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وب المعاملة ه من �ض اتفاقية مناهضة التعذيب وغ�ي

 أو العقوبة القاسية أو الال إنسانية أو المهينة

 اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والنضمام بموجب قرار الجمعية العامة 
ي 10 كانون الأول/ديسم�ب 1984 

 لالأمم المتحدة 39/46 المؤرخ �ض
تمت المصادقة عليها بموجب القانون رقم 99-040 بتاريخ 27 يوليو 1999 الذي يسمح لرئيس الجمهورية بالمصادقة 

وب المعاملة أو العقوبة  ه من �ض سالمية الموريتانية  لتفاقية مناهضة التعذيب وغ�ي علي إنضمام الجمهورية الإ
القاسية أو الال إنسانية أو المهينة.

اف بصالحيات  ع�ت سالمية الموريتانية علي  المادة 20 الفقرات -1 -2 -3 -4 5 المتعلقة بالإ تحفظت الجمهورية الإ
اللجنة المعنية بالتعذيب فيما يخص تلقي الشكايات الفردية.

والمادة 30 الفقرة 1 المتعلقة بالمحكمة  الدولية

الديباجة

بالحقــوق  اف  االعــرت أن  تــرى  إذ  االتفاقيــة،  هــذه  ي 
�ف االأطــراف  الــدول  إن 

هــو،  يــة  الب�ش االأرسة  أعضــاء  لجميــع  للتــرف،  القابلــة  وغــري  المتســاوية 
ي ميثــاق االأمــم المتحــدة، أســاس الحريــة والعــدل 

وفقــا للمبــادئ المعلنــة �ف
الكرامــة  مــن  تســتمد  الحقــوق  هــذه  أن  تــدرك  وإذ  العالــم،   ي 

�ف والســلم 
ي اعتبارهــا الواجــب الــذي يقــع عــى عاتــق 

نســان، وإذ تضــع �ف المتأصلــة للإ
ام  ــز احــرت ــه، بتعزي ــادة 55 من ــاق، وبخاصــة بموجــب الم ــىف الميث ــدول بمقت ال
العالــم، مســتوى  عــى  ومراعاتهــا  االأساســية،  وحرياتــه  نســان  االإ  حقــوق 
نســان والمــادة 7  عــلن العالمــي لحقــوق االإ ومراعــاة منهــا للمــادة 5 مــن االإ
مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، وكلتاهمــا تنــص 
ــية أو  ــة القاس ــة أو العقوب ــب أو المعامل ــد للتعذي ــرض أح ــواز تع ــدم ج ــى ع ع
ــخاص  ــع االأش ــة جمي ــلن حماي ع ــا الإ ــا أيض ــاة منه ــانية أو المهينة، ومراع اللإنس
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وب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو  ه مــن �ف مــن التعــرض للتعذيــب وغــري
ي 9 كانــون االأول/

اللإنســانية أو المهينــة، الــذي اعتمدتــه الجمعيــة العامــة �ف
ه  ــري ــب وغ ــد التعذي ــال ض ــة النض ــادة فعالي ي زي

ــا �ف ــة منه ــمرب 1975،ورغب ديس
ي العالــم قاطبــة،

وب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللإنســانية �ف  مــن �ف
: اتفقت عى ما يىي
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الجزء الأول

المادة 1 ¤

الأغــراض هــذه االتفاقيــة، يقصــد »بالتعذيــب« أي عمــل ينتــج عنــه ألــم أو عــذاب . 1
شــديد، جســديا كان أم عقليــا، يلحــق عمــدا بشــخص مــا بقصــد الحصــول مــن 
اف، أو  هــذا الشــخص، أو مــن شــخص ثالــث، عــى معلومــات أو عــى اعــرت
ــث أو  ــخص ثال ــو أو ش ــه، ه ــه ارتكب ي أن

ــتبه �ف ــه أو يش ــل ارتكب ــى عم ــه ع معاقبت
تخويفــه أو إرغامــه هــو أو أي شــخص ثالــث - أو عندمــا يلحــق مثــل هــذا االألــم 
ف أيــا كان نوعــه، أو يحــرض  أو العــذاب الأي ســبب مــن االأســباب يقــوم عــى التميــري
عليــه أو يوافــق عليــه أو يســكت عنــه موظــف رســمي أو أي شــخص آخــر يتــرف 
أ فقــط عــن عقوبــات  بصفتــه الرســمية. وال يتضمــن ذلــك االألــم أو العــذاب النــا�ش

قانونيــة أو المــلزم لهــذه العقوبــات أو الــذي يكــون نتيجــة عرضيــة لهــا.

ــن أن . 2 ــن أو يمك ي يتضم
ــ�ف ــع وط ي ــك دولي أو ت�ش ــأي ص ــادة ب ــذه الم ــل ه ال تخ

ــق أشــمل.  ــا ذات تطبي ــن أحكام يتضم

المادة 2  ¤

ــة . 1 ــة أو أي ــة فعال ــة أو قضائي ــة أو إداري يعي ــراءات ت�ش ــرف إج ــة ط ــذ كل دول تتخ
ي أي إقليــم يخضــع الختصاصهــا 

إجــراءات أخــرى لمنــع أعمــال التعذيــب �ف
. ي

القضــا�أ

ال يجــوز التــذرع بأيــة ظــروف اســتثنائية أيــا كانــت، ســواء أكانــت هــذه الظــروف . 2
حالــة حــرب أو تهديــدا بالحــرب أو عــدم اســتقرار ســيا�ي داخــىي أو أيــة حالــة 

ر للتعذيــب. مــن حــاالت الطــوارئ العامــة االأخــرى كمــرب

ف أعــى مرتبــة أو عــن ســلطة عامــة . 3 ال يجــوز التــذرع باالأوامــر الصــادرة عــن موظفــ�ي
للتعذيب.  ر  كمرب
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المادة 3  ¤

ال يجــوز الأيــة دولــة طــرف أن تطــرد أي شــخص أو أن تعيــده )»أن تــرده«( أو أن . 1
تســلمه إل دولــة أخــرى، إذا توافــرت لديهــا أســباب حقيقيــة تدعــو إل االعتقــاد 

ي خطــر التعــرض للتعذيــب. 
بأنــه ســيكون �ف

تراعــى الســلطات المختصــة لتحديــد مــا إذا كانــت هــذه االأســباب متوافــرة، جميــع . 2
ــت  ــط ثاب ــود نم ــاق، وج ــة االنطب ي حال

ــك، �ف ي ذل
ــا �ف ــة، بم ــارات ذات الصل االعتب

ــة  ي الدول
نســان �ف ــة لحقــوق االإ ــاكات الفادحــة أو الصارخــة أو الجماعي ــن االنته م

المعنية. 

المادة 4  ¤

تضمــن كل دولــة طــرف أن تكــون جميــع أعمــال التعذيــب جرائــم بموجــب قانونها . 1
ــة  ــة لممارس ــة محاول ــخص بأي ــام أي ش ــى قي ــه ع ــر ذات ــق االأم ، وينطب ي

ــا�أ الجن
ي التعذيــب.

