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اعتمد �ض
 A/RES/57/199

تمت المصادقة عليه بموجب القانون رقم -045 2012 بتاريخ 19 يوليو 2012

الديباجة

وتوكــول، إذ تؤكــد مــن جديــد أن التعذيــب  ي هــذا ال�ب
إن الــدول الأطــراف �ف

وب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة أمــور  ه مــن �ف وغــ�ي
ورة اتخــاذ  نســان، واقتناعــاً منهــا بــرف محظــورة وتشــكل انتهــاكاً صارخــاً لحقــوق الإ
وب  ه مــن �ف تدابــ�ي إضافيــة لتحقيــق مقاصــد اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــ�ي
المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة )المشــار إليهــا فيمــا يــ�ي 
ف مــن حريتهم  باســم التفاقيــة( وبالحاجــة إىل تعزيــز حمايــة الأشــخاص المحرومــ�ي
وب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الــال إنســانية  ه مــن �ف مــن التعذيــب وغــ�ي
ــة  ــان كل دول ــة تلزم ــن التفاقي ف 2 و 16 م ــ�ي ــ�ي إىل أن المادت ــة، وإذ تش أو المهين
وب المعاملــة  ه مــن �ف طــرف باتخــاذ تدابــ�ي فعالــة لمنــع أعمــال التعذيــب وغــ�ي
ــا،  ــم يخضــع لوليته ي أي إقلي

ــة �ف ــال إنســانية أو المهين ــة القاســية أو ال أو العقوب
 ، ف ف المادتــ�ي وإذ تقــر بأنــه تقــع عــ� الــدول مســؤولية أساســية عــن تنفيــذ هاتــ�ي
ام الكامــل لمــا  ف مــن حريتهــم والحــ�ت وبــأن تعزيــز حمايــة الأشــخاص المحرومــ�ي
كة يتقاســمها الجميــع وأن هيئــات  نســان همــا مســؤولية مشــ�ت لهــم مــن حقــوق الإ
التنفيــذ الدوليــة تكمــل وتعــزز التدابــ�ي الوطنيــة،  وإذ تشــ�ي إىل أن المنــع الفعــال 
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وب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الــال إنســانية  ه مــن �ف للتعذيــب وغــ�ي
ــة  يعي ــة الت�ش ــ�ي المتنوع ــن التداب ــة م ــاذ جمل ــف واتخ ي التثقي

ــىف ــة يقت أو المهين
هــا، وإذ تشــ�ي أيضــاً إىل أن المؤتمــر العالمــي لحقــوق  داريــة والقضائيــة وغ�ي والإ
ــب ينبغــي  ــة إىل اســتئصال شــأفة التعذي ــن جازمــا أن الجهــود الرامي نســان أعل الإ
ــاري  ــة، ودعــا إىل اعتمــاد بروتوكــول اختي ء عــ� الوقاي ي

ــل كل �ش ــز أولً وقب أن ترك
ي يقــوم عــ� زيــارات منتظمــة لأماكــن 

لالتفاقيــة، الغــرض منــه إنشــاء نظــام وقــا�أ
ف مــن حريتهــم مــن  ــة الأشــخاص المحرومــ�ي ــأن حماي الحتجــاز، واقتناعــاً منهــا ب
وب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو  ه مــن �ف التعذيــب وغــ�ي
ــ�  ــوم ع ي تق

ــا�أ ــع وق ــة ذات طاب ــ�ي قضائي ــائل غ ــا بوس ــن تعزيزه ــة يمك المهين
: أســاس القيــام بزيــارات منتظمــة لأماكــن الحتجــاز، قــد اتفقــت عــ� مــا يــ�ي
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الجزء االأول

مبادئ عامة

المادة 1 ¤

وتوكــول هــو إنشــاء نظــام قوامــه زيــارات منتظمــة تضطلــع  الهــدف مــن هــذا ال�ب
ي يحــرم فيهــا الأشــخاص مــن 

ــىت ــة مســتقلة لالأماكــن ال ــة ووطني ــات دولي بهــا هيئ
وب المعاملــة أو العقوبــة  ه مــن �ف حريتهــم، وذلــك بغيــة منــع التعذيــب وغــ�ي

القاســية أو الــال إنســانية أو المهينــة. 

