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قرار اختذته اجلمعية العامة 
 

 [(A/57/556/Add.1) بناء على تقرير اللجنة الثالثة]

 

الـربوتوكول االختيـاري التفاقيـة مناهضـة التعذيـب وغـريه مـــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة  - ١٩٩/٥٧
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

إن اجلمعية العامة، 

إذ تشري إىل املادة ٥ من اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنسـان(١)، واملـادة ٧ مـن العـهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والسياسـية(٢)، 

وإعالن محاية مجيـع األشـخاص مـن التعـرض للتعذيـب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنسـانية أو املهينـة(٣)، وإىل قرارهـا 

٤٦/٣٩، املـؤرخ ١٠ كـانون األول/ديسـمرب ١٩٨٤، الـذي اعتمـدت مبوجبـه اتفاقيـة مناهضـة التعذيـب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبــة 

القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وفتحت باب التوقيع والتصديق عليها واالنضمام إليها، وإىل مجيع قراراا الالحقة ذات الصلة، 

وإذ تؤكد من جديد أن عدم التعرض للتعذيب حق جيب محايته يف كل الظروف، 

وإذ تضع يف اعتبارها أن املؤمتر العـاملي حلقـوق اإلنسـان، الـذي عقـد يف فيينـا، يف الفـترة مـن ١٤ إىل ٢٥ حزيـران/يونيـه ١٩٩٣، 

أعلن جازما أن اجلهود الرامية إىل استئصال شأفة التعذيـب ينبغـي أن تركـز، أوال وقبـل كـل شـيء، علـى الوقايـة، وأنـه دعـا إىل االعتمـاد املبكـر 

لربوتوكول اختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنسـانية أو املهينـة، الغـرض منـه إنشـاء نظـام 

وقائي يقوم على زيارات منتظمة ألماكن االحتجاز، 

وإذ ترحب باعتماد مشروع الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة مناهضـة التعذيـب وغـريه من ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو 

الالإنسـانية أو املهينـة مـن جـانب جلنـة حقـوق اإلنســان، يف قرارهــا ٣٣/٢٠٠٢، املــؤرخ ٢٢ نيســان/أبريــل ٢٠٠٢(٤)، ومــن جــانب الــس 

                                                           
 .(٣ – القرار ٢١٧ ألف (د  (١)

– ٢١)، املرفق.  انظر القرار ٢٢٠٠ ألف (د  (٢)

القرار ٣٤٥٢ (د – ٣٠)، املرفق.  (٣)

انظر: الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، ٢٠٠٢، امللحق رقم ٣ (E/2002/23)، الفصل الثاين، الفرع ألف.  (٤)
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االقتصادي واالجتماعي، يف قـراره ٢٧/٢٠٠٢، املـؤرخ ٢٤ متـوز/يوليـه ٢٠٠٢، الـذي أوصـى الـس فيـه اجلمعيـة العامـة بـأن تعتمـد مشـروع 

الربوتوكول االختياري، 

تعتمــد الــربوتوكول االختيــاري التفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــريه مــن ضــــروب املعاملـــة أو العقوبـــة القاســـية أو  - ١

الالإنسانية أو املهينة، الوارد يف مرفق هذا القرار، وتطلب إىل األمـني العـام أن يفتتـح بـاب التوقيـع عليـه والتصديـق عليـه واالنضمـام إليـه يف مقـر 

األمم املتحدة يف نيويورك بدءا من ١ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٣؛ 

تدعـو مجيـع الـدول، الـيت وقعـت علـى اتفاقيـة مناهضـة التعذيـب وغـريه مـن ضـــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو  - ٢

الالإنسانية أو املهينة، أو صدقت عليها أو انضمت إليها، أن توقع على الربوتوكول االختياري وأن تصدق عليه أو أن تنضم إليه. 

اجللسة العامة ٧٧ 

١٨ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٢ 

املرفق 
 

بروتوكول اختياري التفاقية مناهضة التعذيـب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنسـانية أو 
املهينة 

 

ديباجة 
 

إن الدول األطراف يف هذا الربوتوكول، 

إذ تؤكـد مـن جديـد أن التعذيـب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنسـانية أو املهينـة أمـور حمظـورة وتشــكل 

انتهاكاً صارخاً حلقوق اإلنسان، 

واقتناعاً منها بضرورة اختاذ تدابري إضافية لتحقيق مقاصد اتفاقية مناهضــة التعذيـب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية 

أو الالإنسانية أو املهينة (املشار إليها فيما يلي باسم االتفاقيــة) وباحلاجـة إىل تعزيـز محايـة األشـخاص احملرومـني مـن حريتـهم مـن التعذيـب وغـريه 

من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، 

وإذ تشـري إىل أن املـادتني ٢ و ١٦ مـن االتفاقيـة تلزمـان كـل دولـة طـرف باختـاذ تدابـــري فعالــة ملنــع أعمــال التعذيــب وغــريه مــن 

ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يف أي إقليم خيضع لواليتها، 

وإذ تقـر بأنـه تقـع علـى الـدول مسـؤولية أساسـية عـن تنفيـذ هـاتني املـادتني، وبـأن تعزيـز محايـة األشـخاص احملرومـني مـن حريتــهم 

واالحترام الكامل ملا هلم من حقوق اإلنسان مها مسؤولية مشتركة يتقامسها اجلميع وأن هيئات التنفيذ الدولية تكمل وتعزز التدابري الوطنية،  