التعذيــب وعــى قيامــه بــأي عمــل آخــر يشــكل تواطــؤا ومشــاركة �ف

ــبة . 2 ــات مناس ــاب بعقوب ــتوجبة للعق ــم مس ــذه الجرائ ــرف ه ــة ط ــل كل دول تجع
ة.  ــا الخطــري ــار طبيعته ي االعتب

تأخــذ �ف

المادة 5  ¤

ــة عــى . 1 ــا القضائي قامــة واليته ــزم مــن االإجــراءات الإ ــا يل ــة طــرف م تتخــذ كل دول
ــة: ي الحــاالت التالي

ــادة 4 �ف ي الم
ــا �ف ــم المشــار إليه الجرائ

ي أي إقليــم يخضــع لواليتهــا القضائيــة أو عــى ظهــر أ. 
عنــد ارتــكاب هــذه الجرائــم �ف

ي تلــك الدولــة،
ف طائــرة مســجلة �ف ســفينة أو عــى مــ�ت

ي تلك الدولة،ب. 
عندما يكون مرتكب الجريمة المزعوم من مواط�ف

ت تلــك الدولــة 	.  ي تلــك الدولــة، إذا اعتــرب
عندمــا يكــون المعتــدى عليــه مــن مواطــ�ف

ذلــك مناســبا.
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قامــة واليتهــا القضائيــة . 2 تتخــذ كل دولــة طــرف بالمثــل مــا يلــزم مــن االإجــراءات الإ
ــوم  ــة المزع ــب الجريم ــا مرتك ــون فيه ي يك

ــ�ت ــاالت ال ي الح
ــم �ف ــذه الجرائ ــى ه ع

ي أي إقليــم يخضــع لوالياتهــا القضائيــة وال تقــوم بتســليمه عمــل 
موجــودا �ف

ــادة. ــن هــذه الم ــرة 1 م ي الفق
ي ورد ذكرهــا �ف

ــ�ت ــدول ال ــن ال ــة م ــة دول ــادة 8 إل أي بالم

ال تســتث�ف هــذه االتفاقيــة أي واليــة قضائيــة جنائيــة تمــارس وفقــا للقانــون . 3
. الداخــىي

المادة 6  ¤

ــا، . 1 ــرة له ــا، بعــد دراســة المعلومــات المتوف ــدى اقتناعه تقــوم أي دول طــرف، ل
ف جرمــا  ي أراضيهــا يدعــى أنــه اقــرت

ر احتجــاز شــخص موجــود �ف بــأن الظــروف تــرب
ي المــادة 4 باحتجــازه أو تتخــذ أيــة إجــراءات قانونيــة أخــرى لضمــان 

مشــارا إليــه �ف
وجــوده فيهــا. ويكــون االحتجــاز واالإجــراءات القانونيــة االأخــرى مطابقــة لمــا ينــص 
عليــه قانــون تلــك الدولــة عــى أال يســتمر احتجــاز الشــخص إال للمــدة اللزمــة 

ف مــن إقامــة أي دعــوى جنائيــة أو مــن اتخــاذ أي إجــراءات لتســليمه. للتمكــ�ي

تقوم هذه الدولة فورا بإجراء التحقيق االأول فيما يتعلق بالوقائع.. 2

تتــم مســاعدة أي شــخص محتجــز وفقــا للفقــرة 1 مــن هــذه المــادة عــى االتصال . 3
ي هــو مــن مواطنيهــا، أو بممثــل الدولــة 

فــورا بأقــرب ممثــل مختــص للدولــة الــ�ت
ي يقيــم فيهــا عــادة إن كان بــل جنســية. 

الــ�ت

ــة مــا، عمــل بهــذه المــادة، باحتجــاز شــخص مــا، تخطــر عــى . 4 ــام دول ــدى قي ل
ي الفقــرة 1 مــن المــادة 5، باحتجــاز هــذا الشــخص 

الفــور الــدول المشــار إليهــا �ف
ي تجــرى التحقيــق االأول الــذي 

ر اعتقالــه. وعــى الدولــة الــ�ت ي تــرب
وبالظــروف الــ�ت

تتوخــاه الفقــرة 2 مــن هــذه المــادة أن ترفــع فــورا مــا توصلــت إليــه مــن النتائج إل 
ي نيتهــا ممارســة واليتهــا القضائيــة. 

فصــاح عمــا إذا كان �ف الــدول المذكــورة مــع االإ
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المادة 7  ¤

قليــم الخاضــع لواليتهــا القضائية شــخص . 1 ي االإ
ي يوجــد �ف

تقــوم الدولــة الطــرف الــ�ت
ي 

ي الحــاالت الــ�ت
ي المــادة 4 �ف

يدعــى ارتكابــه الأي مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا �ف
ــم  ــد تقدي ــة بقص ــلطاتها المختص ــى س ــة ع ــرض القضي ــادة 5، بع ــا الم تتوخاه

الشــخص للمحاكمــة، إذا لــم تقــم بتســليمه.

ي حالــة ارتــكاب أيــة . 2
تتخــذ هــذه الســلطات قرارهــا بنفــس االأســلوب الــذي تتبعــه �ف

ة بموجــب قانــون تلــك الدولــة. و�ف الحــاالت  جريمــة عاديــة ذات طبيعــة خطــري
ي الفقــرة 2 مــن المــادة 5 ينبغــي أال تكــون معايــري االأدلــة المطلوبــة 

المشــار إليهــا �ف
ي 

ي تنطبــق �ف
دانــة بــأي حــال مــن االأحــوال أقــل �امــة مــن تلــك الــ�ت للمقاضــاة واالإ

ي الفقــرة 1 مــن المــادة 5.
الحــاالت المشــار إليهــا �ف

ي جميــع مراحــل االإجــراءات القانونيــة الأي شــخص تتخذ . 3
تكفــل المعاملــة العادلــة �ف

ي المــادة 4.
ضــده تلــك االإجــراءات فيمــا يتعلــق بــأي مــن الجرائــم المشــار إليهــا �ف

المادة 8  ¤

ي أيــة . 1
ي المــادة 4 جرائــم قابلــة لتســليم مرتكبيهــا �ف

تعتــرب الجرائــم المشــار إليهــا �ف
ف الــدول االأطــراف. وتتعهــد الــدول  ف تكــون قائمــة بــ�ي معاهــدة لتســليم المجرمــ�ي
ي كل معاهــدة 

االأطــراف بــإدرا	 هــذه الجرائــم كجرائــم قابلــة لتســليم مرتكبيهــا �ف
م بينهــا. تســليم تــرب

إذا تســلمت دولــة طــرف طلبــا للتســليم مــن دولــة ال تربطهــا بهــا معاهــدة . 2
ــود  ــا بوج وط ــليم م�ش ــل التس ــة االأول تجع ــت الدول ، وكان ف ــ�ي ــليم المجرم لتس
، يجــوز لهــذه الدولــة اعتبــار هــذه االتفاقيــة أساســا  ف معاهــدة لتســليم المجرمــ�ي
وط  قانونيــا للتســليم فيمــا يختــص بمثــل هــذه الجرائــم. ويخضــع التســليم للــ�ش
ــب التســليم. ــا طل ي يقــدم إليه

ــ�ت ــة ال ــون الدول ي قان
ــا �ف االأخــرى المنصــوص عليه
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ي ال تجعــل التســليم مرهونــا بوجــود معاهــدة بــأن . 3
ف الــدول االأطــراف الــ�ت تعــرت

وط المنصــوص  ــة لتســليم مرتكبيهــا فيمــا بينهــا طبقــا للــ�ش ــم قابل هــذه الجرائ
ي يقــدم إليهــا طلــب التســليم.