المادة 2 ¤

ــة . 1 ــة أو العقوب وب المعامل ــن �ف ه م ــ�ي ــب وغ ــع التعذي ــة لمن ــة فرعي ــأ لجن تنش
القاســية أو الــال إنســانية أو المهينــة )يشــار إليهــا فيمــا يــ�ي باســم اللجنــة الفرعيــة 
وتوكــول.  ي هــذا ال�ب

ــأداء المهــام المنصــوص عليهــا �ف لمنــع التعذيــب( وتقــوم ب

ــاق الأمــم المتحــدة . 2 ي إطــار ميث
ــة لمنــع التعذيــب عملهــا �ف ــة الفرعي تــؤدي اللجن

ي وضعتهــا الأمــم المتحــدة 
شــد بمقاصــده ومبادئــه وكذلــك بالمعايــ�ي الــىت وتس�ت

ف مــن حريتهــم.  لمعاملــة الأشــخاص المحرومــ�ي

اهــة وعــدم . 3 ف شــد اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب أيضــاً بمبــادئ ال�يــة وال�ف تس�ت
النتقائيــة والشــمولية والموضوعيــة. 

ــذا . 4 ــذ ه ــ� تنفي ــراف ع ــدول الأط ــب وال ــع التعذي ــة لمن ــة الفرعي ــاون اللجن تتع
وتوكــول.  ال�ب
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المادة 3 ¤

ــ�  ــ�ش ع ــدة أو أك ــرة واح ــة زائ ــرف هيئ ــة ط ــتبقي كل دول ف أو تس
ّ ــ�ي أ أو تع ــ�ش تُن

وب المعاملــة أو العقوبــة  ه مــن �ف المســتوى المحــ�ي لمنــع التعذيــب وغــ�ي
القاســية أو الــال إنســانية أو المهينــة )يشــار إليهــا فيمــا يــ�ي باســم الآليــة الوقائيــة 

ــة(.  الوطني

المادة 4 ¤

ــات المشــار إليهــا . 1 ــام الآلي وتوكــول، بقي ــة طــرف، وفقــاً لهــذا ال�ب تســمح كل دول
ف 2 و 3 بزيــارات لأي مــكان يخضــع لوليتهــا ولســيطرتها ويوجــد فيــه  ي المادتــ�ي

�ف
ف مــن حريتهــم إمــا بموجــب أمر  أشــخاص محرومــون أو يمكــن أن يكونــوا محرومــ�ي
صــادر عــن ســلطة عامــة أو بنــاء عــ� إيعــاز منهــا أو بموافقتهــا أو ســكوتها )يشــار 
ــارات  ــذه الزي ــالع به ــري الضط ــاز(. ويج ــن الحتج ــم أماك ــ�ي باس ــا ي ــا فيم إليه
بهــدف القيــام، عنــد اللــزوم، بتعزيــز حمايــة هــؤلء الأشــخاص مــن التعذيــب 

ــة القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة.  وب المعاملــة أو العقوب ه مــن �ف وغــ�ي

ــن أشــكال . 2 ــول، أي شــكل م وتوك ــة، لأغــراض هــذا ال�ب ــن الحري ــان م ي الحرم
يعــىف

ي مــكان عــام أو خــاص للتوقيــف ل يســمح 
احتجــاز شــخص أو ســجنه أو إيداعــه �ف

لهــذا الشــخص فيــه بمغادرتــه كمــا يشــاء، بأمــر مــن أي ســلطة قضائيــة أو إداريــة 
هــا مــن الســلطات الأخــرى. أو غ�ي
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ي
الجزء الثا�ض

اللجنة الفرعية لمنع التعذيب

المادة 5 ¤

ة أعضــاء. وبعــد تصديــق . 1 تتألــف اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب مــن عــ�ش
وتوكــول أو انضمامــه إليــه، يُرفــع عــدد أعضــاء  ف عــ� هــذا ال�ب العضــو الخمســ�ي

ــية لمنـــع التعذيــب إىل 25 عضــواً. اللجنــة الفرعـ

ي تتمتــع . 2
ف الشــخصيات الــىت يختــار أعضــاء اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب مــن بــ�ي

ي ميــدان إقامــة العــدل، وخاصــة 
ة مهنيــة مشــهود لهــم بهــا �ف بخلــق رفيــع وخــ�ب

ي شــىت المياديــن المتصلــة 
طــة، أو �ف ي أو إدارة الســجون أو ال�ش

ي القانــون الجنــا�أ
�ف

ف مــن حريتهــم. بمعاملــة الأشــخاص المحرومــ�ي

ــع . 3 ــب للتوزي ــار الواج ــب، العتب ــع التعذي ــة لمن ــة الفرعي ــكيل اللجن ي تش
ــوىل، �ف ي

ي العــادل ولتمثيــل مختلــف أشــكال الحضــارة والنظــم القانونيــة للــدول 
الجغــرا�ف

الأطــراف.

