - ١ 

           يف غضون                                                                                 تقارير عن التدابري اليت اختذهتا تنفيذا لتعهداهتا مبقتضى هذه االتفاقية، وذلك          
             وتقدم الدول    .                                                                            سـنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه االتفاقية بالنسبة للدولة الطرف املعنية           

                                                                                      األطـراف بعـد ذلك تقارير تكميلية مرة كل أربع سنوات عن أية تدابري جديدة مت                
  .                                                اختاذها، وغري ذلك من التقارير اليت قد تطلبها اللجنة

  .                     ر إىل مجيع الدول األطراف                                  حييل األمني العام لألمم املتحدة التقاري - ٢ 

                                    كافة التعليقات العامة اليت قد       ي                                         تنظر اللجنة يف كل تقرير، وهلا أن تبد        - ٣ 
                                وللدولة الطرف أن ترد على اللجنة   .                                               تراها مناسبة وأن ترسلها إىل الدولة الطرف املعنية

  .                   مبا ترتئيه من مالحظات

                ا السنوي الذي                                                           وللجنة أن تقرر، كما يتراءى هلا، أن تدرج يف تقريره          - ٤ 
                   من هذه املادة، إىل  ٣                                         أية مالحظات تكون قد أبدهتا وفقا للفقرة     ٢٤                    تعده وفقا للمادة    
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  .                                                                                 جانـب املالحظـات الواردة إليها من الدولة الطرف املعنية بشأن هذه املالحظات            
                        من هذه املادة، إذا      ١                                                                  وللجـنة أيضا أن ترفق صورة من التقرير املقدم مبوجب الفقرة            

   .                 ولة الطرف املعنية            طلبت ذلك الد

 ٢٠املادة 
                                                                         إذا تلقـت اللجنة معلومات موثوقا هبا يبدو هلا أهنا تتضمن دالئل هلا              - ١ 

                    دولة طرف، تدعو     ي                                                              أسـاس قوى تشري إىل أن تعذيبا ميارس على حنو منظم يف أراض            
                                                                                          اللجنة الدولة الطرف املعنية إىل التعاون يف دراسة هذه املعلومات، وحتقيقا هلذه الغاية             

  .                               تقدمي مالحظات بصدد تلك املعلومات  إىل

                                                               وللجنة بعد أن تأخذ يف اعتبارها أية مالحظات تكون قد قدمتها الدولة  - ٢ 
                                                                                         الطـرف املعنية وأية معلومات ذات صلة متاحة هلا، أن تعني، إذا قررت أن هنالك ما                

   إىل                         وتقدمي تقرير هبذا الشأن  ي                                              يربر ذلك، عضوا أو أكثر من أعضائها إلجراء حتقيق سر
  .                    اللجنة بصورة مستعجلة

                                  من هذه املادة، تلتمس اللجنة       ٢                                      وىف حالة إجراء حتقيق مبقتضى الفقرة        - ٣ 
                                                         وقد يشمل التحقيق، باالتفاق مع الدولة الطرف، القيام          .                             تعاون الدولة الطرف املعنية   

  .               الدولة املعنية ي           بزيارة أراض

                ها أو أعضائها                                                           وعلى اللجنة، بعد فحص النتائج اليت يتوصل إليها عضو         - ٤ 
                                                                 من هذه املادة أن حتيل إىل الدولة الطرف املعنية هذه النتائج مع أي    ٢                  وفقـا للفقـرة     

  .                                                 تعليقات واقتراحات قد تبدو مالئمة بسبب الوضع القائم

           من هذه    ٤       إىل    ١                                                      تكون مجيع إجراءات اللجنة املشار إليها يف الفقرات          - ٥ 
           وجيوز للجنة   .                     تعاون الدولة الطرف                                            املـادة سرية، وىف مجيع مراحل اإلجراءات يلتمس    