ي قانــون الدولــة الــ�ت
عليهــا �ف

ف الــدول االأطــراف، كمــا لــو . 4 وتتــم معاملــة هــذه الجرائــم، الأغــراض التســليم بــ�ي
ي أرا�ف الــدول 

ي المــكان الــذي حدثــت فيــه فحســب، بــل أيضــا �ف
فــت ال �ف أنهــا اقرت

المطالبــة بإقامــة واليتهــا القضائيــة طبقــا للفقــرة 1 مــن المــادة 5.

المادة 9  ¤

ــن . 1 ــدر م ــرب ق ــرى أك ــراف االأخ ــدول االأط ــدم إل ال ــرف أن تق ــة ط ــى كل دول ع
ــم  ــة المتخــذة بشــأن أي مــن الجرائ ــق باالإجــراءات الجنائي ــا يتعل المســاعدة فيم
ي حوزتهــا 

ي ذلــك توفــري جميــع االأدلــة الموجــودة �ف
ي المــادة 4، بمــا �ف

المشــار إليهــا �ف
ــة للإجــراءات. واللزم

اماتهــا بمقتــىف الفقــرة 1 مــن هــذه المــادة وفقــا لمــا . 2 ف تنفــذ الــدول االأطــراف الرت
قــد يوجــد بينهــا مــن معاهــدات لتبــادل المســاعدة القضائيــة.

المادة 10  ¤

ــب عــى . 1 ــق بحظــر التعذي ــا يتعل عــلم فيم ــم واالإ ــة إدرا	 التعلي ــن كل دول تضم
ــواء  ، س ف ــ�ي ــاذ القوان ف بإنف ــ�ي ف المكلف ــ�ي ــب الموظف ــج تدري ي برام

ــل �ف ــه الكام الوج
ف  ــ�ي ــدان الطــب، والموظف ي مي

ف �ف ــ�ي ، والعامل ف ف أو العســكري�ي ــ�ي ــن المدني ــوا م أكان
ــرد معــرض  ــة باحتجــاز أي ف ــم علق ــون له ــد تك ــن ق هــم مم ف أو غري ــ�ي العمومي
الأي شــكل مــن أشــكال التوقيــف أو االعتقــال أو الســجن أو باســتجواب هــذا الفــرد 

ــه. أو معاملت

ي . 2
ف والتعليمــات الــ�ت ي القوانــ�ي

تضمــن كل دولــة طــرف إدرا	 هــذا الحظــر �ف
يتــم إصدارهــا فيمــا يختــص بواجبــات ووظائــف مثــل هــؤالء االأشــخاص.
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المادة 11  ¤

تبقــى كل دولــة قيــد االســتعراض المنظــم قواعــد االســتجواب، وتعليماتــه 
ــخاص  ــة االأش ــز ومعامل ــة بحج ــات المتعلق تيب ــك الرت ــاته، وكذل ــاليبه وممارس وأس
ي 

الذيــن يتعرضــون الأي شــكل مــن أشــكال التوقيــف أو االعتقــال أو الســجن �ف
ــاالت  ــدوث أي ح ــع ح ــد من ــك بقص ــة، وذل ــا القضائي ــع لواليته ــم يخض أي إقلي

ــب. تعذي

المادة 12  ¤

ــه  تضمــن كل دولــة طــرف قيــام ســلطاتها المختصــة بإجــراء تحقيــق رسيــع ونزي
كلمــا وجــدت أســباب معقولــة تدعــو إل االعتقــاد بــأن عمــل مــن أعمــال التعذيــب 

ي أي مــن االأقاليــم الخاضعــة لواليتهــا القضائيــة.
قــد ارتكــب �ف

المادة 13  ¤

ي أي إقليــم 
تضمــن كل دولــة طــرف الأي فــرد يدعــى بأنــه قــد تعــرض للتعذيــب �ف

ي أن يرفــع شــكوى إل ســلطاتها المختصــة و�ف 
يخضــع لواليتهــا القضائيــة، الحــق �ف

اهــة. وينبغــي اتخــاذ  ف ي حالتــه عــى وجــه ال�عــة وبرف
أن تنظــر هــذه الســلطات �ف

ــواع  ــة أن ــن كاف ــهود م ــكوى والش ــدم الش ــة مق ــان حماي ــة لضم ــوات اللزم الخط
ــة تقــدم. ــة الســيئة أو التخويــف نتيجــة لشــكواه أو الأي أدل المعامل

المادة 14  ¤

، إنصــاف مــن يتعــرض لعمــل مــن . 1 ي
ي نظامهــا القانــو�ف

تضمــن كل دولــة طــرف، �ف
ي 

ي تعويــض عــادل ومناســب بمــا �ف
أعمــال التعذيــب وتمتعــه بحــق قابــل للتنفيــذ �ف

ذلــك وســائل إعــادة تأهيلــه عــى أكمــل وجــه ممكــن، و�ف حالــة وفــاة المعتــدى 
عليــه نتيجــة لعمــل مــن أعمــال التعذيــب، يكــون للأشــخاص الذيــن كان يعولهــم 

ي التعويــض.
الحــق �ف
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ه مــن االأشــخاص . 2 ي هــذه المــادة مــا يمــس أي حــق للمعتــدى عليــه أو لغــري
ليــس �ف

. ي
فيمــا قــد يوجــد مــن تعويــض بمقتــىف القانــون الوطــ�ف

المادة 15  ¤

دالء بهــا  تضمــن كل دولــة طــرف عــدم االستشــهاد بأيــة أقــوال يثبــت أنــه تــم االإ
ي أيــة إجــراءات، إال إذا كان ذلــك ضــد شــخص متهــم 

نتيجــة للتعذيــب، كدليــل �ف
دالء بهــذه االأقــوال. بارتــكاب التعذيــب كدليــل عــى االإ

المادة 16  ¤

ــة . 1 ــا القضائي ــع لواليته ــم يخض ي أي إقلي
ــع، �ف ــأن تمن ــة طــرف ب ــد كل دول تتعه

حــدوث أي أعمــال أخــرى مــن أعمــال المعاملــة أو العقوبة القاســية أو اللإنســانية 
ي ال تصــل إل حــد التعذيــب كمــا حددتــه المــادة 1، عندمــا يرتكــب 

أو المهينــة الــ�ت
موظــف عمومــي أو شــخص آخــر يتــرف بصفــة رســمية هــذه االأعمــال أو يحــرض 
عــى ارتكابهــا، أو عندمــا تتــم بموافقتــه أو بســكوته عليهــا. وتنطبــق بوجــه خــاص 
شــارة  ــك باالســتعاضة عــن االإ ي المــواد 10، 11، 12، 13 وذل

ــواردة �ف امــات ال ف االلرت
ــية أو  ــة القاس ــة أو العقوب وب المعامل ــن �ف ه م ــري ــارة إل غ ش ــب باالإ إل التعذي

اللإنســانية أو المهينــة.