وإذ تشـري إىل أن املنـع الفعـال للتعذيـب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنسـانية أو املهينـــة يقتضــي التثقيــف 

واختاذ مجلة من التدابري املتنوعة التشريعية واإلدارية والقضائية وغريها، 
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وإذ تشري أيضاً إىل أن املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان أعلـن جازمـا أن اجلـهود الراميـة إىل اسـتئصال شـأفة التعذيـب ينبغـي أن تركـز 

أوالً وقبل كل شيء على الوقاية، ودعا إىل اعتمــاد بروتوكـول اختيـاري لالتفاقيـة، الغـرض منـه إنشـاء نظـام وقـائي يقـوم علـى زيـارات منتظمـة 

ألماكن االحتجاز،  

واقتناعـاً منـها بـأن محايـة األشـخاص احملرومـني مـــن حريتــهم مــن التعذيــب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو 

الالإنسانية أو املهينة ميكن تعزيزها بوسائل غري قضائية ذات طابع وقائي تقوم على أساس القيام بزيارات منتظمة ألماكن االحتجاز، 

قد اتفقت على ما يلي: 

اجلزء األول 
 

مبادئ عامة 
 

املادة ١ 

اهلدف من هذا الربوتوكول هو إنشاء نظـام قوامـه زيـارات منتظمـة تضطلـع ـا هيئـات دوليـة ووطنيـة مسـتقلة لألمـاكن الـيت حيـرم 

فيها األشخاص من حريتهم، وذلك بغية منع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.  
 

املادة ٢ 

تنشأ جلنة فرعية ملنع التعذيب وغريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنسـانية أو املهينـة (يشـار إليـها فيمـا يلـي باسـم  - ١

اللجنة الفرعية ملنع التعذيب) وتقوم بأداء املهام املنصوص عليها يف هذا الربوتوكول.  

تـؤدي اللجنـة الفرعيـة ملنـع التعذيـب عملـها يف إطـــار ميثــاق األمــم املتحــدة وتسترشــد مبقــاصده ومبادئــه وكذلــك باملعايــري الــيت  - ٢

وضعتها األمم املتحدة ملعاملة األشخاص احملرومني من حريتهم. 

تسترشد اللجنة الفرعية ملنع التعذيب أيضاً مببادئ السرية والرتاهة وعدم االنتقائية والشمولية واملوضوعية.   - ٣

تتعاون اللجنة الفرعية ملنع التعذيب والدول األطراف على تنفيذ هذا الربوتوكول.  - ٤
 

املادة ٣ 

تنشـئ أو تعيـن أو تسـتبقي كـل دولـة طـرف  هيئـة زائـرة واحـدة أو أكـثر علـى املسـتوى احمللـي ملنـع التعذيـب وغـريه مـن ضـــروب 

املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (يشار إليها فيما يلي باسم اآللية الوقائية الوطنية). 

املادة ٤ 

ـــذا الــربوتوكول، بقيــام اآلليــات املشــار إليــها يف املــادتني ٢ و ٣ بزيــارات ألي مكــان خيضــع  تسـمح كـل دولـة طـرف، وفقـاً هل - ١

لواليتها ولسيطرا ويوجد فيه أشـخاص حمرومـون أو ميكـن أن يكونـوا حمرومـني مـن حريتـهم إمـا مبوجـب أمـر صـادر عـن سـلطة عامـة أو بنـاء 

على إيعاز منها أو مبوافقتها أو سكوا (يشار إليـها فيمـا يلـي باسـم أمـاكن االحتجـاز). وجيـري االضطـالع ـذه الزيـارات ـدف القيـام، عنـد 

اللزوم، بتعزيز محاية هؤالء األشخاص من التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.  
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يعين احلرمان من احلرية، ألغراض هذا الربوتوكول، أي شكل مـن أشـكال احتجـاز شـخص أو سـجنه أو إيداعـه يف مكـان عـام أو  - ٢

خاص للتوقيف ال يسمح هلذا الشخص فيه مبغادرته كما يشاء، بأمر من أي سلطة قضائية أو إدارية أو غريها من السلطات األخرى. 
 

اجلزء الثاين 
 

اللجنة الفرعية ملنع التعذيب 
 

املادة ٥ 

تتـألف اللجنـة الفرعيـة ملنـع التعذيـب مـن عشـرة أعضـاء. وبعـد تصديـق العضـو اخلمسـني علـى هـذا الـربوتوكول أو انضمامـه إليــه،  - ١

يرفع عدد أعضاء اللجنة الفرعـية ملنـع التعذيب إىل ٢٥ عضوًا. 

ــيت تتمتـع خبلـق رفيـع وخـربة مهنيـة مشـهود هلـم ـا يف ميـدان إقامـة  خيتار أعضاء اللجنة الفرعية ملنع التعذيب من بني الشخصيات ال - ٢

العدل، وخاصة يف القانون اجلنائي أو إدارة السجون أو الشرطة، أو يف شىت امليادين املتصلة مبعاملة األشخاص احملرومني من حريتهم. 

يـوىل، يف تشـكيل اللجنـة الفرعيـة ملنـع التعذيـب، االعتبـار الواجـــب للتوزيــع اجلغــرايف العــادل ولتمثيــل خمتلــف أشــكال احلضــارة  - ٣

والنظم القانونية للدول األطراف. 