                 ، أن تقرر بعد     ٢                                                                       وبعـد استكمال هذه اإلجراءات املتعلقة بأي حتقيق يتم وفقا للفقرة            
                                                                                      إجـراء مشـاورات مع الدولة الطرف املعنية إدراج بيان موجز بنتائج اإلجراءات يف              

   .   ٢٤                                تقريرها السنوي املعد وفقا للمادة 

 ٢١املادة 
                                               االتفاقية أن تعلن، يف أي وقت، مبوجب هذه                               ألية دولة طرف يف هذه     - ١ 

                                                                           املادة، أهنا تعترف باختصاص اللجنة يف أن تتسلم بالغات تفيد أن دولة طرفا تدعي أن 
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                                                                             دولـة طـرف أخـرى ال تفـي بالتزاماهتا مبوجب هذه االتفاقية يف أن تنظر يف تلك         
                   نة يف هذه املادة،                                                              وال جيوز تسلم البالغات والنظر فيها وفقا لإلجراءات املبي          .        البالغات

                                                                                        إال يف حالـة تقدميها من دولة طرف أعلنت اعترافها باختصاص اللجنة فيما يتعلق هبا               
                                                                                وال جيوز للجنة أن تتناول، مبوجب هذه املادة، أي بالغ إذا كان يتعلق بدولة                .      نفسها

                                    ويتم تناول البالغات الواردة مبوجب هذه   .                                    طـرف مل تقـم بإصدار مثل هذا اإلعالن   
  :                    فقا لإلجراءات التالية        املادة، و

                                                               دولة طرف، إذا رأت أن دولة طرفا أخرى ال تقوم بتنفيذ             ة         جيـوز ألي    ) أ ( 
                                                                                 أحكـام االتفاقـية احلالية، أن تلفت نظر تلك الدولة الطرف هلذا األمر برسالة خطية       
                                                                                       وعلى الدولة الطرف اليت تتسلم الرسالة أن تقدم إىل الدولة الطرف اليت بعثت إليها هبا          

             يوضح فيه    ي                                                                ثالثة أشهر من تاريخ تسلمها الرسالة، تفسريا أو أي بيان خط                   يف غضون   
                                                                                 األمـر ويتضمن، بقدر ما هو ممكن ومالئم، إشارة إىل اإلجراءات ووسائل االنتصاف             

  ؛                                                            احمللية اليت اختذت أو ينتظر اختاذها أو اليت تتوفر بالنسبة هلذا األمر

                            الدولتني الطرفني املعنيتني يف               كال من     ي                                  يف حالة عدم تسوية األمر مبا يرض        ) ب ( 
                                                                                          غضون ستة أشهر من تاريخ ورود الرسالة األوىل إىل الدولة املتسلمة حيق ألي من الدولتني               

  ؛                                                                   أن حتيل األمر إىل اللجنة بواسطة إخطار توجهه إىل اللجنة وإىل الدولة األخرى

   أن                                                                         ال تتـناول اللجنة أي مسألة حتال إليها مبقتضى هذه املادة إال بعد                ) ج ( 
                                                                                     تـتأكد من أنه مت االلتجاء إىل مجيع وسائل االنتصاف احمللية املتوفرة بالنسبة هلذا األمر          

                هذه القاعدة يف  ي                                                            واستنفادها، وفقا ملبادئ القانون الدويل املعترف هبا عموما، وال تسر
                                                                                     حالة إطالة مدة تطبيق وسائل االنتصاف بصورة غري معقولة أو يف حالة عدم احتمال              

  ؛                                               الذي وقع ضحية النتهاك هذه االتفاقية على حنو فعال           إنصاف الشخص

                                                                        تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدراسة البالغات املقدمة هلا            ) د ( 
  ؛              مبوجب هذه املادة

                             ، تتيح اللجنة مساعيها احلميدة  ) ج (                                    مـع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية       )  ه  ( 
                          لمسألة على أساس احترام                                                            للـدول األطـراف املعنـية هبدف التوصل إىل حل ودي ل           