ي . 2
ــ�ف ــون وط ــر أو قان ــك دولي آخ ــكام أي ص ــة بأح ــذه االتفاقي ــكام ه ــل أح ال تخ

يحظــر المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللإنســانية أو المهينــة أو يتصــل 
ف أو طردهــم. بتســليم المجرمــ�ي
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ي
الجزء الثا�ض

المادة 17 ¤

تنشــأ لجنــة لمناهضــة التعذيــب )يشــار إليهــا فيمــا بعــد باســم اللجنــة( وتضطلــع . 1
اء عــى  ة خــرب ــة مــن عــ�ش ــف اللجن بالمهــام المنصــوص عليهــا فيمــا بعــد. وتتأل
نســان،  ي ميــدان حقــوق االإ

ي عــال ومشــهود لهــم بالكفــاءة �ف
مســتوى أخــل�ت

ــم  ــراف بانتخابه ــدول االأط ــوم ال ــخصية. وتق ــم الش ــة بصفته ي اللجن
ــون �ف يعمل

ــن  اك بعــض االأشــخاص م ــدة اشــرت ي العــادل وفائ
ــع الجغــرا�ف ــاة التوزي ــع مراع م

ــة. ة القانوني ــرب ذوى الخ

اع الــ�ي مــن قائمــة بأشــخاص ترشــحهم . 2 ينتخــب أعضــاء اللجنــة بطريــق االقــرت
ــا.  ــن مواطنيه ــدا م ــخصا واح ــح ش ــرف أن ترش ــة ط ــكل دول ــراف. ول ــدول االأط ال
ي اعتبارهــا فائــدة ترشــيح أشــخاص يكونــون أيضــا أعضــاء 

وتضــع الــدول االأطــراف �ف
نســان المنشــأة بمقتــىف العهــد الــدولي الخــاص  ي اللجنــة المعنيــة بحقــوق االإ

�ف
ــة  ــة مناهض ي لجن

ــل �ف ــتعداد للعم ــم االس ــية ولديه ــة والسياس ــوق المدني بالحق
التعذيــب.

ــو إل . 3 ي يدع
ــ�ت ــراف ال ــدول االأط ــات ال ي اجتماع

ــة �ف ــاء اللجن ــاب أعض ــرى انتخ يج
ــات  ــك االجتماع ــم المتحــدة. و�ف تل ف العــام للأم ــ�ي ف االأم ــرة كل ســنت�ي ــا م عقده
ي الــدول االأطــراف ويكــون 

ي مــن ثلــ�ش
ي ينبغــي أن يتكــون نصابهــا القانــو�ف

الــ�ت
ــن  ــدد م ــرب ع ــى أك ــزون ع ــم الحائ ــة ه ــة اللجن ــون لعضوي ــخاص المنتخب االأش
يــن  االأصــوات وعــى االأغلبيــة المطلقــة الأصــوات ممثــىي الــدول االأطــراف الحا�ف

. ف ــ�ي المصوت
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ــخ نفــاذ هــذه . 4 ي موعــد ال يتجــاوز ســتة أشــهر مــن تاري
 يجــرى االنتخــاب االأول �ف

ــاب  ــل موعــد كل انتخ ــدة، قب ــم المتح ــام للأم ف الع ــ�ي ــوم االأم ــة. ويق االتفاقي
بأربعــة أشــهر عــى االأقــل، بتوجيــه رســالة إل الــدول االأطــراف يدعوهــا فيهــا إل 
ف العــام بإعــداد قائمــة  ي غضــون ثلثــة أشــهر. ويقــوم االأمــ�ي

تقديــم ترشــيحاتها �ف
ف عــى هــذا النحــو مرتبــة ترتيبــا أبجديــا، مــع بيــان الدول  بأســماء جميــع المرشــح�ي

ي رشــحتهم، ويقــدم هــذه القائمــة إل الــدول االأطــراف.
االأطــراف الــ�ت

عــادة . 5 ف الإ ــ�ي ــون مؤهل ــع ســنوات، ويكون ة مدتهــا أرب ــة لفــرت ينتخــب أعضــاء اللجن
ــن  ــة م ــة خمس ــدة عضوي ــري أن م ــرى. غ ــرة أخ ــيحهم م ــة ترش ي حال

ــم �ف انتخابه
ــوم  ، ويق ف ــنت�ي ــد س ــي بع ــرة االأول تنته ي الم

ــم �ف ــم انتخابه ــن يت ــاء الذي االأعض
ي الفقــرة 3 مــن هــذه المــادة بعــد االنتخــاب االأول 

رئيــس االجتمــاع المشــار إليــه �ف
ــق القرعــة. ــار أســماء هــؤالء االأعضــاء الخمســة بطري ة، باختي ــارسش مب

ــن . 6 ــة أو اســتقالته أو عجــزه الأي ســبب آخــر ع ــاة أحــد أعضــاء اللجن ــة وف ي حال
�ف

ف خبــري  ي رشــحته بتعيــ�ي
أداء مهامــه المتعلقــة باللجنــة، تقــوم الدولــة الطــرف الــ�ت

يطــة  ة المتبقيــة مــن مــدة عضويتــه رسش ي اللجنــة للفــرت
آخــر مــن مواطنيهــا للعمــل �ف

الحصــول عــى موافقــة أغلبيــة الــدول االأطــراف، وتعتــرب الموافقــة قــد تمــت مــا 
لــم تكــن إجابــة نصــف عــدد الــدول االأطــراف أو أكــرش عــى ذلــك بالنفــي وذلــك 
ــا  ــدة بإبلغه ــم المتح ــام للأم ف الع ــ�ي ــام االأم ــد قي ــابيع بع ــتة أس ــون س ي غض

�ف
ح. ف المقــرت بالتعيــ�ي

تتحمل الدول نفقات أعضاء اللجنة أثناء أدائهم لمهامهم المتعلقة باللجنة.. 7

المادة 18  ¤

. ويجوز إعادة انتخابهم.. 1 ف تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنت�ي

2 .: ي جملة أمور عى ما يىي
تضع اللجنة نظامها الداخىي عى أن ينص، �ف
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ي بحضور ستة أعضاء،أ. 
يكتمل النصاب القانو�ف

ين.ب.  تتخذ مقررات اللجنة بأغلبية أصوات االأعضاء الحا�ف

ف . 3 الموظفــ�ي مــن  يلــزم  مــا  بتوفــري  المتحــدة  للأمــم  العــام  ف  االأمــ�ي يقــوم 
فعــال. نحــو  عــى  االتفاقيــة  هــذه  بمقتــىف  مهامهــا  اللجنــة  الأداء  والتســهيلت 

ف العــام للأمــم المتحــدة بالدعــوة إل عقــد االجتمــاع االأول للجنــة. . 4 يقــوم االأمــ�ي
ــا  ــص عليه ي ين