ويوىل أيضا يف عملية التشكيل هذه االعتباُر لتمثيل كال اجلنسني متثيالً متوازناً على أساس مبادئ املساواة وعدم التمييز.  - ٤

ال جيوز أن يكون يف عضوية اللجنة الفرعية ملنع التعذيب عضوان من مواطين دولة واحدة.   - ٥

ـــة اللجنــة الفرعيــة  يعمـل أعضـاء اللجنـة الفرعيـة بصفتـهم الفرديـة، ويتمتعـون باالسـتقالل والرتاهـة، ويكونـون علـى اسـتعداد خلدم - ٦

بصورة فعالة. 
 

املادة ٦ 

لكل دولة طرف أن ترشح، وفقاً للفقرة ٢ من هذه املـادة، عـددًا يصـل إىل مرشـحني اثنـني حيـوزان املؤهـالت ويسـتوفيان الشـروط  - ١

املنصوص عليها يف املادة ٥، وتوفر، يف سياق هذا الترشيح، معلومات مفصلة عن مؤهالت املرشحني. 

حيمل املرشحان جنسية إحدى الدول األطراف يف هذا الربوتوكول؛  (أ) - ٢

حيمل أحد املرشحني على األقل جنسية الدولة الطرف اليت ترشحه؛  (ب)

ال يرشح أكثر من مواطنني اثنني من دولة طرف واحدة؛  (ج)

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

ـــني العــام لألمــم  قبـل مخسـة شـهور علـى األقـل مـن تـاريخ اجتمـاع الـدول األطـراف، الـذي تعقـد االنتخابـات خاللـه، يوجـه األم - ٣

املتحـدة رسـالة إىل الـدول األطـراف يدعوهـا فيـها إىل تقـدمي ترشـيحاا يف غضـون ثالثـة أشـهر. ويقـدم األمـني العـام قائمـة مرتبـة ترتيبـــاً أجبديــا 

جبميع األشخاص املرشحني على هذا النحو، تبني الدول األطراف اليت رشحتهم. 
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املادة ٧ 

ينتخب أعضاء اللجنة الفرعية ملنع التعذيب على الوجه التايل:  - ١

يوىل االعتبار األول للوفاء بالشروط واملعايري الواردة يف املادة ٥ من هذا الربوتوكول؛  (أ)

يجرى االنتخاب األول يف موعد ال يتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذا الربوتوكول؛  (ب)

تنتخب الدول األطراف أعضاء اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بواسطة االقتراع السري؛  (ج)

تجـرى انتخابـات أعضـاء اللجنـة الفرعيـة ملنـع التعذيـب يف اجتماعـات للـدول األطـراف تعقـد كـل سـنتني بدعـوة مــن  (د)

األمني العام لألمم املتحدة. ويف تلك االجتماعات اليت يشـكل فيـها ثلثـا الـدول األطـراف نصابـاً قانونيـاً، يكـون األشـخاص املنتخبـون يف اللجنـة 

ــاضرين  الفرعيـة ملنـع التعذيـب هـم الذيـن حيصلـون علـى أكـرب عـدد مـن األصـوات وعلـى أغلبيـة مطلقـة مـن أصـوات ممثلـي الـدول األطـراف احل

واملصوتني.  

ـــع التعذيــب،  إذا أصبـح مواطنـان اثنـان مـن دولـة طـرف، خـالل العمليـة االنتخابيـة، مؤهلـني للخدمـة أعضـاء يف اللجنـة الفرعيـة ملن - ٢

يكون املرشح الذي حيصل على أكرب عدد من األصوات هو عضو اللجنة الفرعيـة ملنـع التعذيـب. ويف حالـة حصـول املواطنـني علـى نفـس العـدد 

من األصوات يتبع اإلجراء التايل: 

إذا قامت الدولة الطـرف بترشـيح واحـد فقـط مـن املواطنـني اللذيـن حيمـالن جنسـيتها، يكـون هـذا املواطـن عضـوا يف  (أ)

اللجنة الفرعية ملنع التعذيب؛ 

إذا قامت الدولة الطرف بترشيح كـال املواطنـني اللذيـن حيمـالن جنسـيتها، يجـرى تصويـت مسـتقل بواسـطة االقـتراع  (ب)

السري لتحديد أيهما يصبح عضوًا؛ 

إذا مل تقـم الدولـة الطـرف بترشـيح أي مـن املواطنـــني اللذيــن حيمــالن جنســيتها، جيــرى تصويــت مســتقل بــاالقتراع  (ج)

السري لتحديد أيهما يصبح عضوًا. 
 

املادة ٨ 

ـــادرًا ألي ســبب علــى أداء مهامــه، تقــوم  يف حالـة وفـاة أو اسـتقالة عضـو يف اللجنـة الفرعيـة ملنـع التعذيـب أو إذا مل يعـد العضـو ق

الدولـة الطـرف الـيت رشـحت العضـو بترشـيح شـخص صـاحل آخـر تتوفـر فيـه املؤهـالت ويسـتويف الشـروط املنصـوص عليـها يف املـادة ٥، وذلــك 

للخدمـة حـىت االجتمـاع التـايل للـدول األطـراف، مـع مراعـاة احلاجـة إىل حتقيـق تـوازن مناسـب بـني شـىت ميـادين االختصـــاص، ورهنــاً مبوافقــة 

غالبية الدول األطراف. وتعترب املوافقة ممنوحة ما مل يصدر عن نصف عـدد الـدول األطـراف أو أكـثر رد سـليب يف غضـون سـتة أسـابيع مـن قيـام 

األمني العام لألمم املتحدة بإبالغها بالتعيني املقترح. 
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املادة ٩ 

ينتخب أعضــاء اللجنـة الفرعيـة ملنـع التعذيـب ملـدة أربـع سـنوات. وجيـوز إعـادة انتخـام مـرة واحـدة إذا أعيـد ترشـيحهم. وتنتـهي 

مـدة عضويـة نصـف عـدد األعضـاء املنتخبـني يف االنتخـاب األول عنـد انقضــاء عــامني؛ وعقــب االنتخــاب األول مباشــرة ختتــار أمســاء هــؤالء 

األعضاء بقرعة جيريها رئيس االجتماع املشار إليه يف الفقرة ١(د) من املادة ٧. 