                                    وحتقيقا هلذا الغرض، جيوز للجنة أن        .                                               االلـتزامات املنصـوص عليها يف هذه االتفاقية       
  ؛                                   تنشئ، عند االقتضاء، جلنة خمصصة للتوفيق
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                                                                              جيـوز للجـنة أن تطلب إىل الدول األطراف املعنية، املشار إليها يف الفقرة                ) و ( 
  ؛                                        يف أية مسالة حمالة إليها مبقتضى هذه املادة                              أن تزودها بأية معلومات ذات صلة  )  ب (        الفرعية 

            ، أن تكون    ) ب (                                                                حيـق للدول األطراف املعنية، املشار إليها يف الفقرة الفرعية             ) ز ( 
  ؛                                                                        ممثلة أثناء نظر اللجنة يف املسألة وأن تقدم مذكرات شفوية أو كتابية أو كليهما

          م اإلخطار                                                             تقدم اللجنة تقريرا، خالل اثين عشر شهرا من تاريخ استال           ) ح ( 
  ، ) ب (                             املنصوص عليه يف الفقرة الفرعية 

        ، تقصر   )   ه   (                                                                    يف حالة التوصل إىل حل يف إطار أحكام واردة يف الفقرة الفرعية              ̀  ١̀ 
  .                                                             اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع واحلل الذي مت التوصل إليه

  ،  ) ج (                                                            يف حالـة عـدم التوصل إىل حل يف إطار أحكام الفقرة الفرعية        ̀  ٢̀ 
                                                                 للجـنة تقريـرها على بيان موجز بالوقائع على أن ترفق به                     تقصـر ا  

                                                                  املذكـرات اخلطـية وحمضـرا باملذكرات الشفوية اليت أعدهتا الدول           
  .             األطراف املعنية

  .                                               ويبلغ التقرير يف كل مسألة إىل الدول األطراف املعنية 

                                                                     تصبح أحكام هذه املادة نافذة املفعول إذا أصدرت مخس من الدول األطراف        - ٢ 
                          وتودع الدول األطراف هذه      .                  من هذه املادة    ١                                         هـذه االتفاقـية إعالنات مبوجب الفقرة           يف  

                                                                                    اإلعالنـات لـدى األمني العام لألمم املتحدة، الذي سريسل نسخا منها إىل الدول األطراف           
           وال خيل هذا    .                                                               وجيوز سحب أي إعالن يف أي وقت بإخطار يوجه إىل األمني العام             .        األخـرى 

                                                               تشكل موضوع بالغ سبقت إحالته مبقتضى هذه املادة، وال جيوز                                    السـحب بنظر أية مسالة    
                                                                                    تسـلم أي بـالغ مـن أية دولة طرف مبقتضى هذه املادة بعد أن يتسلم األمني العام إخطار        

   .                                                            سحب اإلعالن ما مل تكن الدولة الطرف املعنية قد أصدرت إعالنا جديدا

 ٢٢املادة 
                        تعلن يف أي وقت أهنا تعترف                                    جيوز ألية دولة طرف يف هذه االتفاقية أن  - ١ 

                                                                               مبقتضى هذه املادة باختصاص اللجنة يف تسلم ودراسة بالغات واردة من أفراد أو نيابة     
                                                                          عن أفراد خيضعون لواليتها القانونية ويدعون أهنم ضحايا النتهاك دولة طرف يف أحكام 

         تفاقية مل                                                         وال جيوز للجنة أن تتسلم أي بالغ إذا كان يتصل بدولة طرف يف اال  .         االتفاقية
  .                  تصدر مثل هذا اإلعالن
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                                                            تعترب اللجنة أي بالغ مقدم مبوجب هذه املادة غري مقبول إذا كان غفال  - ٢ 
                                                                            من التوقيع أو إذا رأت أنه يشكل إساءة الستعمال حق تقدمي مثل هذه البالغات أو أنه 