ــ�ت ــد ال ي المواعي
ــة �ف ــع اللجن ــا االأول، تجتم ــد اجتماعه ــد عق وبع

. ــىي ــا الداخ نظامه

ــق . 5 ــا يتعل ــات فيم ــن نفق ــه م ــم تحمل ــا يت ــؤولة عم ــراف مس ــدول االأط ــون ال تك
ي ذلــك رد أي نفقــات إل االأمــم 

بعقــد اجتماعــات الــدول االأطــراف واللجنــة بمــا �ف
ي تكــون االأمــم المتحــدة قــد 

ــ�ت ف والتســهيلت ال المتحــدة مثــل تكلفــة الموظفــ�ي
ــادة. ــرة 3 مــن هــذه الم ــا للفق ــا وفق تحملته

المادة 19  ¤

ف العــام للأمــم المتحــدة، . 1 تقــدم الــدول االأطــراف إل اللجنــة، عــن طريــق االأمــ�ي
ي اتخذتهــا تنفيــذا لتعهداتهــا بمقتــىف هــذه االتفاقيــة، 

تقاريــر عــن التدابــري الــ�ت
ي غضــون ســنة واحــدة بعــد بــدء نفــاذ هــذه االتفاقيــة بالنســبة للدولــة 

وذلــك �ف
ــرة كل  ــة م ــر تكميلي ــك تقاري ــدول االأطــراف بعــد ذل ــة. وتقــدم ال الطــرف المعني
ــر  ــدة تــم اتخاذهــا، وغــري ذلــك مــن التقاري ــري جدي ــة تداب ــع ســنوات عــن أي أرب

ي قــد تطلبهــا اللجنــة.
الــ�ت

ف العام للأمم المتحدة التقارير إل جميع الدول االأطراف.. 2 يحيل االأم�ي

ــد . 3 ي ق
ــ�ت ــة ال ــات العام ــة التعليق ــدى كاف ــا أن تب ــر، وله ي كل تقري

ــة �ف ــر اللجن تنظ
تراهــا مناســبة وأن ترســلها إل الدولــة الطــرف المعنيــة. وللدولــة الطــرف أن تــرد 

ــة بمــا ترتئيــه مــن ملحظــات. عــى اللجن
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ــذي تعــده . 4 ي تقريرهــا الســنوي ال
ــدر	 �ف اءى لهــا، أن ت ــرت ــة أن تقــرر، كمــا ي وللجن

ــذه  ــن ه ــرة 3 م ــا للفق ــا وفق ــد أبدته ــون ق ــات تك ــة ملحظ ــادة 24 أي ــا للم وفق
المــادة، إل جانــب الملحظــات الــواردة إليهــا مــن الدولــة الطــرف المعنيــة بشــأن 
هــذه الملحظــات. وللجنــة أيضــا أن ترفــق صــورة مــن التقريــر المقــدم بموجــب 

الفقــرة 1 مــن هــذه المــادة، إذا طلبــت ذلــك الدولــة الطــرف المعنيــة.

المادة 20  ¤

ــا . 1 ــل له ــن دالئ ــا تتضم ــا أنه ــدو له ــا يب ــا به ــات موثوق ــة معلوم ــت اللجن إذا تلق
ي أرا�ف دولــة طرف، 

أســاس قــوى تشــري إل أن تعذيبــا يمــارس عــى نحــو منظــم �ف
ي دراســة هــذه المعلومــات، 

تدعــو اللجنــة الدولــة الطــرف المعنيــة إل التعــاون �ف
وتحقيقــا لهــذه الغايــة إل تقديــم ملحظــات بصــدد تلــك المعلومــات.

ــة . 2 ــا الدول ــد قدمته ــون ق ــات تك ــة ملحظ ــا أي ي اعتباره
ــذ �ف ــد أن تأخ ــة بع وللجن

، إذا قــررت أن  ف الطــرف المعنيــة وأيــة معلومــات ذات صلــة متاحــة لهــا، أن تعــ�ي
ر ذلــك، عضــوا أو أكــرش مــن أعضائهــا الإجــراء تحقيــق رسى وتقديــم  هنالــك مــا يــرب

تقريــر بهــذا الشــأن إل اللجنــة بصــورة مســتعجلة.

ــة . 3 ــق بمقتــىف الفقــرة 2 مــن هــذه المــادة، تلتمــس اللجن ــة إجــراء تحقي و�ف حال
ــة  ــع الدول ــاق م ــق، باالتف ــد يشــمل التحقي ــة. وق ــة الطــرف المعني تعــاون الدول

ــة. ــة المعني ــارة أرا�ف الدول ــام بزي الطــرف، القي

ــا . 4 ــا أو أعضائه ــا عضوه ــل إليه ي يتوص
ــ�ت ــج ال ــص النتائ ــد فح ــة، بع ــى اللجن وع

ــذه  ــة ه ــرف المعني ــة الط ــل إل الدول ــادة أن تحي ــذه الم ــن ه ــرة 2 م ــا للفق وفق
ــم. ــع القائ ــبب الوض ــة بس ــدو ملئم ــد تب ــات ق اح ــات واقرت ــع أي تعليق ــج م النتائ
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ي الفقــرات 1 إل 4 مــن هــذه المــادة . 5
تكــون جميــع إجــراءات اللجنــة المشــار إليهــا �ف

ــوز  ــرف. ويج ــة الط ــاون الدول ــس تع ــراءات يلتم ــل االإج ــع مراح ــة، و�ف جمي رسي
للجنــة وبعــد اســتكمال هــذه االإجــراءات المتعلقــة بــأي تحقيــق يتــم وفقــا للفقــرة 
2، أن تقــرر بعــد إجــراء مشــاورات مــع الدولــة الطــرف المعنيــة إدرا	 بيــان موجــز 

ي تقريرهــا الســنوي المعــد وفقــا للمــادة 24.
بنتائــج االإجــراءات �ف

المادة 21  ¤

ي أي وقــت، بموجــب هــذه . 1
ي هــذه االتفاقيــة أن تعلــن، �ف

الأيــة دولــة طــرف �ف
ــة  ــد أن دول ــات تفي ي أن تتســلم بلغ

ــة �ف ف باختصــاص اللجن ــا تعــرت ــادة، أنه الم
ــة  اماتهــا بموجــب هــذه االتفاقي ف ــة طــرف أخــرى ال تفــي بالرت طرفــا تدعــي أن دول
ــا  ــا وفق ــر فيه ــات والنظ ــلم البلغ ــوز تس ــات. وال يج ــك البلغ ي تل

ــر �ف ي أن تنظ
�ف

ي حالــة تقديمهــا مــن دولــة طــرف 
ي هــذه المــادة، إال �ف

للإجــراءات المبينــة �ف
افهــا باختصــاص اللجنــة فيمــا يتعلــق بهــا نفســها. وال يجــوز للجنــة  أعلنــت اعرت
ــم  ــرف ل ــة ط ــق بدول ــلغ إذا كان يتعل ــادة، أي ب ــذه الم ــب ه ــاول، بموج أن تتن
عــلن. ويتــم تنــاول البلغــات الــواردة بموجــب هــذه  تقــم بإصــدار مثــل هــذا االإ