املادة ١٠ 

تنتخب اللجنة الفرعية ملنع التعذيب أعضاء مكتبها ملدة عامني. وجيوز إعادة انتخام.   - ١

تضع اللجنة الفرعية ملنع التعذيب نظامها الداخلي، الذي ينص، يف مجلة أمور، على ما يلي:  - ٢

يتكون النصاب القانوين من نصف عدد األعضاء مضافاً إليه عضو واحد؛  (أ)

تتخذ قرارات اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بأغلبية أصوات األعضاء احلاضرين؛  (ب)

تكون جلسات اللجنة الفرعية ملنع التعذيب سرية.  (ج)

ـــاع األول الــذي تعقــده،  يدعـو األمـني العـام لألمـم املتحـدة إىل عقـد االجتمـاع األول للجنـة الفرعيـة ملنـع التعذيـب، وبعـد االجتم - ٣

جتتمع اللجنة الفرعية يف األوقات اليت يقضي ا نظامها الداخلي. وتعقـد اللجنـة الفرعيـة وجلنـة مناهضـة التعذيـب دورامـا متزامنـة مـرة واحـدة 

يف السنة على األقل. 
 

اجلزء الثالث 
 

والية اللجنة الفرعية ملنع التعذيب 
 

املادة ١١ 

تقوم اللجنة الفرعية ملنع التعذيب مبا يلي: 

زيارة األماكن املشار إليها يف املـادة ٤، وتقـدم توصياـا إىل الـدول األطـراف بشـأن محايـة األشـخاص، احملرومـني مـن  (أ)

حريـتهم، من التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهيــنـة؛ 

وفيما خيص اآلليات الوقائية الوطنية تقوم مبا يلـي:  (ب)

إسداء املشورة وتقدمي املساعدة للدول األطراف، عند االقتضاء، لغرض إنشاء هذه اآلليات؛  �١�

احلفاظ على االتصال املباشر، والسري عند اللـزوم، باآلليـات الوقائيـة الوطنيـة وتوفـري التدريـب واملسـاعدة التقنيـة هلــا  �٢�

بغية تعزيز قدراا؛ 

توفـري املشـورة واملسـاعدة لآلليــات الوطنيـة يف تقييـم االحتياجـات والوسـائل الالزمـة بغيـة تعزيـــز محايــة األشــخاص،  �٣�

احملرومني من حريتهم، من التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛ 
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تقدمي التوصيات واملالحظات إىل الدول األطـراف بغيـة تعزيـز قـدرات وواليـة اآلليـات الوقائيـة الوطنيـة ملنـع التعذيـب  �٤�

وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛ 

التعـاون، لغـرض منـع التعذيـب بوجـه عـام، مـع هيئـات األمـم املتحـدة وآلياـا ذات الصلـة فضـال عـــن املؤسســات أو  (ج)

املنظمـات الدوليـة واإلقليميـة والوطنيـة العاملـة يف سـبيل تعزيـز محايـة مجيـع األشــخاص مــن التعذيــب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة 

القاسية أو الالإنسانية أو املهينة. 
 

املادة ١٢ 

لتمكني اللجنة الفرعية ملنع التعذيب من أداء واليتها على النحو املبني يف املادة ١١، تتعهد الدول األطراف مبا يلي: 

استقبال اللجنة الفرعية ملنع التعذيب يف إقليمها وتيسري سـبيل وصوهلـا إىل أمـاكن االحتجـاز كمـا هـي حمـددة يف املـادة  (أ)

٤ من هذا الربوتوكول؛ 

تزويـد اللجنـة الفرعيـة ملنـع التعذيـــب بكافــة املعلومــات ذات الصلــة الــيت قـــد تطلبــها لتقييــم االحتياجــات والتدابــري  (ب)

الواجب اختاذها بغية تعزيز محاية األشخاص احملرومـني مـن حريتـهم مـن التعذيـب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنسـانية 

أو املهينة؛ 

تشجيع وتيسري االتصاالت بني اللجنة الفرعية ملنع التعذيب واآلليات الوقائية الوطنية؛  (ج)

حبث التوصيات اليت تتقدم ا اللجنة الفرعية ملنع التعذيب والدخول يف حوار معها حول تدابري التنفيذ املمكنة.  (د)
 

املــادة ١٣ 

تضـع اللجنة الفرعية ملنع التعذيب، عن طريق القرعة أوال، برناجمـا للزيـارات املنتظمـة للـدول األطـراف بغيـة أداء والياـا كمـا هـي  - ١

حمددة يف املادة ١١. 

