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اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية
أو املهينة
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرارالجمعية
العامة لألمم املتحدة  39/46املؤرخ في  10كانون األول/ديسمبر 1984
تاريخ بدء النفاذ 26 :حزيران/يونيه  ،1987وفقا ألحكام املادة )1( 27
إن الــدول األط ـراف فــي هــذه االتفاقيــة ،إذ تــرى أن االعت ـراف بالحقــوق
املتســاوية وغيــر القابلــة للتصــرف ،لجميــع أعضــاء األســرة البشــرية هــو ،وفقــا
للمبــادئ املعلنــة فــي ميثــاق األمــم املتحــدة ،أســاس الحريــة والعــدل والســلم فــي
العالــم ،وإذ تــدرك أن هــذه الحقــوق تســتمد مــن الكرامــة املتأصلــة لإلنســان،
وإذ تضــع فــي اعتبارهــا الواجــب الــذي يقــع علــى عاتــق الــدول بمقت�ضــى
امليثاق ،وبخاصة بموجب املادة  55منه ،بتعزيزاحترام حقوق اإلنسان وحرياته
األساســية ،ومراعاتهــا علــى مســتوى العالــم ،ومراعــاة منهــا للمــادة  5مــن اإلعــان
العالمــي لحقــوق اإلنســان واملــادة  7مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق املدنيــة
والسياســية ،وكلتاهمــا تنــص علــى عــدم جــوازتعــرض أحــد للتعذيــب أو املعاملــة
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،ومراعاة منها أيضا إلعالن حماية
جميع األشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة
القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة ،الــذي اعتمدتــه الجمعيــة العامــة فــي  9كانــون
األول/ديســمبر  ،1975ورغبــة منهــا فــي زيــادة فعاليــة النضــال ضــد التعذيــب
وغيره من ضروب املعاملة أوالعقوبة القاسية أوالالإنسانية في العالم قاطبة،
اتفقت على ما يلي:
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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الجزء األول
املادة 1
 -1ألغ ـراض هــذه االتفاقيــة ،يقصــد «بالتعذيــب» أي عمــل ينتــج عنــه
ألــم أو عــذاب شــديد ،جســديا كان أم عقليــا ،يلحــق عمــدا بشــخص مــا بقصــد
الحصــول مــن هــذا الشــخص ،أو مــن شــخص ثالــث ،علــى معلومــات أو علــى
اعت ـراف ،أو معاقبتــه علــى عمــل ارتكبــه أو يشــتبه فــي أنــه ارتكبــه ،هــو أو شــخص
ثالــث أو تخويفــه أو إرغامــه هــو أو أي شــخص ثالــث  -أو عندمــا يلحــق مثــل هــذا
األلــم أو العــذاب ألي ســبب مــن األســباب يقــوم علــى التمييــز أيــا كان نوعــه ،أو
يحــرض عليــه أو يوافــق عليــه أو يســكت عنــه موظــف رســمي أو أي شــخص آخــر
يتصرف بصفته الرســمية .وال يتضمن ذلك األلم أو العذاب النا�شــئ فقط عن
عقوبــات قانونيــة أو املــازم لهــذه العقوبــات أو الــذي يكــون نتيجــة عرضيــة لهــا.
 -2ال تخل هذه املادة بأي صك دولي أو تشريع وطني يتضمن أو يمكن أن
يتضمن أحكاما ذات تطبيق أشمل.
املادة 2
 -1تتخــذ كل دولــة طــرف إجـراءات تشــريعية أو إداريــة أو قضائيــة فعالــة
أو أيــة إجـراءات أخــرى ملنــع أعمــال التعذيــب فــي أي إقليــم يخضــع الختصاصهــا
القضائــي.
 -2ال يجــوز التــذرع بأيــة ظــروف اســتثنائية أيــا كانــت ،ســواء أكانــت هــذه
الظــروف حالــة حــرب أو تهديــدا بالحــرب أو عــدم اســتقرارسيا�ســي داخلــي أو أيــة
حالــة مــن حــاالت الطــوارئ العامــة األخــرى كمبــرر للتعذيــب.
 -3ال يجــوز التــذرع باألوامــر الصــادرة عــن موظفيــن أعلــى مرتبــة أو عــن
ســلطة عامــة كمبــرر للتعذيــب.
املادة 3
 -1ال يجــوز أليــة دولــة طــرف أن تطــرد أي شــخص أو أن تعيــده («أن
تــرده») أو أن تســلمه إلــى دولــة أخــرى ،إذا توافــرت لديهــا أســباب حقيقيــة تدعــو
إلــى االعتقــاد بأنــه ســيكون فــي خطــر التعــرض للتعذيــب.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

املادة 4
 -1تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب
قانونها الجنائي ،وينطبق األمرذاته على قيام أي شخص بأية محاولة ملمارسة
التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخريشكل تواطؤا ومشاركة في التعذيب.
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 -2تراعــى الســلطات املختصــة لتحديــد مــا إذا كانــت هــذه األســباب
متوافرة ،جميع االعتبارات ذات الصلة ،بما في ذلك ،في حالة االنطباق ،وجود
نمــط ثابــت مــن االنتهــاكات الفادحــة أو الصارخــة أو الجماعيــة لحقــوق اإلنســان
فــي الدولــة املعنية.