ــة: ــراءات التالي ــا للإج ــادة، وفق الم

ــكام أ.  ــذ أح ــوم بتنفي ــرى ال تق ــا أخ ــة طرف ــرف، إذا رأت أن دول ــة ط ــوز الأي دول يج
االتفاقيــة الحاليــة، أن تلفــت نظــر تلــك الدولــة الطــرف لهــذا االأمــر برســالة خطيــة 
ي 

ــ�ت ــرف ال ــة الط ــدم إل الدول ــالة أن تق ــلم الرس ي تتس
ــ�ت ــرف ال ــة الط ــى الدول وع

ا أو أي  ي غضــون ثلثــة أشــهر مــن تاريــخ تســلمها الرســالة، تفســري
بعثــت إليهــا بهــا �ف

بيــان خطــى يوضــح فيــه االأمــر ويتضمــن، بقــدر مــا هــو ممكــن وملئــم، إشــارة إل 
ي 

ي اتخــذت أو ينتظــر اتخاذهــا أو الــ�ت
االإجــراءات ووســائل االنتصــاف المحليــة الــ�ت

تتوفــر بالنســبة لهــذا االأمــر،

ي ب. 
ف �ف ف المعنيتــ�ي ف الطرفــ�ي ي حالــة عــدم تســوية االأمــر بمــا يــر�ف كل مــن الدولتــ�ي

�ف
غضــون ســتة أشــهر مــن تاريــخ ورود الرســالة االأول إلي الدولــة المتســلمة يحــق الأي 
ف أن تحيــل االأمــر إل اللجنــة بواســطة إخطــار توجهــه إل اللجنــة وإل  مــن الدولتــ�ي

الدولــة االأخــرى،
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ال تتنــاول اللجنــة أي مســألة تحــال إليهــا بمقتــىف هــذه المــادة إال بعــد أن تتأكــد 	. 
مــن أنــه تــم االلتجــاء إل جميــع وســائل االنتصــاف المحليــة المتوفــرة بالنســبة لهذا 
ف بهــا عمومــا، وال تــ�ى  االأمــر واســتنفادها، وفقــا لمبــادئ القانــون الــدولي المعــرت
ي حالــة إطالــة مــدة تطبيــق وســائل االنتصــاف بصــورة غــري معقولــة 

هــذه القاعــدة �ف
ــاك هــذه  ــة النته ــذي وقــع ضحي ــال إنصــاف الشــخص ال ــة عــدم احتم ي حال

أو �ف
االتفاقيــة عــى نحــو فعــال،

ــا د.  ــة له ــات المقدم ــة البلغ ــا بدراس ــد قيامه ــة عن ــات مغلق ــة اجتماع ــد اللجن تعق
ــادة، ــذه الم ــب ه بموج

مــع مراعــاة أحــكام الفقــرة الفرعيــة )	(، تتيــح اللجنــة مســاعيها الحميــدة للــدول ه. 
ام  ــرت ــاس اح ــى أس ــألة ع ــل ودي للمس ــل إل ح ــدف التوص ــة به ــراف المعني االأط
ــا لهــذا الغــرض، يجــوز  ــة. وتحقيق ي هــذه االتفاقي

ــا �ف ــات المنصــوص عليه ام ف االلرت
ــق، ــة مخصصــة للتوفي ــد االقتضــاء، لجن ، عن أ ــ�ش ــة أن تن للجن

ي الفقرة الفرعية )ب( و. 
يجوز للجنة أن تطلب إل الدول االأطراف المعنية، المشار إليها �ف

ي أية مســالة محالــة إليها بمقتىف هذه المادة،
 أن تزودهــا بأيــة معلومات ذات صلة �ف

ــة )ب(، أن  ــرة الفرعي ي الفق
ــا �ف ــار إليه ــة، المش ــراف المعني ــدول االأط ــق لل )ز( يح

ي المســألة وأن تقــدم مذكــرات شــفوية أو كتابيــة 
تكــون ممثلــة أثنــاء نظــر اللجنــة �ف

ــا، أو كليهم

ي عــ�ش شــهرا مــن تاريــخ اســتلم االإخطــار ز. 
تقــدم اللجنــة تقريــرا، خــلل اثــ�ف

ي الفقــرة الفرعيــة )ب(،
المنصــوص عليــه �ف

ي الفقــرة الفرعيــة )هـــ(، تقــر اللجنــة 
ي إطــار أحــكام واردة �ف

ي حالــة التوصــل إل حــل �ف
»1« �ف

تقريرهــا عــى بيــان موجــز بالوقائــع والحــل الــذي تــم التوصــل إليــه.

ي إطــار أحــكام الفقــرة الفرعيــة )	(، تقــر اللجنــة 
ي حالــة عــدم التوصــل إل حــل �ف

»2« �ف
ــة  ــرات الخطي ــه المذك ــق ب ــى أن ترف ــع ع ــز بالوقائ ــان موج ــى بي ــا ع تقريره
المعنيــة. االأطــراف  الــدول  أعدتهــا  ي 

الــ�ت الشــفوية  بالمذكــرات  ا   ومحــرف
ي كل مسألة إل الدول االأطراف المعنية.

ويبلغ التقرير �ف

ــدول . 2 ــن ال ــس م ــدرت خم ــول إذا أص ــذة المفع ــادة ناف ــذه الم ــكام ه ــح أح تصب
ي هــذه االتفاقيــة إعلنــات بموجــب الفقــرة 1 مــن هــذه المــادة. وتــودع 

االأطــراف �ف
ــذي  ف العــام للأمــم المتحــدة، ال ــدى االأمــ�ي ــات ل علن ــدول االأطــراف هــذه االإ ال
ي 

ــدول االأطــراف االأخــرى. ويجــوز ســحب أي إعــلن �ف ــا إل ال ســل نســخا منه سري
ــة  ف العــام. وال يخــل هــذا الســحب بنظــر أي أي وقــت بإخطــار يوجــه إل االأمــ�ي
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ــه بمقتــىف هــذه المــادة، وال يجــوز  مســالة تشــكل موضــوع بــلغ ســبقت إحالت
ــلم  ــد أن يتس ــادة بع ــذه الم ــىف ه ــرف بمقت ــة ط ــة دول ــن أي ــلغ م ــلم أي ب تس
عــلن مــا لــم تكــن الدولــة الطــرف المعنيــة قــد  ف العــام إخطــار ســحب االإ االأمــ�ي

ــدا. ــا جدي أصــدرت إعلن

المادة 22  ¤

ف . 1 ــرت ــا تع ــت أنه ي أي وق
ــن �ف ــة أن تعل ــذه االتفاقي ي ه

ــرف �ف ــة ط ــة دول ــوز الأي يج
ي تســلم ودراســة بلغــات واردة مــن 

بمقتــىف هــذه المــادة باختصــاص اللجنــة �ف
ــا  أفــراد أو نيابــة عــن أفــراد يخضعــون لواليتهــا القانونيــة ويدعــون أنهــم ضحاي
ي أحــكام االتفاقيــة. وال يجــوز للجنــة أن تتســلم أي بــلغ إذا 

النتهــاك دولــة طــرف �ف
عــلن. ي االتفاقيــة لــم تصــدر مثــل هــذا االإ

كان يتصــل بدولــة طــرف �ف

تعتــرب اللجنــة أي بــلغ مقــدم بموجــب هــذه المــادة غــري مقبــول إذا كان غفــل من . 2
التوقيــع أو إذا رأت أنــه يشــكل إســاءة الســتعمال حــق تقديــم مثــل هــذه البلغات 

أو أنــه ال يتفــق مــع أحــكام هــذه االتفاقيــة.