ـــذه الــدول القيــام، دون تأخــري، باختــاذ  تـخطــر اللجنـة الفرعيـة ملنـع التعذيـب، بعـد التشـاور، الـدول األطـراف بربناجمـها ليتسـىن هل - ٢

الترتيبات العملية الالزمة ألداء الزيارات. 

يقـوم بالزيارات عضوان اثنان على األقــل مـن أعضـاء اللجنـة الفرعيـة ملنـع التعذيـب. وقـــد يرافـق هذيـن العضويـن، عنـد االقتضـاء،  - ٣

خـرباء مشـهود هلـم باخلـربة والدرايـة الفنيـة يف امليـادين الـيت يغطيـها هـذا الـربوتوكول وينتقـون مـن قائمـة باخلـرباء جيـــري إعدادهــا باالســتناد إىل 

االقتراحات املقدمة من الـدول األطـراف ومفوضيـة األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان ومركـز األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة الدوليـة. وتقـترح الـدول 

ـــى إدراج خبــري  األطـراف املعنيـة، لغـرض إعـداد القائمـة، عـددا مـن اخلـرباء الوطنيـني ال يزيـدون علـى اخلمسـة. وللدولـة الطـرف أن تعـترض عل

بعينه يف الزيارة فتقوم اللجنة الفرعية باقتراح خبري آخر. 

وللجنة الفرعية ملنع التعذيب أن تقترح، إذا ما رأت ذلك مناسبا، زيارة متابعة قصرية تتم إثر زيارة عادية.  - ٤
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املادة ١٤ 

لتمكني اللجنة الفرعية ملنع التعذيب من أداء واليتها تتعهد الدول األطراف يف هذا الربوتوكول بأن تتيح هلا ما يلي:  - ١

وصوال غري مقيد لكافة املعلومات اليت تتعلق بعدد األشـخاص احملرومـني مـن حريتـهم بأمـاكن احتجـازهم علـى النحـو  (أ)

املبني يف املادة ٤ فضال عن عدد األماكن ومواقعها؛ 

وصوال غري مقيد لكافة املعلومات املتعلقة مبعاملة هؤالء األشخاص وبظروف احتجازهم؛  (ب)

وصوال غري مقيد، رهنا بالفقرة ٢ أدناه، لكافة أماكن االحتجاز وملنشآا ومرافقها؛  (ج)

فرصة إجراء مقـابالت خاصـة مـع األشـخاص احملرومـني مـن حريتـهم دون وجـود شـهود، إمـا بصـورة شـخصية وإمـا  (د)

بوجود مترجـم إذا اقتضت الضرورة ذلــك، فضـال عـن أي شـخص تـرى اللجنـة الفرعيـة ملنـع التعذيـب أنــه ميكـن أن يوفـر معلومـات ذات صلـة 

باملوضوع؛ 

حرية اختيار األماكن اليت ترغب يف زيارا واألشخاص الذين ترغب يف مقابلتهم.  (هـ)

ــــة وموجبـــة هلــا عالقــة بالدفــاع الوطــين أو  واالعـتراض علـى زيـارة ملكـان احتجـاز بعينـه ال ميكـن التــذرع بـــه إال ألسـباب ملحـَّ - ٢

السالمة العامة والكوارث الطبيعيـة أو اضطـراب خطـري يف املكـان املزمـع زيارتـه، ممـا حيـول مؤقتـا دون االضطـالع بزيـارة كـهذه. وال ميكـن أن 

تتذرع الدولة الطرف حبالة طوارئ معلنة كي يكون ذلك مربرا لالعتراض على الزيارة. 

املادة ١٥ 

ال تأمر أي ســلطة أو مسـؤول بـإنزال أي عقوبـة بـأي شـخص أو منظمـة أو يطبـق عليـهما العقوبـة أو يسـمح ـا أو يتغـاضى عنـها 

بسـبب قيـام هـذا الشـخص أو هـذه املنظمـة بتبليـغ اللجنـة الفرعيـة ملنـع التعذيـــب أو أعضائــها أي معلومــات، صحيحــة كــانت أم خاطئــة، وال 

ينبغي أن يضار هذا الشخص أو هذه املنظمة يف غري ذلك من األحوال بأي طريقة أيـا كانت. 

املادة ١٦ 

تبلغ اللجنة الفرعية ملنــع التعذيـب توصياـا ومالحظاـا سـرا إىل الدولـة الطـرف وإىل أي آليـة وقائيـة وطنيـة، إذا كـانت هلــا عالقـة  - ١

باملوضوع. 

تنشر اللجنة الفرعية ملنع التعذيب تقريرها مشفوعا بأي تعليقات صادرة عـن الدولـة الطـرف املعنيـة كلمـا طلبـت منـها هـذه الدولـة  - ٢

الطرف أن تفعل ذلك. وإذا ما كشفت الدولة الطرف عن جانب من التقرير جيـوز للجنـة الفرعيـة نشـر التقريـر بكاملـه أو نشــر جـزء منـه. بيـد 

أنه ال تـنشر بيانات شخصية دون موافقة صرحية من الشخص املعين. 

تقوم اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بتقدمي تقرير سنوي علنـي عن أنشطتها إىل جلنة مناهضة التعذيب.  - ٣

إذا امتنعـت الدولـة الطـرف عـن التعـاون مـع اللجنـــة الفرعيــة ملنــع التعذيــب، وفقــا للمــادتني ١٢ و ١٤، أو عــن اختــاذ خطــوات  - ٤

لتحسني احلالة على ضوء توصيات اللجنة الفرعية ملنع التعذيب، جـاز للجنـة مناهضـة التعذيـب، بنـاء علـى طلـب اللجنـة الفرعيـة ملنـع التعذيـب، 
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أن تقرر بأغلبية أصوات أعضائها، وبعد إتاحة الفرصة للدولة الطـرف إلبـداء آرائـها، إصـدار بيـان علنــي حـول املوضـوع أو نشـر تقريـر اللجنـة 

الفرعية ملنع التعذيب. 
 