 -2تجعــل كل دولــة طــرف هــذه الجرائــم مســتوجبة للعقــاب بعقوبــات
مناســبة تأخــذ فــي االعتبــار طبيعتهــا الخطيــرة.
املادة 5
 -1تتخــذ كل دولــة طــرف مــا يلــزم مــن اإلجـراءات إلقامــة واليتهــا القضائيــة
علــى الجرائــم املشــارإليهــا فــي املــادة  4فــي الحــاالت التاليــة:
(أ) عنــد ارتــكاب هــذه الجرائــم فــي أي إقليــم يخضــع لواليتهــا القضائيــة أو علــى
ظهــرســفينة أو علــى متــن طائــرة مســجلة فــي تلــك الدولــة،
(ب) عندما يكون مرتكب الجريمة املزعوم من مواطني تلك الدولة،
(ج) عندمــا يكــون املعتــدى عليــه مــن مواطنــي تلــك الدولــة ،إذا اعتبــرت تلــك
الدولــة ذلــك مناســبا.
 -2تتخــذ كل دولــة طــرف باملثــل مــا يلــزم مــن اإلج ـراءات إلقامــة واليتهــا
القضائيــة علــى هــذه الجرائــم فــي الحــاالت التــي يكــون فيهــا مرتكــب الجريمــة
املزعــوم موجــودا فــي أي إقليــم يخضــع لوالياتهــا القضائيــة وال تقــوم بتســليمه
عمــا باملــادة  8إلــى أيــة دولــة مــن الــدول التــي ورد ذكرهــا فــي الفقــرة  1مــن هــذه
املــادة.
 -3ال تســتثنى هــذه االتفاقيــة أي واليــة قضائيــة جنائيــة تمــارس وفقــا
للقانــون الداخلــي.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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املادة 6
 -1تقــوم أي دول طــرف ،لــدى اقتناعهــا ،بعــد دراســة املعلومــات املتوفــرة
لها ،بأن الظروف تبرر احتجازشخص موجود في أراضيها يدعى أنه اقترف جرما
مشــارا إليــه فــي املــادة  4باحتجــازه أو تتخــذ أيــة إجـراءات قانونيــة أخــرى لضمــان
وجــوده فيهــا .ويكــون االحتجــازواإلج ـراءات القانونيــة األخــرى مطابقــة ملــا ينــص
عليــه قانــون تلــك الدولــة علــى أال يســتمر احتجــاز الشــخص إال للمــدة الالزمــة
للتمكيــن مــن إقامــة أي دعــوى جنائيــة أو مــن اتخــاذ أي إجـراءات لتســليمه.
 -2تقوم هذه الدولة فورا بإجراء التحقيق األولى فيما يتعلق بالوقائع.
 -3تتــم مســاعدة أي شــخص محتجــزوفقــا للفقــرة  1مــن هــذه املــادة علــى
االتصــال فــورا بأقــرب ممثــل مختــص للدولــة التــي هــو مــن مواطنيهــا ،أو بممثــل
الدولــة التــي يقيــم فيهــا عــادة إن كان بــا جنســية.
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 -4لــدى قيــام دولــة مــا ،عمــا بهــذه املــادة ،باحتجــاز شــخص مــا ،تخطــر
علــى الفــور الــدول املشــارإليهــا فــي الفقــرة  1مــن املــادة  ،5باحتجــازهــذا الشــخص
وبالظــروف التــي تبــرر اعتقالــه .وعلــى الدولــة التــي تجــرى التحقيــق األولــى الــذي
تتوخــاه الفقــرة  2مــن هــذه املــادة أن ترفــع فــورا مــا توصلــت إليــه مــن النتائــج إلــى
الــدول املذكــورة مــع اإلفصــاح عمــا إذا كان فــي نيتهــا ممارســة واليتهــا القضائيــة.
املادة 7
 -1تقوم الدولة الطرف التي يوجد في اإلقليم الخاضع لواليتها القضائية
شــخص يدعــى ارتكابــه ألي مــن الجرائــم املنصــوص عليهــا فــي املــادة  4فــي الحــاالت
التــي تتوخاهــا املــادة  ،5بعــرض القضيــة علــى ســلطاتها املختصــة بقصــد تقديــم
الشــخص للمحاكمــة ،إذا لــم تقــم بتســليمه.
 -2تتخــذ هــذه الســلطات قرارهــا بنفــس األســلوب الــذي تتبعــه فــي حالــة
ارتــكاب أيــة جريمــة عاديــة ذات طبيعــة خطيــرة بموجــب قانــون تلــك الدولــة.
وفــى الحــاالت املشــارإليهــا فــي الفقــرة  2مــن املــادة  5ينبغــي أال تكــون معاييــراألدلــة
املطلوبــة للمقاضــاة واإلدانــة بــأي حــال مــن األحــوال أقــل صرامــة مــن تلــك التــي
تنطبــق فــي الحــاالت املشــارإليهــا فــي الفقــرة  1مــن املــادة .5
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