ــالً . 4 ف تمثي ــ�ي ــل كال الجنس ــاُر لتمثي ــذه العتب ــكيل ه ــة التش ي عملي
ــا �ف ــوىل أيض وي

. ف ــ�ي ــدم التمي ــاواة وع ــادئ المس ــاس مب ــ� أس ــاً ع متوازن

ــن . 5 ــوان م ــب عض ــع التعذي ــة لمن ــة الفرعي ــة اللجن ي عضوي
ــون �ف ــوز أن يك ل يج

ــدة.  ــة واح ي دول
ــىف مواط

يعمــل أعضــاء اللجنــة الفرعيــة بصفتهــم الفرديــة، ويتمتعــون بالســتقالل . 6
اهــة، ويكونــون عــ� اســتعداد لخدمــة اللجنــة الفرعيــة بصــورة فعالــة. ف وال�ف
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المادة 6 ¤

لــكل دولــة طــرف أن ترشــح، وفقــاً للفقــرة 2 مــن هــذه المــادة، عــدداً يصــل إىل . 1
ي 

ــا �ف ــوص عليه وط المنص ــ�ش ــتوفيان ال ــالت ويس ــوزان المؤه ف يح ــ�ي ف اثن ــح�ي مرش
ــالت  ــن مؤه ــة ع ــات مفصل ــيح، معلوم ش ــذا ال�ت ــياق ه ي س

ــر، �ف ــادة 5، وتوف الم
. ف ــح�ي المرش

2 .

وتوكول؛ أ.  ي هذا ال�ب
يحمل المرشحان جنسية إحدى الدول الأطراف �ف

ي ترشحه؛ ب. 
ف ع� الأقل جنسية الدولة الطرف الىت يحمل أحد المرشح�ي

ف من دولة طرف واحدة؛ 	.  ف اثن�ي ل يُرشح أك�ش من مواطن�ي

قبــل أن ترشــح دولــة طــرف مواطنــاً مــن دولــة طــرف أخــرى، تطلــب موافقــة د. 

كتابيــة مــن تلــك الدولــة وتحصــل عليهــا.

ــذي . 3 ــراف، ال ــدول الأط ــاع ال ــخ اجتم ــن تاري ــل م ــ� الأق ــهور ع ــة ش ــل خمس قب
ف العــام لالأمــم المتحــدة رســالة إىل الــدول  تعقــد النتخابــات خاللــه، يوجــه الأمــ�ي
ــة أشــهر. ويقــدم  ي غضــون ثالث

ــم ترشــيحاتها �ف الأطــراف يدعوهــا فيهــا إىل تقدي
ف عــ� هذا  ف العــام قائمــة مرتبــة ترتيبــاً أبجديــا بجميــع الأشــخاص المرشــح�ي الأمــ�ي

ي رشــحتهم. 
ف الــدول الأطــراف الــىت النحــو، تبــ�ي

المادة 7 ¤

1 .: يُنتخب أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب ع� الوجه التاىلي

ــن أ.  ــادة 5 م ي الم
ــواردة �ف ــ�ي ال وط والمعاي ــ�ش ــاء بال ــار الأول للوف ــوىل العتب ي

ــول؛ وتوك هــذا ال�ب

ي موعــد ل يتجــاوز ســتة أشــهر مــن تاريــخ بــدء نفــاذ ب. 
يُجــرى النتخــاب الأول �ف

وتوكول؛ هــذا ال�ب
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تنتخــب الــدول الأطــراف أعضــاء اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب بواســطة 	. 
اع الــ�ي؛ القــ�ت

ــات د.  ي اجتماع
ــب �ف ــع التعذي ــة لمن ــة الفرعي ــاء اللجن ــات أعض ــرى انتخاب تُج

ف العــام لالأمــم  ف بدعــوة مــن الأمــ�ي للــدول الأطــراف تعقــد كل ســنت�ي
ــراف  ــدول الأط ــا ال ــا ثلث ــكل فيه ي يش