  .                            ال يتفق مع أحكام هذه االتفاقية

                         ر الدولة الطرف يف هذه                        ، توجه اللجنة نظ    ٢                          مع مراعاة نصوص الفقرة      - ٣ 
                               ويدعى بأهنا تنتهك أيا من       ١                                      تكون قد أصدرت إعالنا مبوجب الفقرة           ليت               االتفاقـية ا  

                   وتقدم الدولة اليت     .                                                                  أحكام االتفاقية إىل أية بالغات معروضة عليها مبقتضى هذه املادة         
                                                                                       تتسـلم لفـت النظر املشار إليه إىل اللجنة يف غضون ستة أشهر تفسريات أو بيانات                

  .                                                          بية توضح األمر ووسائل االنتصاف اليت اختذهتا تلك الدولة، إن وجدت   كتا

                                                                          تـنظر اللجـنة يف البالغات اليت تتسلمها مبوجب هذه املادة يف ضوء مجيع               - ٤ 
  .                                                                           املعلومات املتوفرة لديها من مقدم البالغ أو من ينوب عنه ومن الدولة الطرف املعنية

                             ا أي فرد مبوجب هذه املادة ما مل                                  ال تنظر اللجنة يف أية بالغات يتقدم هب - ٥ 
  :        تتحقق من

                        حبثها مبوجب أي إجراء من  ي                                        أن املسـألة نفسها مل جير حبثها، وال جير         ) أ ( 
  ؛                                  إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية

       هذه   ي                                                                     أن الفـرد قد استنفد مجيع وسائل االنتصاف احمللية املتاحة، وال تسر             ) ب ( 
                                                  ائل االنتصاف بصورة غري معقولة أو يف حالة عدم                                                    القـاعدة يف حالـة إطالة مدة تطبيق وس        

  .                                                                احتمال إنصاف الشخص الذي وقع ضحية النتهاك هذه االتفاقية على حنو فعال

                                                                        تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدراسة البالغات املقدمة هلا           - ٦ 
  .              مبوجب هذه املادة

    وإىل                                                              تبعــث اللجــنة بوجهــات نظــرها إىل الدولــة الطــرف املعنــية  - ٧ 
  .          مقدم البالغ

                                                                     تصبح أحكام هذه املادة نافذة املفعول إذا أصدرت مخس من الدول األطراف        - ٨ 
                          وتودع الدول األطراف هذه      .                  من هذه املادة    ١                                            يف هـذه االتفاقـية إعالنات مبوجب الفقرة         

                                                                                    اإلعالنـات لـدى األمني العام لألمم املتحدة، الذي سريسل نسخا منها إىل الدول األطراف           
                                                                             وجيوز سحب أي إعالن يف أي وقت بإخطار يوجه إىل األمني العام، وال خيل هذا              .       األخـرى 

                                                                                       السـحب بنظر أية مسألة تشكل موضوع بالغ سبقت إحالته مبقتضى هذه املادة، وال جيوز               
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                                                                                    تسـلم أي بـالغ مـن أية دولة طرف مبقتضى هذه املادة بعد أن يتسلم األمني العام إخطار        
   .                                 الطرف املعنية أصدرت إعالنا جديدا                         سحب اإلعالن ما مل تكن الدولة

 ٢٣املادة 
                                                                         حيـق ألعضاء اللجنة وألعضاء جلان التوفيق املخصصة، الذين يعينون مبقتضى            

                                                التمتع بالتسهيالت واالمتيازات واحلصانات اليت        ٢١           من املادة     )    ه   ( ١                   الفقـرة الفرعية    
               و منصوص عليه يف                                                             يتمـتع هبـا اخلرباء املوفدون يف مهام متعلقة باألمم املتحدة كما ه   
   .                                                          الفروع ذات الصلة من اتفاقية امتيازات األمم املتحدة وحصاناهتا