املادة 8
 -1تعتبرالجرائم املشــارإليها في املادة  4جرائم قابلة لتســليم مرتكبيها في
أيــة معاهــدة لتســليم املجرميــن تكــون قائمــة بيــن الــدول األطـراف .وتتعهــد الــدول
األطـراف بــإدراج هــذه الجرائــم كجرائــم قابلــة لتســليم مرتكبيهــا فــي كل معاهــدة
تســليم تبــرم بينهــا.
 -2إذا تســلمت دولــة طــرف طلبــا للتســليم مــن دولــة ال تربطهــا بهــا معاهــدة
لتســليم املجرميــن ،وكانــت الدولــة األولــى تجعــل التســليم مشــروطا بوجــود
معاهــدة لتســليم املجرميــن ،يجــوز لهــذه الدولــة اعتبــار هــذه االتفاقيــة أساســا
قانونيــا للتســليم فيمــا يختــص بمثــل هــذه الجرائــم .ويخضــع التســليم للشــروط
األخــرى املنصــوص عليهــا فــي قانــون الدولــة التــي يقــدم إليهــا طلــب التســليم.
 -3تعترف الدول األطراف التي ال تجعل التسليم مرهونا بوجود معاهدة
بــأن هــذه الجرائــم قابلــة لتســليم مرتكبيهــا فيمــا بينهــا طبقــا للشــروط املنصــوص
عليهــا فــي قانــون الدولــة التــي يقــدم إليهــا طلب التســليم.
 -4وتتــم معاملــة هــذه الجرائــم ،ألغـراض التســليم بيــن الــدول األطـراف،
كمــا لــو أنهــا اقترفــت ال فــي املــكان الــذي حدثــت فيــه فحســب ،بــل أيضــا فــي أرا�ضــى
الــدول املطالبــة بإقامــة واليتهــا القضائيــة طبقــا للفقــرة  1مــن املــادة .5
املادة 9
 -1علــى كل دولــة طــرف أن تقــدم إلــى الــدول األط ـراف األخــرى أكبــر قــدر
مــن املســاعدة فيمــا يتعلــق باإلجـراءات الجنائيــة املتخــذة بشــأن أي مــن الجرائــم
املشــار إليهــا فــي املــادة  ،4بمــا فــي ذلــك توفيــر جميــع األدلــة املوجــودة فــي حوزتهــا
والالزمــة لإلج ـراءات.
 -2تنفــذ الــدول األط ـراف التزاماتهــا بمقت�ضــى الفقــرة  1مــن هــذه املــادة
وفقــا ملــا قــد يوجــد بينهــا مــن معاهــدات لتبــادل املســاعدة القضائيــة.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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 -3تكفــل املعاملــة العادلــة فــي جميــع مراحــل اإلج ـراءات القانونيــة ألي
شــخص تتخــذ ضــده تلــك اإلجـراءات فيمــا يتعلــق بــأي مــن الجرائــم املشــارإليهــا
فــي املــادة .4
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املادة 10
 -1تضمــن كل دولــة إدراج التعليــم واإلعــام فيمــا يتعلــق بحظــرالتعذيــب
علــى الوجــه الكامــل فــي برامــج تدريــب املوظفيــن املكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن ،ســواء
أكانــوا مــن املدنييــن أو العســكريين ،والعامليــن فــي ميــدان الطــب ،واملوظفيــن
العمومييــن أو غيرهــم ممــن قــد تكــون لهــم عالقــة باحتجــازأي فــرد معــرض ألي
شــكل مــن أشــكال التوقيــف أو االعتقــال أو الســجن أو باســتجواب هــذا الفــرد أو
معاملتــه.
 -2تضمن كل دولة طرف إدراج هذا الحظرفي القوانين والتعليمات التي
يتم إصدارها فيما يختص بواجبات ووظائف مثل هؤالء األشخاص.
املادة 11
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تبقى كل دولة قيد االستعراض املنظم قواعد االستجواب ،وتعليماته
وأســاليبه وممارســاته ،وكذلــك الترتيبــات املتعلقــة بحجــز ومعاملــة األشــخاص
الذيــن يتعرضــون ألي شــكل مــن أشــكال التوقيــف أو االعتقــال أو الســجن فــي
أي إقليــم يخضــع لواليتهــا القضائيــة ،وذلــك بقصــد منــع حــدوث أي حــاالت
تعذيــب.
املادة 12
تضمــن كل دولــة طــرف قيــام ســلطاتها املختصــة بإج ـراء تحقيــق ســريع
ونزيــه كلمــا وجــدت أســباب معقولــة تدعــو إلــى االعتقــاد بــأن عمــا مــن أعمــال
التعذيــب قــد ارتكــب فــي أي مــن األقاليــم الخاضعــة لواليتهــا القضائيــة.
املادة 13
تضمــن كل دولــة طــرف ألي فــرد يدعــى بأنــه قــد تعــرض للتعذيــب فــي
أي إقليــم يخضــع لواليتهــا القضائيــة ،الحــق فــي أن يرفــع شــكوى إلــى ســلطاتها
املختصــة وفــى أن تنظــر هــذه الســلطات فــي حالتــه علــى وجــه الســرعة وبنزاهــة.
وينبغــي اتخــاذ الخطــوات الالزمــة لضمــان حمايــة مقــدم الشــكوى والشــهود مــن
كافــة أنــواع املعاملــة الســيئة أو التخويــف نتيجــة لشــكواه أو ألي أدلــة تقــدم.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

 -1تضمــن كل دولــة طــرف ،فــي نظامهــا القانونــي ،إنصــاف مــن يتعــرض
لعمــل مــن أعمــال التعذيــب وتمتعــه بحــق قابــل للتنفيــذ فــي تعويــض عــادل
ومناســب بمــا فــي ذلــك وســائل إعــادة تأهيلــه علــى أكمــل وجــه ممكــن ،وفــى حالــة
وفاة املعتدى عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذيب ،يكون لألشــخاص الذين
كان يعولهــم الحــق فــي التعويــض.
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املادة 14

 -2ليــس فــي هــذه املــادة مــا يمــس أي حــق للمعتــدى عليــه أو لغيــره مــن
األشــخاص فيمــا قــد يوجــد مــن تعويــض بمقت�ضــى القانــون الوطنــي.
املادة 15
تضمــن كل دولــة طــرف عــدم االستشــهاد بأيــة أقــوال يثبــت أنــه تــم اإلدالء
بهــا نتيجــة للتعذيــب ،كدليــل فــي أيــة إج ـراءات ،إال إذا كان ذلــك ضــد شــخص
متهــم بارتــكاب التعذيــب كدليــل علــى اإلدالء بهــذه األقــوال.
املادة 16
 -1تتعهد كل دولة طرف بأن تمنع ،في أي إقليم يخضع لواليتها القضائية
حدوث أي أعمال أخرى من أعمال املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية
أو املهينــة التــي ال تصــل إلــى حــد التعذيــب كمــا حددتــه املــادة  ،1عندمــا يرتكــب
موظف عمومي أو شخص آخريتصرف بصفة رسمية هذه األعمال أو يحرض
علــى ارتكابهــا ،أو عندمــا تتــم بموافقتــه أو بســكوته عليهــا .وتنطبــق بوجــه خــاص
االلتزامــات الــواردة فــي املــواد  13 ،12 ،11 ،10وذلــك باالســتعاضة عــن اإلشــارة
إلــى التعذيــب باإلشــارة إلــى غيــره مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو
الالإنســانية أو املهينــة.
 -2ال تخــل أحــكام هــذه االتفاقيــة بأحــكام أي صــك دولــي آخــر أو قانــون
وطنــي يحظــر املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة أو يتصــل
بتســليم املجرميــن أو طردهــم.

ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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الجزء الثاني
املادة 17
 -1تنشــأ لجنــة ملناهضــة التعذيــب (يشــار إليهــا فيمــا بعــد باســم اللجنــة)
وتضطلــع باملهــام املنصــوص عليهــا فيمــا بعــد .وتتألــف اللجنــة مــن عشــرة خب ـراء
علــى مســتوى أخالقــي عــال ومشــهود لهــم بالكفــاءة فــي ميــدان حقــوق اإلنســان،
يعملــون فــي اللجنــة بصفتهــم الشــخصية .وتقــوم الــدول األطـراف بانتخابهــم مــع
مراعــاة التوزيــع الجغرافــي العــادل وفائــدة اشــتراك بعــض األشــخاص مــن ذوي
الخبــرة القانونيــة.
 -2ينتخــب أعضــاء اللجنــة بطريــق االقتـراع الســري مــن قائمــة بأشــخاص
ترشــحهم الــدول األط ـراف .ولــكل دولــة طــرف أن ترشــح شــخصا واحــدا مــن
مواطنيهــا .وتضــع الــدول األطـراف فــي اعتبارهــا فائــدة ترشــيح أشــخاص يكونــون
أيضــا أعضــاء فــي اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان املنشــأة بمقت�ضــى العهــد
الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ولديهم االستعداد للعمل في لجنة
مناهضــة التعذيــب.
 -3يجرى انتخاب أعضاء اللجنة في اجتماعات الدول األطراف التي يدعو
إلى عقدها مرة كل سنتين األمين العام لألمم املتحدة .وفى تلك االجتماعات التي
ينبغــي أن يتكــون نصابهــا القانونــي مــن ثلثــي الــدول األطـراف ويكــون األشــخاص
املنتخبــون لعضويــة اللجنــة هــم الحائــزون علــى أكبــر عــدد مــن األصــوات وعلــى
األغلبيــة املطلقــة ألصــوات ممثلــي الــدول األطـراف الحاضريــن املصوتيــن.
 -4يجــرى االنتخــاب األول فــي موعــد ال يتجــاوز ســتة أشــهرمــن تاريــخ نفــاذ
هــذه االتفاقيــة .ويقــوم األميــن العــام لألمــم املتحــدة ،قبــل موعــد كل انتخــاب
بأربعــة أشــهر علــى األقــل ،بتوجيــه رســالة إلــى الــدول األط ـراف يدعوهــا فيهــا إلــى
تقديــم ترشــيحاتها فــي غضــون ثالثــة أشــهر .ويقــوم األميــن العــام بإعــداد قائمــة
بأســماء جميــع املرشــحين علــى هــذا النحــو مرتبــة ترتيبــا أبجديــا ،مــع بيــان الــدول
األط ـراف التــي رشــحتهم ،ويقــدم هــذه القائمــة إلــى الــدول األط ـراف.
 -5ينتخــب أعضــاء اللجنــة لفتــرة مدتهــا أربــع ســنوات ،ويكونــون مؤهليــن
إلعادة انتخابهم في حالة ترشيحهم مرة أخرى .غيرأن مدة عضوية خمسة من
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

 -6في حالة وفاة أحد أعضاء اللجنة أو استقالته أو عجزه ألي سبب آخر
عن أداء مهامه املتعلقة باللجنة ،تقوم الدولة الطرف التي رشحته بتعيين خبير
آخــرمــن مواطنيهــا للعمــل فــي اللجنــة للفتــرة املتبقيــة مــن مــدة عضويتــه ش ـريطة
الحصــول علــى موافقــة أغلبيــة الــدول األطـراف ،وتعتبــراملوافقــة قــد تمــت مــا لــم
تكن إجابة نصف عدد الدول األطراف أوأكثرعلى ذلك بالنفي وذلك في غضون
ســتة أســابيع بعــد قيــام األميــن العــام لألمــم املتحــدة بإبالغهــا بالتعييــن املقتــرح.

الصكوك الكونية

األعضــاء الذيــن يتــم انتخابهــم فــي املــرة األولــى تنتهــي بعــد ســنتين ،ويقــوم رئيــس
االجتمــاع املشــارإليــه فــي الفقــرة  3مــن هــذه املــادة بعــد االنتخــاب األول مباشــرة،
باختيــارأســماء هــؤالء األعضــاء الخمســة بطريــق القرعــة.

 -7تتحمــل الــدول نفقــات أعضــاء اللجنــة أثنــاء أدائهــم ملهامهــم املتعلقــة
باللجنــة.
املادة 18