ــذه . 3 ي ه
ــرف �ف ــة الط ــر الدول ــة نظ ــه اللجن ــرة 2، توج ــوص الفق ــاة نص ــع مراع م

ي تكــون قــد أصــدرت إعلنــا بموجــب الفقــرة 1 ويدعــى بأنهــا تنتهــك 
االتفاقيــة الــ�ت

أيــا مــن أحــكام االتفاقيــة إل أيــة بلغــات معروضــة عليهــا بمقتــىف هــذه المــادة. 
ــون  ي غض

ــة �ف ــه إل اللجن ــار إلي ــر المش ــت النظ ــلم لف ي تتس
ــ�ت ــة ال ــدم الدول وتق

ي 
ــات كتابيــة توضــح االأمــر ووســائل االنتصــاف الــ�ت ات أو بيان ســتة أشــهر تفســري

ــة، إن وجــدت. اتخذتهــا تلــك الدول

ي ضــوء جميــع . 4
ي تتســلمها بموجــب هــذه المــادة �ف

ي البلغــات الــ�ت
تنظــر اللجنــة �ف

المعلومــات المتوفــرة لديهــا مــن مقــدم البــلغ أو مــن ينــوب عنــه ومــن الدولــة 
الطــرف المعنيــة.

ــا . 5 ــادة م ــرد بموجــب هــذه الم ــا أي ف ــة بلغــات يتقــدم به ي أي
ــة �ف ال تنظــر اللجن
لــم تتحقــق مــن:
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ــن أ.  ــراء م ــب أي إج ــا بموج ــرى بحثه ــا، وال يج ــر بحثه ــم يج ــها ل ــألة نفس أن المس
ــة، ــوية الدولي ــق أو التس ــراءات التحقي إج

أن الفــرد قــد اســتنفد جميــع وســائل االنتصــاف المحليــة المتاحــة، وال تــ�ى هــذه ب. 
ــة  ــري معقول ــورة غ ــاف بص ــائل االنتص ــق وس ــدة تطبي ــة م ــة إطال ي حال

ــدة �ف القاع
ــاك هــذه  ــة النته ــذي وقــع ضحي ــال إنصــاف الشــخص ال ــة عــدم احتم ي حال

أو �ف
االتفاقيــة عــى نحــو فعــال.

ــا . 6 ــا بدراســة البلغــات المقدمــة له ــد قيامه ــة اجتماعــات مغلقــة عن تعقــد اللجن
بموجــب هــذه المــادة.

تبعث اللجنة بوجهات نظرها إل الدولة الطرف المعنية وإلي مقدم البلغ.. 7

ــدول . 8 ــن ال ــس م ــدرت خم ــول إذا أص ــذة المفع ــادة ناف ــذه الم ــكام ه ــح أح تصب
ي هــذه االتفاقيــة إعلنــات بموجــب الفقــرة 1 مــن هــذه المــادة. وتــودع 

االأطــراف �ف
ــذي  ف العــام للأمــم المتحــدة، ال ــدى االأمــ�ي ــات ل علن ــدول االأطــراف هــذه االإ ال
ي أي 

ســل نســخا منهــا إل الــدول االأطــراف االأخــرى. ويجــوز ســحب أي إعــلن �ف سري
ف العــام، وال يخــل هــذا الســحب بنظــر أيــة مســألة  وقــت بإخطــار يوجــه إل االأمــ�ي
ــه بمقتــىف هــذه المــادة، وال يجــوز تســلم  ــلغ ســبقت إحالت تشــكل موضــوع ب
ف  ــ�ي ــلم االأم ــد أن يتس ــادة بع ــذه الم ــىف ه ــرف بمقت ــة ط ــة دول ــن أي ــلغ م أي ب
ــة أصــدرت  ــة الطــرف المعني ــم تكــن الدول عــلن مــا ل العــام إخطــار ســحب االإ

إعلنــا جديــدا.
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المادة 23  ¤

ــون  ــن يعين ــة، الذي ــق المخصص ــان التوفي ــاء لج ــة والأعض ــاء اللجن ــق الأعض يح
بمقتــىف الفقــرة الفرعيــة 1 )هـــ( مــن المــادة 21 التمتــع بالتســهيلت واالمتيــازات 
ي مهــام متعلقــة باالأمــم 

اء الموفــدون �ف ي يتمتــع بهــا الخــرب
والحصانــات الــ�ت

ي الفــروع ذات الصلــة مــن اتفاقيــة امتيــازات 
المتحــدة كمــا هــو منصــوص عليــه �ف

ــا. ــدة وحصاناته ــم المتح االأم

المادة 24  ¤

تقــدم اللجنــة إل الــدول االأطــراف وإل الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة تقريــرا 
ســنويا عــن أنشــطتها المضطلــع بهــا بموجــب هــذه االتفاقيــة.
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الجزء الثالث

المادة 25 ¤

يفتح باب التوقيع عى هذه االتفاقية لجميع الدول.. 1

ف . 2 تخضــع هــذه االتفاقيــة الإجــراء التصديــق. وتــودع صكــوك التصديــق لــدى االأمــ�ي
العــام للأمــم المتحــدة.

المادة 26  ¤

ــام  ــح االنضم ــدول. ويصب ــع ال ــة لجمي ــذه االتفاقي ــام إل ه ــاب االنضم ــح ب يفت
ف العــام للأمــم  ســاري المفعــول عنــد إيــداع صــك االنضمــام لــدى االأمــ�ي

المتحــدة.

المادة 27  ¤

ف بعــد تاريــخ إيــداع صــك التصديــق . 1 ي اليــوم الثلثــ�ي
يبــدأ نفــاذ هــذه االتفاقيــة �ف

ف العــام للأمــم المتحــدة. يــن لــدى االأمــ�ي أو االنضمــام الع�ش

ــد . 2 ــا بع ــم إليه ــا أو تنض ــدق عليه ــة تص ــكل دول ــبة ل ــة بالنس ــاذ االتفاقي ــدأ نف يب
ــخ  ــد تاري ف بع ــ�ي ــوم الثلث ي الي

ــن �ف ي ــام الع�ش ــق أو االنضم ــك التصدي ــداع ص إي
ــا. ــة به ــام الخاص ــق أو االنضم ــة التصدي ــداع وثيق ــة بإي ــام الدول قي
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المادة 28  ¤

يمكــن الأي دولــة وقــت التوقيــع أو التصديــق عــى هــذه االتفاقيــة أو االنضمــام . 1
ي المــادة 

ف باختصــاص اللجنــة المنصــوص عليــه �ف إليهــا، أن تعلــن أنهــا ال تعــرت
.20

يمكــن الأي دولــة طــرف تكــون قــد أبــدت تحفظــا وفقــا للفقــرة 1 مــن المــادة أن . 2
ــام  ف الع ــ�ي ــار إل االأم ــال إخط ــاء، بإرس ــت تش ي أي وق

ــظ، �ف ــذا التحف ــحب ه تس
للأمــم المتحــدة.