 ٢٤املادة 
                                                                       تقدم اللجنة إىل الدول األطراف وإىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة تقريرا سنويا  

   .                                       عن أنشطتها املضطلع هبا مبوجب هذه االتفاقية
 اجلزء الثالث

 ٢٥املادة 
  .                           على هذه االتفاقية جلميع الدول                 يفتح باب التوقيع  - ١ 

                          وتودع صكوك التصديق لدى      .                                     ختضـع هذه االتفاقية إلجراء التصديق      - ٢ 
   .                       األمني العام لألمم املتحدة

 ٢٦املادة 
                     ويصبح االنضمام ساري     .                                                   يفتح باب االنضمام إىل هذه االتفاقية جلميع الدول        

   .      ملتحدة                                                 املفعول عند إيداع صك االنضمام لدى األمني العام لألمم ا

 ٢٧املادة 
                                                                         يـبدأ نفـاذ هـذه االتفاقية يف اليوم الثالثني بعد تاريخ إيداع صك               - ١ 

  .                                                     التصديق أو االنضمام العشرين لدى األمني العام لألمم املتحدة

                                                                            يبدأ نفاذ االتفاقية بالنسبة لكل دولة تصدق عليها أو تنضم إليها بعد             - ٢ 
                                  يوم الثالثني بعد تاريخ قيام الدولة                                                     إيـداع صـك التصديق أو االنضمام العشرين يف ال         

   .                                         بإيداع وثيقة التصديق أو االنضمام اخلاصة هبا
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 ٢٨املادة 
                                                                       ميكـن ألي دولـة وقـت التوقيع أو التصديق على هذه االتفاقية أو               - ١ 

  .  ٢٠                                                                      االنضمام إليها، أن تعلن أهنا ال تعترف باختصاص اللجنة املنصوص عليه يف املادة 

                 من املادة أن     ١                                   كون قد أبدت حتفظا وفقا للفقرة                              ميكـن ألي دولة طرف ت      - ٢ 
   .                                                                       تسحب هذا التحفظ، يف أي وقت تشاء، بإرسال إخطار إىل األمني العام لألمم املتحدة

 ٢٩املادة 
                                                                       حيـوز ألي دولة طرف يف هذه االتفاقية أن تقترح إدخال تعديل عليها              - ١ 

      بإبالغ   .                    لعام بناء على ذلك                ويقوم األمني ا    .                                              وأن تقدمـه إىل األمـني العام لألمم املتحدة        
                                                                                       الدول األطراف بالتعديل املقترح مع طلب بإخطاره مبا إذا كانت هذه الدول حتبذ عقد              

                        حالة تأييد ثلث الدول       يف   و  .                                                         مؤمتـر للدول األطراف للنظر يف االقتراح والتصويت عليه        
        ر، يدعو                                                                          األطراف على األقل يف غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا التبليغ، لعقد هذا املؤمت    

                                      ويقدم األمني العام أي تعديل تعتمده        .                                                 األمـني العام إىل عقده حتت رعاية األمم املتحدة        
  .                                                                        أغلبية من الدول األطراف احلاضرة يف املؤمتر واملصوتة إىل مجيع الدول األطراف لقبوله

                         من هذه املادة عندما      ١                                                     يـبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة           - ٢ 
                                                                ل األطراف يف هذه االتفاقية األمني العام لألمم املتحدة بقبوهلا التعديل                    خيطـر ثلثا الدو   

  .                                طبقا لإلجراءات الدستورية لكل منها

      وتبقى   .                                                                      تكون التعديالت، عند بدء نفاذها، ملزمة للدول األطراف اليت قبلتها          - ٣ 
   .                                                                         الدول األطراف األخرى ملزمة بأحكام هذه االتفاقية وبأية تعديالت تكون قد قبلتها