153

 -1تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها ملدة سنتين .ويجوز إعادة انتخابهم.
 -2تضع اللجنة نظامها الداخلي على أن ينص ،في جملة أمور على ما يلي:
(أ) يكتمل النصاب القانوني بحضور ستة أعضاء،
(ب) تتخذ مقررات اللجنة بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين.
 -3يقــوم األميــن العــام لألمــم املتحــدة بتوفيــر مــا يلــزم مــن املوظفيــن
والتســهيالت ألداء اللجنــة مهامهــا بمقت�ضــى هــذه االتفاقيــة علــى نحــو فعــال.
 -4يقــوم األميــن العــام لألمــم املتحــدة بالدعــوة إلــى عقــد االجتمــاع األول
للجنــة .وبعــد عقــد اجتماعهــا األول ،تجتمــع اللجنــة فــي املواعيــد التــي ينــص عليهــا
نظامهــا الداخلــي.
 -5تكــون الــدول األط ـراف مســؤولة عمــا يتــم تحملــه مــن نفقــات فيمــا
يتعلــق بعقــد اجتماعــات الــدول األطـراف واللجنــة بمــا فــي ذلــك رد أي نفقــات إلــى
األمــم املتحــدة مثــل تكلفــة املوظفيــن والتســهيالت التــي تكــون األمــم املتحــدة قــد
تحملتهــا وفقــا للفقــرة  3مــن هــذه املــادة.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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املادة 19
 -1تقدم الدول األطراف إلى اللجنة ،عن طريق األمين العام لألمم املتحدة،
تقاريرعن التدابيرالتي اتخذتها تنفيذا لتعهداتها بمقت�ضى هذه االتفاقية ،وذلك
فــي غضــون ســنة واحــدة بعــد بــدء نفــاذ هــذه االتفاقيــة بالنســبة للدولــة الطــرف
املعنية .وتقدم الدول األطراف بعد ذلك تقاريرتكميلية مرة كل أربع سنوات عن
أية تدابيرجديدة تم اتخاذها ،وغيرذلك من التقاريرالتي قد تطلبها اللجنة.
 -2يحيل األمين العام لألمم املتحدة التقاريرإلى جميع الدول األطراف.
 -3تنظراللجنة في كل تقرير ،ولها أن تبدى كافة التعليقات العامة التي
قد تراها مناسبة وأن ترسلها إلى الدولة الطرف املعنية .وللدولة الطرف أن ترد
على اللجنة بما ترتئيه من مالحظات.
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 -4وللجنــة أن تقــرر ،كمــا يتـراءى لهــا ،أن تــدرج فــي تقريرهــا الســنوي الــذي
تعــده وفقــا للمــادة  24أيــة مالحظــات تكــون قــد أبدتهــا وفقــا للفقــرة  3مــن هــذه
املادة ،إلى جانب املالحظات الواردة إليها من الدولة الطرف املعنية بشأن هذه
املالحظــات .وللجنــة أيضــا أن ترفــق صــورة مــن التقريــراملقــدم بموجــب الفقــرة 1
مــن هــذه املــادة ،إذا طلبــت ذلــك الدولــة الطــرف املعنيــة.
املادة 20
 -1إذا تلقــت اللجنــة معلومــات موثوقــا بهــا يبــدولهــا أنهــا تتضمــن دالئــل لها
أســاس قــوى تشــيرإلــى أن تعذيبــا يمــارس علــى نحــو منظــم فــي أرا�ضــى دولــة طــرف،
تدعــو اللجنــة الدولــة الطــرف املعنيــة إلــى التعــاون فــي دراســة هــذه املعلومــات،
وتحقيقــا لهــذه الغايــة إلــى تقديــم مالحظــات بصــدد تلــك املعلومــات.
 -2وللجنــة بعــد أن تأخــذ فــي اعتبارهــا أيــة مالحظــات تكــون قــد قدمتهــا
الدولــة الطــرف املعنيــة وأيــة معلومــات ذات صلــة متاحــة لهــا ،أن تعيــن ،إذا
قررت أن هنالك ما يبرر ذلك ،عضوا أو أكثرمن أعضائها إلجراء تحقيق سرى
وتقديــم تقريــربهــذا الشــأن إلــى اللجنــة بصــورة مســتعجلة.
 -3وفــى حالــة إجـراء تحقيــق بمقت�ضــى الفقــرة  2مــن هــذه املــادة ،تلتمــس
اللجنــة تعــاون الدولــة الطــرف املعنيــة .وقــد يشــمل التحقيــق ،باالتفــاق مــع
الدولــة الطــرف ،القيــام بزيــارة أرا�ضــى الدولــة املعنيــة.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

 -5تكــون جميــع إج ـراءات اللجنــة املشــار إليهــا فــي الفق ـرات  1إلــى  4مــن
هــذه املــادة ســرية ،وفــى جميــع مراحــل اإلجـراءات يلتمــس تعــاون الدولــة الطــرف.
ويجــوز للجنــة وبعــد اســتكمال هــذه اإلجـراءات املتعلقــة بــأي تحقيــق يتــم وفقــا
للفقرة  ،2أن تقرر بعد إجراء مشــاورات مع الدولة الطرف املعنية إدراج بيان
موجــزبنتائــج اإلجـراءات فــي تقريرهــا الســنوي املعــد وفقــا للمــادة .24
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 -4وعلــى اللجنــة ،بعــد فحــص النتائــج التــي يتوصــل إليهــا عضوهــا أو
أعضائها وفقا للفقرة  2من هذه املادة أن تحيل إلى الدولة الطرف املعنية هذه
النتائــج مــع أي تعليقــات واقتراحــات قــد تبــدو مالئمــة بســبب الوضــع القائــم.