المادة 29  ¤

ــا وأن . 1 ــل عليه ح إدخــال تعدي ــة أن تقــرت ي هــذه االتفاقي
ــة طــرف �ف يحــوز الأي دول

ف العــام بنــاء عــى ذلــك.  ف العــام للأمــم المتحــدة. ويقــوم االأمــ�ي تقدمــه إل االأمــ�ي
ــت  ــا إذا كان ــاره بم ــب بإخط ــع طل ح م ــرت ــل المق ــراف بالتعدي ــدول االأط ــلغ ال بإب
اح والتصويــت  ي االقــرت

هــذه الــدول تحبــذ عقــد مؤتمــر للــدول االأطــراف للنظــر �ف
ي غضــون أربعــة أشــهر 

عليــه. و�ف حالــة تأييــد ثلــث الــدول االأطــراف عــى االأقــل �ف
ف العــام إل عقــده  مــن تاريــخ هــذا التبليــغ، لعقــد هــذا المؤتمــر، يدعــو االأمــ�ي
ف العــام أي تعديــل تعتمــده أغلبيــة  تحــت رعايــة االأمــم المتحــدة. ويقــدم االأمــ�ي
ي المؤتمــر والمصوتــة إل جميــع الــدول االأطــراف 

ة �ف مــن الــدول االأطــراف الحــا�ف
لقبولــه.

ــا . 2 ــادة عندم ــذه الم ــن ه ــرة 1 م ــا للفق ــاده وفق ــم اعتم ــل يت ــاذ أي تعدي ــدأ نف يب
ف العــام للأمــم المتحــدة  ي هــذه االتفاقيــة االأمــ�ي

ــا الــدول االأطــراف �ف يخطــر ثلث
ــا. ــكل منه ــا للإجــراءات الدســتورية ل ــل طبق ــا التعدي بقبوله

ي قبلتهــا. وتبقــى . 3
تكــون التعديــلت، عنــد بــدء نفاذهــا، ملزمــة للــدول االأطــراف الــ�ت

الــدول االأطــراف االأخــرى ملزمــة بأحــكام هــذه االتفاقيــة وبأيــة تعديــلت تكــون 
قــد قبلتهــا.
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المادة 30  ¤

ف أو أكــرش مــن الــدول فيمــا يتعلق بتفســري هــذه االتفاقية . 1 ف دولتــ�ي أي نــزاع ينشــأ بــ�ي
أو تنفيذهــا وال يمكــن تســويته عــن طريــق التفــاوض، يطــرح للتحكيــم بنــاء عــى 
ي غضــون ســتة أشــهر مــن 

طلــب إحــدى هــذه الــدول. فــإذا لــم تتمكــن االأطــراف �ف
ــم، يجــوز الأي مــن  ــم التحكي ــم، مــن الموافقــة عــى تنظي ــب التحكي ــخ طل تاري
اع إل محكمــة العــدل الدوليــة بتقديــم طلــب وفقــا  ف تلــك االأطــراف أن يحيــل الــرف

للنظــام االأســا�ي لهــذه المحكمــة.

ي وقــت توقيــع هــذه االتفاقيــة أو التصديــق . 2
يجــوز لــكل دولــة أن تعلــن �ف

ــن  ــرة 1 م ــة بالفق ــها ملزم ــرب نفس ــا ال تعت ــا، أنه ــام إليه ــا أو االنضم عليه
هــذه المــادة. ولــن تكــون الــدول االأطــراف االأخــرى ملزمــة بالفقــرة 1 مــن 
ــدت هــذا التحفــظ. ــة طــرف تكــون قــد أب هــذه المــادة بالنســبة الأي دول

ــن . 3 ــرة 2 م ــا للفق ــا وفق ــدت تحفظ ــرف أب ــة ط ــت الأي دول ي أي وق
ــوز �ف يج

ف العــام  هــذه المــادة أن تســحب هــذا التحفــظ بإرســال إخطــار إل االأمــ�ي
للأمــم المتحــدة.

المادة 31  ¤

ي ترســله . 1 يحــوز الأي دولــة طــرف أن تنهــى ارتباطهــا بهــذه االتفاقيــة بإخطــار كتــا�ب
نهــاء نافــذا بعــد مــرور ســنة عــى  ف العــام للأمــم المتحــدة. ويصبــح االإ إل االأمــ�ي

ف العــام هــذا االإخطــار. تاريــخ تســلم االأمــ�ي

امــات الواقعــة عليهــا . 2 ف نهــاء إل إعفــاء الدولــة الطــرف مــن االلرت لــن يــؤدى هــذا االإ
بموجــب هــذه االتفاقيــة فيمــا يتعلــق بــأي عمــل أو إغفــال يحــدث قبــل التاريــخ 
نهــاء بــأي شــكل باســتمرار نظــر أي  نهــاء نافــذا. ولــن يخــل االإ الــذي يصبــح فيــه االإ
ي نظرهــا بالفعــل قبــل التاريــخ الــذي يصبــح فيــه 

مســألة تكــون اللجنــة ماضيــة �ف
نهــاء نافــذا. االإ
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ــة نافــذا، ال . 3 ــة طــرف باالتفاقي ــه إنهــاء ارتبــاط دول بعــد التاريــخ الــذي يصبــح في
ــة. ــة مســألة جديــدة تتعلــق بتلــك الدول ي أي

ــة النظــر �ف تبــدأ اللجن

المادة 32  ¤

ــع  ــع أعضــاء االأمــم المتحــدة وجمي ف العــام للأمــم المتحــدة جمي ــم االأمــ�ي يعل
ــة: ــل التالي ــا بالتفاصي ــة أو انضمــت إليه ي وقعــت هــذه االتفاقي

ــ�ت ــدول ال ال

ف 25، 26،أ.  ي تتم بموجب المادت�ي
التوقيعات والتصديقات و االنضمامات ال�ت

تاريــخ بــدء نفــاذ هــذه االتفاقيــة بموجــب المــادة 27، وكذلــك تاريــخ بــدء نفــاذ أيــة ب. 
تعديــلت تدخــل عليهــا بموجــب المــادة 29،

نهاء بمقتىف المادة 31.	.  حاالت االإ

المادة 33  ¤

يــة والروســية . 1 ف نكلري ي تتســاوى نصوصهــا االأســبانية واالإ
تــودع هــذه االتفاقيــة، الــ�ت

ف العــام للأمــم المتحــدة. ي الحجيــة لــدى االأمــ�ي
والصينيــة والعربيــة والفرنســية �ف

ــة إل . 2 ــن هــذه االتفاقي ــة م ــم المتحــدة نســخا مصدق ف العــام للأم ــ�ي يرســل االأم
ــدول. ــع ال جمي