 ٣٠املادة 
                                                                          أي نـزاع ينشأ بني دولتني أو أكثر من الدول فيما يتعلق بتفسري هذه               - ١ 

                                                                                       االتفاقـية أو تنفيذها وال ميكن تسويته عن طريق التفاوض، يطرح للتحكيم بناء على              
                                                 فإذا مل تتمكن األطراف يف غضون ستة أشهر من تاريخ طلب   .                   طلب إحدى هذه الدول

                                              يم التحكيم، جيوز ألي من تلك األطراف أن حييل الرتاع                            التحكيم، من املوافقة على تنظ
  .                                                            إىل حمكمة العدل الدولية بتقدمي طلب وفقا للنظام األساسي هلذه احملكمة

                                                               جيوز لكل دولة أن تعلن يف وقت توقيع هذه االتفاقية أو التصديق عليها  - ٢ 
          ولن تكون    .   دة               من هذه املا    ١                                                              أو االنضـمام إلـيها، أهنا ال تعترب نفسها ملزمة بالفقرة            
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                                        من هذه املادة بالنسبة ألي دولة طرف تكون  ١                                 الدول األطراف األخرى ملزمة بالفقرة 
  .                  قد أبدت هذا التحفظ

         من هذه  ٢                                                 جيوز يف أي وقت ألي دولة طرف أبدت حتفظا وفقا للفقرة    - ٣ 
   .                                                                املادة أن تسحب هذا التحفظ بإرسال إخطار إىل األمني العام لألمم املتحدة

 ٣١املادة 
                                                                      حيـوز ألي دولة طرف أن تنهى ارتباطها هبذه االتفاقية بإخطار كتايب             - ١ 

                                         ويصبح اإلهناء نافذا بعد مرور سنة على تاريخ   .                                       ترسـله إىل األمني العام لألمم املتحدة      
  .                          تسلم األمني العام هذا اإلخطار

                                                                هذا اإلهناء إىل إعفاء الدولة الطرف من االلتزامات الواقعة           ي         لـن يؤد   - ٢ 
                                                                              وجب هذه االتفاقية فيما يتعلق بأي عمل أو إغفال حيدث قبل التاريخ الذي                       علـيها مب  

                                                         ولن خيل اإلهناء بأي شكل باستمرار نظر أي مسألة تكون            .                            يصـبح فـيه اإلهناء نافذا     
  .                                                                 اللجنة ماضية يف نظرها بالفعل قبل التاريخ الذي يصبح فيه اإلهناء نافذا

                            دولة طرف باالتفاقية نافذا، ال                                       بعد التاريخ الذي يصبح فيه إهناء ارتباط  - ٣ 
   .                                                      تبدأ اللجنة النظر يف أية مسألة جديدة تتعلق بتلك الدولة

  ٣٢املادة 
                                                                              يعـلم األمني العام لألمم املتحدة مجيع أعضاء األمم املتحدة ومجيع الدول اليت              

  :                                                  وقعت هذه االتفاقية أو انضمت إليها بالتفاصيل التالية

  ؛  ٢٦   و  ٢٥       املادتني                       نضمامات اليت تتم مبوجب                        التوقيعات والتصديقات واال  ) أ ( 
                     ، وكذلك تاريخ بدء      ٢٧                                                تـاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية مبوجب املادة           ) ب ( 

  ؛  ٢٩                                      نفاذ أية تعديالت تدخل عليها مبوجب املادة 
  .  ٣١                       حاالت اإلهناء مبقتضى املادة   ) ج ( 

 ٣٣املادة 
        نكليزية            سبانية واإل                                                  تـودع هـذه االتفاقية، اليت تتساوى نصوصها اإل         - ١ 

  .                                                                       والروسية والصينية والعربية والفرنسية يف احلجية لدى األمني العام لألمم املتحدة

  .                                                                   يرسل األمني العام لألمم املتحدة نسخا مصدقة من هذه االتفاقية إىل مجيع الدول - ٢ 