املادة 21
 -1ألية دولة طرف في هذه االتفاقية أن تعلن ،في أي وقت ،بموجب هذه
املادة ،أنها تعترف باختصاص اللجنة في أن تتسلم بالغات تفيد أن دولة طرفا
تدعي أن دولة طرف أخرى ال تفي بالتزاماتها بموجب هذه االتفاقية في أن تنظر
فــي تلــك البالغــات .وال يجــوز تســلم البالغــات والنظــرفيهــا وفقــا لإلجـراءات املبينــة
في هذه املادة ،إال في حالة تقديمها من دولة طرف أعلنت اعترافها باختصاص
اللجنــة فيمــا يتعلــق بهــا نفســها .وال يجــوز للجنــة أن تتنــاول ،بموجــب هــذه املــادة،
أي بــاغ إذا كان يتعلــق بدولــة طــرف لــم تقــم بإصــدار مثــل هــذا اإلعــان .ويتــم
تنــاول البالغــات الــواردة بموجــب هــذه املــادة ،وفقــا لإلجـراءات التالية:
(أ) يجــوز ألي دولــة طــرف ،إذا رأت أن دولــة طرفــا أخــرى ال تقــوم بتنفيــذ
أحــكام االتفاقيــة الحاليــة ،أن تلفــت نظــرتلــك الدولــة الطــرف لهــذا األمــر
برســالة خطيــة وعلــى الدولــة الطــرف التــي تتســلم الرســالة أن تقــدم إلــى
الدولة الطرف التي بعثت إليها بها في غضون ثالثة أشهرمن تاريخ تسلمها
الرســالة ،تفســيرا أو أي بيــان خطــى يوضــح فيــه األمــرويتضمــن ،بقــدرمــا
هو ممكن ومالئم ،إشــارة إلى اإلجراءات ووســائل االنتصاف املحلية التي
اتخــذت أو ينتظــراتخاذهــا أو التــي تتوفــربالنســبة لهــذا األمــر،
(ب) في حالة عدم تسوية األمربما ير�ضى كال من الدولتين الطرفين املعنيتين
في غضون ســتة أشــهرمن تاريخ ورود الرســالة األولى إلي الدولة املتســلمة
يحق ألي من الدولتين أن تحيل األمرإلى اللجنة بواســطة إخطارتوجهه
إلى اللجنة وإلى الدولة األخرى،
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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(ج) ال تتنــاول اللجنــة أي مســألة تحــال إليهــا بمقت�ضــى هــذه املــادة إال بعــد
أن تتأكــد مــن أنــه تــم االلتجــاء إلــى جميــع وســائل االنتصــاف املحليــة
املتوفــرة بالنســبة لهــذا األمــر واســتنفادها ،وفقــا ملبــادئ القانــون الدولــي
املعتــرف بهــا عمومــا ،وال تســرى هــذه القاعــدة فــي حالــة إطالــة مــدة تطبيــق
وسائل االنتصاف بصورة غيرمعقولة أو في حالة عدم احتمال إنصاف
الشــخص الــذي وقــع ضحيــة النتهــاك هــذه االتفاقيــة علــى نحــو فعــال،
(د) تعقــد اللجنــة اجتماعــات مغلقــة عنــد قيامهــا بدراســة البالغــات املقدمــة
لهــا بموجــب هــذه املــادة،
(هــ) مــع مراعــاة أحــكام الفقــرة الفرعيــة (ج) ،تتيــح اللجنــة مســاعيها الحميــدة
للدول األطراف املعنية بهدف التوصل إلى حل ودي للمســألة على أســاس
احت ـرام االلتزامــات املنصــوص عليهــا فــي هــذه االتفاقيــة .وتحقيقــا لهــذا
الغــرض،يجــوزللجنــةأنتن�شــئ،عنــداالقتضــاء،لجنــةمخصصــةللتوفيــق،
(و) يجوز للجنة أن تطلب إلى الدول األطراف املعنية ،املشارإليها في الفقرة
الفرعيــة (ب) أن تزودهــا بأيــة معلومــات ذات صلــة فــي أيــة مســالة محالــة
إليهــا بمقت�ضــى هذه املادة،
(ز) يحــق للــدول األطـراف املعنيــة ،املشــارإليهــا فــي الفقــرة الفرعيــة (ب) ،أن
تكــون ممثلــة أثنــاء نظــراللجنــة فــي املســألة وأن تقــدم مذكـرات شــفوية أو
كتابيــة أو كليهمــا،
(ح) تقــدم اللجنــة تقريـرا ،خــال اثنــي عشــرشــهرا مــن تاريــخ اســتالم اإلخطــار
املنصــوص عليــه فــي الفقــرة الفرعيــة (ب)،
« »1فــي حالــة التوصــل إلــى حــل فــي إطــارأحــكام واردة فــي الفقــرة الفرعيــة (هــ)،
تقصراللجنة تقريرها على بيان موجزبالوقائع والحل الذي تم التوصل
إليه.
« »2فــي حالــة عــدم التوصــل إلــى حــل فــي إطــار أحــكام الفقــرة الفرعيــة (ج)،
تقصراللجنة تقريرها على بيان موجزبالوقائع على أن ترفق به املذكرات
الخطية ومحضرا باملذكرات الشفوية التي أعدتها الدول األطراف املعنية.
ويبلغ التقريرفي كل مسألة إلى الدول األطراف املعنية.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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 -2تصبــح أحــكام هــذه املــادة نافــذة املفعــول إذا أصــدرت خمــس مــن
الــدول األطـراف فــي هــذه االتفاقيــة إعالنــات بموجــب الفقــرة  1مــن هــذه املــادة.
وتــودع الــدول األط ـراف هــذه اإلعالنــات لــدى األميــن العــام لألمــم املتحــدة،
الذي سيرسل نسخا منها إلى الدول األطراف األخرى .ويجوز سحب أي إعالن
فــي أي وقــت بإخطــار يوجــه إلــى األميــن العــام .وال يخــل هــذا الســحب بنظــر أيــة
مســالة تشــكل موضــوع بــاغ ســبقت إحالتــه بمقت�ضــى هــذه املــادة ،وال يجــوز
تســلم أي بــاغ مــن أيــة دولــة طــرف بمقت�ضــى هــذه املــادة بعــد أن يتســلم األميــن
العــام إخطــار ســحب اإلعــان مــا لــم تكــن الدولــة الطــرف املعنيــة قــد أصــدرت
إعالنــا جديــدا.
املادة 22
 -1يجــوز أليــة دولــة طــرف فــي هــذه االتفاقيــة أن تعلــن فــي أي وقــت أنهــا
تعترف بمقت�ضى هذه املادة باختصاص اللجنة في تسلم ودراسة بالغات واردة
مــن أفـراد أو نيابــة عــن أفـراد يخضعــون لواليتهــا القانونيــة ويدعــون أنهــم ضحايــا
النتهــاك دولــة طــرف فــي أحــكام االتفاقيــة .وال يجــوز للجنــة أن تتســلم أي بــاغ إذا
كان يتصــل بدولــة طــرف فــي االتفاقيــة لــم تصــدرمثــل هــذا اإلعــان.
 -2تعتبــراللجنــة أي بــاغ مقــدم بموجــب هــذه املــادة غيــرمقبــول إذا كان
غفــا مــن التوقيــع أو إذا رأت أنــه يشــكل إســاءة الســتعمال حــق تقديــم مثــل هــذه
البالغــات أو أنــه ال يتفــق مــع أحــكام هــذه االتفاقيــة.
 -3مــع مراعــاة نصــوص الفقــرة  ،2توجــه اللجنــة نظــرالدولــة الطــرف فــي
هــذه االتفاقيــة التــي تكــون قــد أصــدرت إعالنــا بموجــب الفقــرة  1ويدعــى بأنهــا
تنتهــك أيــا مــن أحــكام االتفاقيــة إلــى أيــة بالغــات معروضــة عليهــا بمقت�ضــى هــذه
املــادة .وتقــدم الدولــة التــي تتســلم لفــت النظــراملشــارإليــه إلــى اللجنــة فــي غضــون
ســتة أشــهر تفســيرات أو بيانــات كتابيــة توضــح األمــر ووســائل االنتصــاف التــي
اتخذتهــا تلــك الدولــة ،إن وجــدت.
 -4تنظــراللجنــة فــي البالغــات التــي تتســلمها بموجــب هــذه املــادة فــي ضــوء
جميــع املعلومــات املتوفــرة لديهــا مــن مقــدم البــاغ أو مــن ينــوب عنــه ومــن الدولــة
الطــرف املعنيــة.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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 5ال تنظراللجنة في أية بالغات يتقدم بها أي فرد بموجب هذه املادة ما
لم تتحقق من:
(أ) أن املســألة نفســها لــم يجــربحثهــا ،وال يجــرى بحثهــا بموجــب أي إجـراء مــن
إجـراءات التحقيــق أو التســوية الدوليــة،
(ب) أن الفــرد قــد اســتنفد جميــع وســائل االنتصــاف املحليــة املتاحــة ،وال
تســرى هــذه القاعــدة فــي حالــة إطالــة مــدة تطبيــق وســائل االنتصــاف
بصــورة غيــرمعقولــة أو فــي حالــة عــدم احتمــال إنصــاف الشــخص الــذي
وقــع ضحيــة النتهــاك هــذه االتفاقيــة علــى نحــو فعــال.
 -6تعقــد اللجنــة اجتماعــات مغلقــة عنــد قيامهــا بدراســة البالغــات
املقدمــة لهــا بموجــب هــذه املــادة.
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البــاغ.