اجلزء الرابع 
 

اآلليات الوقائية الوطنية 
 

املادة ١٧ 

تستبقـي كل دولة طرف أو تعين أو تنشئ، يف غضون فترة أقصاها سـنة واحـدة بعـد بـدء نفـاذ هـذا الـربوتوكول أو التصديـق عليـه 

أو االنضمام إليه، آلية وقائية وطنية مستقلة واحـدة أو أكـثر ملنـع التعذيـب علـى املسـتوى احمللـي. واآلليـات املنشـأة بواسـطة وحـدات ال مركزيـة 

ميكن تعيينها آليات وقائية وطنية ألغراض هذا الربوتوكول إذا كان نشاطها متفقا مع ما ينص عليه من أحكام. 
 

املادة ١٨ 

تتكفل الدول األطراف بضمان االستقالل الوظيفي لآلليات الوقائية الوطنية التابعة هلا فضال عن استقالل العاملني فيها.  - ١

تتخذ الدول األطراف التدابري الضرورية لكي تتوفـر خلـرباء اآلليـة الوقائيـة الوطنيـة القـدرات الالزمـة والدرايـة املهنيـة. وتسـعى هـذه  - ٢

الدول إلجياد توازن بني اجلنسني ومتثيل مالئم للمجموعات العرقية وجمموعات األقلية يف البلد. 

تتعهد الدول األطراف بتوفري املوارد الالزمة ألداء اآلليات الوقائية الوطنية مهامها.  - ٣

تويل الــدول األطـراف، عنـد إنشـاء اآلليـات الوقائيـة الوطنيـة، االعتبـار الواجـب للمبـادئ املتصلـة مبركـز املؤسسـات الوطنيـة لتعزيـز  - ٤

ومحاية حقوق اإلنسان. 

املادة ١٩ 

متنح اآلليات الوقائية الوطنية، كحـد أدنـى، السلطات التالية: 

القيام، على حنو منتظم، بدراسة معاملة األشـخاص احملرومـني مـن حريتـهم يف أمـاكن االحتجـاز علـى النحـو احملـدد يف  (أ)

املادة ٤ بغية القيام، إذا لزم األمر، بتعزيز محايتهم من التعذيب ومن ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛ 

تقدمي توصيات إىل السلطات املعنية بغرض حتسني معاملة وأوضـاع األشـخاص احملرومـني مـن حريتـهم ومنـع التعذيـب  (ب)

وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، مع مراعاة املعايري ذات الصلة اليت وضعتها األمم املتحدة؛ 

تقدمي اقتراحات ومالحظات تتعلق بالتشريعات القائمة أو مبشاريع القوانني.  (ج)

املادة ٢٠ 

لتمكني اآلليات الوقائية الوطنية من أداء واليتها، تتعهد الدول األطراف يف هذا الربوتوكول بأن تتيح هلا ما يلي: 

احلصول على مجيع املعلومـات املتعلقـة بعـدد األشـخاص احملرومـني مـن حريتـهم املوجوديـن يف أمـاكن االحتجـاز كمـا  (أ)

هو حمدد يف املادة ٤، فضال عن عدد هذه األماكن ومواقعها؛ 
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احلصول على مجيع املعلومات اليت تشري إىل معاملة هؤالء األشخاص فضال عن ظروف احتجازهم؛  (ب)

الوصول إىل مجيع أماكن االحتجاز ومنشآا ومرافقها؛  (ج)

فرصـة إجـراء مقـابالت خاصـة مـع األشـخاص احملرومـــني مــن حريتــهم دون وجــود شهـــود ومقابلتــهم إمــا بصــورة  (د)

شخصية وإما من خالل مترجم إذا اقتضـت الضـرورة، فضـال عـن أي شـخص آخـر تعتقـد اآلليـة الوقائيـة الوطنيـة أنـه ميكـن أن يقـدم معلومـات 

ذات صلة؛ 

حرية اختيار األماكن اليت تريد زيارا واألشخاص الذين تريد مقابلتهم؛  (هـ)

احلق يف إجراء اتصاالت مع اللجنة الفرعية ملنع التعذيب وموافاا مبعلومات واالجتماع ا.  (و)

املادة ٢١ 

ـــا أو يتغــاضى   ال تأمـــر أي سـلطة أو مسـؤول بـإنزال أي عقوبـة بـأي شـخص أو منظمـة أو أن يطبـق عليـهما العقوبـة أو يسـمح - ١

عنها بسبب قيام هـذا الشـخص أو هـذه املنظمـة بتبليـغ اآلليـة الوقائيـة الوطنيـة بـأي معلومـات، صحيحـة كـانت أم خاطئـة، وال ينبغـي أن يضـار 

هذا الشخص أو هذه املنظمة يف غري ذلك من األحوال بأي طريقة أيــا كانت. 

تكــون للمعلومـات السـرية الـيت جتمعـها اآلليـة الوقائيـة الوطنيـة حرمتـها. وال تنشـر أي بيانـات شـخصية دون موافقـــة صرحيــة مــن  - ٢

الشخص املعين بتلك البيانات. 