 7تبعــث اللجنــة بوجهــات نظرهــا إلــى الدولــة الطــرف املعنيــة وإلــي مقــدم

 -8تصبــح أحــكام هــذه املــادة نافــذة املفعــول إذا أصــدرت خمــس مــن
الــدول األطـراف فــي هــذه االتفاقيــة إعالنــات بموجــب الفقــرة  1مــن هــذه املــادة.
وتــودع الــدول األطـراف هــذه اإلعالنــات لــدى األميــن العــام لألمــم املتحــدة ،الــذي
سيرســل نســخا منهــا إلــى الــدول األطـراف األخــرى .ويجــوز ســحب أي إعــان فــي أي
وقــت بإخطــاريوجــه إلــى األميــن العــام ،وال يخــل هــذا الســحب بنظــرأيــة مســألة
تشــكل موضــوع بــاغ ســبقت إحالتــه بمقت�ضــى هــذه املــادة ،وال يجــوز تســلم أي
بالغ من أية دولة طرف بمقت�ضى هذه املادة بعد أن يتسلم األمين العام إخطار
ســحب اإلعــان مــا لــم تكــن الدولــة الطــرف املعنيــة أصــدرت إعالنــا جديــدا.
املادة 23
يحــق ألعضــاء اللجنــة وألعضــاء لجــان التوفيــق املخصصــة ،الذيــن يعينــون
بمقت�ضــى الفقــرة الفرعيــة ( 1هــ) مــن املــادة  21التمتــع بالتســهيالت واالمتيــازات
والحصانــات التــي يتمتــع بهــا الخب ـراء املوفــدون فــي مهــام متعلقــة باألمــم املتحــدة
كمــا هــو منصــوص عليــه فــي الفــروع ذات الصلــة مــن اتفاقيــة امتيــازات األمــم
املتحــدة وحصاناتهــا.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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املادة 24

 -1يفتح باب التوقيع على هذه االتفاقية لجميع الدول.
 -2تخضــع هــذه االتفاقيــة إلج ـراء التصديــق .وتــودع صكــوك التصديــق
لــدى األميــن العــام لألمــم املتحــدة.
املادة 26
يفتح باب االنضمام إلى هذه االتفاقية لجميع الدول .ويصبح االنضمام
ساري املفعول عند إيداع صك االنضمام لدى األمين العام لألمم املتحدة.
املادة 27
 -1يبــدأ نفــاذ هــذه االتفاقيــة فــي اليــوم الثالثيــن بعــد تاريــخ إيــداع صــك
التصديــق أو االنضمــام العشــرين لــدى األميــن العــام لألمــم املتحــدة.
 -2يبــدأ نفــاذ االتفاقيــة بالنســبة لــكل دولــة تصــدق عليهــا أو تنضــم إليهــا
بعــد إيــداع صــك التصديــق أو االنضمــام العشــرين فــي اليــوم الثالثيــن بعــد تاريــخ
قيــام الدولــة بإيــداع وثيقــة التصديــق أو االنضمــام الخاصــة بهــا.
املادة 28
 -1يمكن ألي دولة وقت التوقيع أوالتصديق على هذه االتفاقية أواالنضمام
إليها ،أن تعلن أنها التعترف باختصاص اللجنة املنصوص عليه في املادة.20
 -2يمكــن ألي دولــة طــرف تكــون قــد أبــدت تحفظــا وفقــا للفقــرة  1مــن
املــادة أن تســحب هــذا التحفــظ ،فــي أي وقــت تشــاء ،بإرســال إخطــارإلــى األميــن
العــام لألمــم املتحــدة.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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املادة 29
 -1يحــوز ألي دولــة طــرف فــي هــذه االتفاقيــة أن تقتــرح إدخــال تعديــل
عليهــا وأن تقدمــه إلــى األميــن العــام لألمــم املتحــدة .ويقــوم األميــن العــام بنــاء
علــى ذلــك .بإبــاغ الــدول األط ـراف بالتعديــل املقتــرح مــع طلــب بإخطــاره بمــا
إذا كانــت هــذه الــدول تحبــذ عقــد مؤتمــر للــدول األط ـراف للنظــر فــي االقت ـراح
والتصويــت عليــه .وفــى حالــة تأييــد ثلــث الــدول األطـراف علــى األقــل فــي غضــون
أربعــة أشــهر مــن تاريــخ هــذا التبليــغ ،لعقــد هــذا املؤتمــر ،يدعــو األميــن العــام
إلــى عقــده تحــت رعايــة األمــم املتحــدة .ويقــدم األميــن العــام أي تعديــل تعتمــده
أغلبيــة مــن الــدول األط ـراف الحاضــرة فــي املؤتمــر واملصوتــة إلــى جميــع الــدول
األط ـراف لقبولــه.
 -2يبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة  1من هذه املادة عندما
يخطرثلثا الدول األطراف في هذه االتفاقية األمين العام لألمم املتحدة بقبولها
التعديل طبقا لإلجراءات الدستورية لكل منها.
 -3تكون التعديالت ،عند بدء نفاذها ،ملزمة للدول األطراف التي قبلتها.
وتبقــى الــدول األط ـراف األخــرى ملزمــة بأحــكام هــذه االتفاقيــة وبأيــة تعديــات
تكــون قــد قبلتها.
املادة 30
 -1أي نـزاع ينشــأ بيــن دولتيــن أو أكثــرمــن الــدول فيمــا يتعلــق بتفســيرهــذه
االتفاقيــة أو تنفيذهــا وال يمكــن تســويته عــن طريــق التفــاوض ،يطــرح للتحكيــم
بنــاء علــى طلــب إحــدى هــذه الــدول .فــإذا لــم تتمكــن األط ـراف فــي غضــون ســتة
أشــهرمــن تاريــخ طلــب التحكيــم ،مــن املوافقــة علــى تنظيــم التحكيــم ،يجــوز ألي
من تلك األطراف أن يحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بتقديم طلب وفقا
للنظــام األسا�ســي لهــذه املحكمــة.
 -2يجــوز لــكل دولــة أن تعلــن فــي وقــت توقيــع هــذه االتفاقيــة أو التصديــق
عليهــا أو االنضمــام إليهــا ،أنهــا ال تعتبــرنفســها ملزمــة بالفقــرة  1مــن هــذه املــادة.
ولن تكون الدول األطراف األخرى ملزمة بالفقرة  1من هذه املادة بالنسبة ألي
دولــة طــرف تكــون قــد أبــدت هــذا التحفــظ.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

املادة 31
 -1يحــوز ألي دولــة طــرف أن تنهــى ارتباطهــا بهــذه االتفاقيــة بإخطــاركتابــي
ترسله إلى األمين العام لألمم املتحدة .ويصبح اإلنهاء نافذا بعد مرورسنة على
تاريخ تسلم األمين العام هذا اإلخطار.
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 -3يجوز في أي وقت ألي دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة  2من هذه
املادة أن تسحب هذا التحفظ بإرسال إخطارإلى األمين العام لألمم املتحدة.

 -2لن يؤدى هذا اإلنهاء إلى إعفاء الدولة الطرف من االلتزامات الواقعة
عليها بموجب هذه االتفاقية فيما يتعلق بأي عمل أوإغفال يحدث قبل التاريخ
الــذي يصبــح فيــه اإلنهــاء نافــذا .ولــن يخــل اإلنهــاء بــأي شــكل باســتمرارنظــرأي
مســألة تكــون اللجنــة ماضيــة فــي نظرهــا بالفعــل قبــل التاريــخ الــذي يصبــح فيــه
اإلنهــاء نافــذا.
 -3بعــد التاريــخ الــذي يصبــح فيــه إنهــاء ارتبــاط دولــة طــرف باالتفاقيــة
نافــذا ،ال تبــدأ اللجنــة النظــر فــي أيــة مســألة جديــدة تتعلــق بتلــك الدولــة.
املادة 32
يعلــم األميــن العــام لألمــم املتحــدة جميــع أعضــاء األمــم املتحــدة وجميــع
الــدول التــي وقعــت هــذه االتفاقيــة أو انضمــت إليهــا بالتفاصيــل التاليــة:
(أ) التوقيعات والتصديقات واالنضمامات التي تتم بموجب املادتين ،26 ،25
(ب) تاريــخ بــدء نفــاذ هــذه االتفاقيــة بموجــب املــادة  ،27وكذلــك تاريــخ بــدء
نفــاذ أيــة تعديــات تدخــل عليهــا بموجــب املــادة ،29
(ج) حاالت اإلنهاء بمقت�ضى املادة .31
املادة 33
 -1تــودع هــذه االتفاقيــة ،التــي تتســاوى نصوصهــا األســبانية واإلنكليزيــة
والروســية والصينيــة والعربيــة والفرنســية فــي الحجيــة لــدى األميــن العــام لألمــم
املتحــدة.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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 -2يرســل األميــن العــام لألمــم املتحــدة نســخا مصدقــة مــن هــذه االتفاقيــة
إلــى جميع الدول.
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ّ
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