املادة ٢٢ 

تقوم السلطات املختصة يف الدولـة الطـرف املعنيـة ببحـث التوصيـات الصـادرة عـن اآلليـة الوقائيـة الوطنيـة، وتدخـل يف حـوار معـها 

حول تدابري التنفيذ املمكنة. 

املادة ٢٣ 

تتعهد الدول األطراف يف هذا الربوتوكول بنشر وتوزيع التقارير السنوية الصادرة عن اآلليات الوقائية الوطنية. 
 

اجلزء اخلامس 
 

اإلعالن 
 

املادة ٢٤ 

للدول األطراف إثر عملية التصديق أن تصدر إعالناً بتـأجيل تنفيـذ التزاماـا سـواء مبقتضـى اجلـزء الثـالث أو اجلـزء الرابـع مـن هـذا  - ١

الربوتوكول. 

يسري هذا التأجيل ملـدة أقصاهـا ثـالث سـنوات. وعلـى إثـر تقـدمي الدولـة الطـرف ملـا يلـزم مـن احلجـج وبعـد التشـاور مـع اللجنـة  - ٢

الفرعية ملنع التعذيب، للجنة مناهضة التعذيب أن متدد هذه الفترة سنتني ُأخريني. 
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اجلزء السادس 
 

األحكام املالية 
 

املادة ٢٥ 

تتحمل األمم املتحدة النفقات اليت تتكبدها اللجنة الفرعية ملنع التعذيب يف تنفيذ هذا الربوتوكول.  - ١

ـــها علــى النحــو الفعــال  يوفـر األمـني العـام لألمـم املتحـدة مـا يلـزم مـن املوظفـني واملرافـق ألداء اللجنـة الفرعيـة ملنـع التعذيـب مهام - ٢

مبقتضى هذا الربوتوكول. 

املادة ٢٦ 

ينشأ صندوق خاص وفقاً لإلجــراءات ذات الصلـة املتبعـة يف اجلمعيـة العامـة، ويـدار وفقـاً لألنظمـة والقواعـد املاليـة لألمـم املتحـدة،  - ١

وذلك للمساعدة يف متويل تنفيذ التوصيات اليت تقدمها اللجنــة الفرعيـة ملنـع التعذيـب إىل دولـة طـرف إثـر قيامـها بزيـارة هلـا، فضـال عـن الـربامج 

التعليمية لآلليات الوقائية الوطنية. 

جيوز متويل الصندوق اخلاص عن طريق التربعات الـيت تقدمـها احلكومـات واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة  - ٢

وغريها من الكيانات العامة واخلاصة. 
 

اجلزء السابع 
 

أحكام ختامية 
 

املادة ٢٧ 

يفتح باب التوقيع على هذا الربوتوكول ألي دولة وقعت على االتفاقية.  - ١

ــق  خيضـع هـذا الـربوتوكول للتصديـق عليـه مـن جـانب أي دولـة صدقـت علـى االتفاقيـة أو انضمـت إليـها. وتـودع صكـوك التصدي - ٢

لدى األمني العام لألمم املتحدة. 

يفتح باب االنضمام إىل هذا الربوتوكول ألي دولة صدقت على االتفاقية أو انضمت إليها.  - ٣

يبدأ نفاذ االنضمام بإيداع صك االنضمام لدى األمني العام لألمم املتحدة.  - ٤

خيطـر األمـني العـام لألمـم املتحـدة مجيـع الـدول املوقعـة علـى هـذا الـربوتوكول أو املنضمـــة إليــه بــإيداع كــل صــك مــن صكــوك  - ٥

التصديق أو االنضمام.  

املادة ٢٨ 

يبـدأ نفـاذ هـذا الـربوتوكول يف اليـوم الثالثـني مـن تـاريخ إيـداع صـك التصديـق أو االنضمـام العشـــرين لــدى األمــني العــام لألمــم  - ١

املتحدة. 
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بالنسبة لكل دولة تصدق على هذا الربوتوكول أو تنضم إليـه بعـد إيـداع صـك التصديـق أو االنضمـام العشـرين لـدى األمـني العـام  - ٢

لألمم املتحدة، يدخل هذا الربوتوكول حيز النفاذ يف اليوم الثالثني من تاريخ إيداع صك تصديقها أو انضمامها. 

املادة ٢٩ 

تسري أحكام هذا الربوتوكول على الدول االحتادية جبميع أجزائها دون أية قيود أو استثناءات. 

املادة ٣٠ 

ال تبدى أي حتفظات على هذا الربوتوكول. 

املادة ٣١ 

ال متـس أحكـام هـذا الـربوتوكول التزامـات الـدول األطـراف مبقتضـى أي اتفاقيـة إقليميـة تنشـئ نظامـاً لزيـارات أمـاكن االحتجــاز. 

وتشـجع اللجنـة الفرعيـة ملنـع التعذيـب واهليئـات املنشـأة مبوجـب تلـك االتفاقيـات اإلقليميـة علـى التشـاور والتعـاون مـن أجــل تفــادي االزدواج 

والتعزيز الفعال ألهداف هذا الربوتوكول. 

املادة ٣٢ 

ال متــس أحكــام هــذا الــربوتوكول التزامــات الــدول األطــراف باتفاقيــات جنيــــف األربـــع املؤرخـــة ١٢ آب/أغســـطس ١٩٤٩ 

وبروتوكوليها اإلضافيني املؤرخني ٨ حزيـران/يونيـه ١٩٩٧، وال متـس إمكانيـة أن تـأذن أي دولـة طـرف للجنـة الصليـب األمحـر الدوليـة بزيـارة 

أماكن االحتجاز يف احلاالت غري املشمولة بالقانون اإلنساين الدويل. 

املادة ٣٣ 

ألية دولة طرف أن تنقض هذا الربوتوكول يف أي وقت مبقتضــى إخطـار كتـايب توجهـه إىل األمـني العـام لألمـم املتحـدة الـذي يبلـغ  - ١

فيما بعد سائر الدول األطراف يف هذا الربوتوكول ويف االتفاقية بذلــك. ويصبـح النقـض نـافذًا بعـد انقضـاء سـنة علـى تـاريخ تلقـي األمـني العـام 

اإلخطار. 

ــل  ال يـترتب علـى هـذا النقـض إعفـاء الدولـة الطـرف مـن التزاماـا مبوجـب هـذا الـربوتوكول جتـاه أي فعـل أو وضـع قـد حيـدث قب - ٢

تاريخ بدء نفاذ النقـض، أو جتـاه اإلجـراءات الـيت قـررت أو قـد تقـرر اللجنـة الفرعيـة ملنـع التعذيـب اختاذهـا فيمـا يتعلـق بالدولـة الطـرف املعنيـة، 

كما ال خيل هذا النقض على أي حنو مبواصلة النظر يف أية مسألة تكون اللجنة الفرعيـة ملنـع التعذيـب قـد شـرعت يف النظـر فيـها قبـل تـاريخ بـدء 

نفاذ هذا النقض. 

بعد تاريخ بدء نفـاذ النقـض الصـادر عـن الدولـة الطـرف، ال تبـدأ اللجنـة الفرعيـة ملنـع التعذيـب النظـر يف أي مسـألة جديـدة تتعلـق  - ٣

بتلك الدولة. 

املادة ٣٤ 

ألي دولـة طـرف أن تقـترح تعديـال وتقدمـه إىل األمـني العـام لألمـــم املتحــدة. وحييــل األمــني العــام إىل الــدول األطــراف يف هــذا  - ١

الربوتوكول التعديل املقترح فور تلقيـه مشـفوعاً بطلـب إليـها بـأن تبلغـه إن كـانت حتبـذ عقـد مؤمتـر للـدول األطـراف بغـرض النظـر يف االقـتراح 

والتصويت عليه. ويف حالة إعراب ثلث تلك الدول األطـراف علـى األقـل، يف غضـون أربعـة أشـهر مـن تـاريخ ورود اإلحالـة مـن األمـني العـام، 
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عن حتبيذها عقــد مثـل هـذا املؤمتـر، يدعـو األمـني العـام إىل انعقـاد املؤمتـر برعايـة األمـم املتحـدة. ويقـدم األمـني العـام أي تعديـل، يعتمـده املؤمتـر 

بأغلبية ثلثي الدول األطراف احلاضرة واملصوتة، إىل مجيع الدول األطراف لقبوله. 

يدخل أي تعديل يعتمد وفقاً للفقرة ١ من هذه املادة، بعد قبولـه مـن جـانب األغلبيـة بثلثـي الـدول األطـراف يف هـذا الـربوتوكول،  - ٢

حيز النفاذ وفقاً للعملية الدستورية لكل دولة طرف. 

ـــذا  تكــون التعديــالت عنــد نفاذهــا ملزمــة للــدول األطــراف الــيت قبلتــها، وتظــل الــدول األطــراف األخــرى ملزمــة بأحكــام ه - ٣

الربوتوكول وبأية تعديالت سبق هلا قبوهلا. 

املادة ٣٥ 

يمنح أعضاء اللجنة الفرعية ملنع التعذيب واآلليـات الوقائيـة الوطنيـة االمتيـازات واحلصانـات الـيت تكـون الزمـة ملمارسـتهم مهامـهم 

على حنو مستقل. ويمنح أعضاء اللجنة الفرعية ملنع التعذيـب االمتيـازات واحلصانـات املنصـوص عليـها يف البنـد ٢٢ مـن اتفاقيـة امتيـازات األمـم 

املتحدة وحصاناا املؤرخة ١٣ شباط/فرباير ١٩٤٦، رهناً بأحكام البند ٢٣ من تلك االتفاقية. 

املادة ٣٦ 

علـى مجيـع أعضـاء اللجنـة الفرعيـة ملنــع التعذيــب أثنــاء قيامــهم بزيــارة إىل دولــة طــرف، دون اإلخــالل بأحكــام ومقــاصد هــذا 

الربوتوكول وباالمتيازات واحلصانات اليت يتمتعون ا: 

احترام قوانني وأنظمة الدولة الــمزوَرة؛  (أ)

االمتناع عن أي فعل أو نشاط يتعارض مع ما تتسم به واجبام من طابع نزيه ودويل.  (ب)

املادة ٣٧ 

يـودع هـذا الـربوتوكول، الـذي تتسـاوى يف احلجيـة نصوصـه اإلسـبانية واإلنكليزيـة والروسـية والصينيـة والعربيـة والفرنســـية، لــدى  - ١

األمني العام لألمم املتحدة. 

يرسل األمني العام لألمم املتحدة إىل مجيع الدول نسخا مصدقا عليها من هذا الربوتوكول.  - ٢