ــىت ــات ال ــك الجتماع ي تل
ــدة. و�ف المتح

ي اللجنــة الفرعيــة لمنــع 
نصابــاً قانونيــاً، يكــون الأشــخاص المنتخبــون �ف

التعذيــب هــم الذيــن يحصلــون عــ� أكــ�ب عدد مــن الأصــوات وعــ� أغلبية 
 . ف ــ�ي ــن والمصوت ي ــراف الحا�ف ــدول الأط ــ�ي ال ــوات ممث ــن أص ــة م مطلق

ف . 2 إذا أصبــح مواطنــان اثنــان مــن دولــة طــرف، خــالل العمليــة النتخابيــة، مؤهلــ�ي
ي اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب، يكــون المرشــح الــذي يحصل 

للخدمــة أعضــاء �ف
ي 

عــ� أكــ�ب عــدد مــن الأصــوات هــو عضــو اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب. و�ف
: ف عــ� نفــس العــدد مــن الأصــوات يتبــع الإجــراء التــاىلي حالــة حصــول المواطنــ�ي

ــن أ.  ف اللذي ــ�ي ــن المواطن ــط م ــد فق ــيح واح ش ــرف ب�ت ــة الط ــت الدول إذا قام
ي اللجنــة الفرعيــة لمنــع 

يحمــالن جنســيتها، يكــون هــذا المواطــن عضــوا �ف
ــب؛ التعذي

ف اللذيــن يحمالن جنســيتها، ب.  شــيح كال المواطنــ�ي إذا قامــت الدولــة الطــرف ب�ت
ــح  ــد أيهمــا يصب اع الــ�ي لتحدي يُجــرى تصويــت مســتقل بواســطة القــ�ت

عضــواً؛

ف اللذيــن يحمــالن 	.  شــيح أي مــن المواطنــ�ي ــة الطــرف ب�ت إذا لــم تقــم الدول
اع الــ�ي لتحديــد أيهمــا يصبــح  جنســيتها، يجــرى تصويــت مســتقل بالقــ�ت

عضــواً.
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المادة 8 ¤

ــم  ــب أو إذا ل ــع التعذي ــة لمن ــة الفرعي ي اللجن
ــاة أو اســتقالة عضــو �ف ــة وف ي حال

�ف
ي 

ــىت ــرف ال ــة الط ــوم الدول ــه، تق ــ� أداء مهام ــبب ع ــادراً لأي س ــو ق ــد العض يع
ي 

ــه المؤهــالت ويســتو�ف ــر في ــح آخــر تتوف شــيح شــخص صال رشــحت العضــو ب�ت
ــاىلي  ــاع الت ــة حــىت الجتم ــك للخدم ــادة 5، وذل ي الم

ــا �ف وط المنصــوص عليه ــ�ش ال
ــىت  ف ش ــ�ي ــب ب ــوازن مناس ــق ت ــة إىل تحقي ــاة الحاج ــع مراع ــراف، م ــدول الأط لل
مياديــن الختصــاص، ورهنــاً بموافقــة غالبيــة الــدول الأطــراف. وتعتــ�ب الموافقــة 
ي 

ي �ف ــدول الأطــراف أو أكــ�ش رد ســلىب ممنوحــة مــا لــم يصــدر عــن نصــف عــدد ال
ف  ف العــام لالأمــم المتحــدة بإبالغهــا بالتعيــ�ي غضــون ســتة أســابيع مــن قيــام الأمــ�ي

ح. ــ�ت المق

المادة 9 ¤

ــوز  ــنوات. ويج ــع س ــدة أرب ــب لم ــع التعذي ــة لمن ــة الفرعي ــاء اللجن ــب أعض ينتخ
إعــادة انتخابهــم مــرة واحــدة إذا أعيــد ترشــيحهم. وتنتهــي مــدة عضويــة نصــف 
؛ وعقــب  ف ي النتخــاب الأول عنــد انقضــاء عامــ�ي

ف �ف عــدد الأعضــاء المنتخبــ�ي
ــس  ــا رئي ــة يجريه ــاء بقرع ــؤلء الأعض ــماء ه ــار أس ة تخت ــا�ش ــاب الأول مب النتخ

ــادة 7. ــن الم ــرة 1)د( م ي الفق
ــه �ف ــار إلي ــاع المش الجتم

المادة 10 ¤

. ويجــوز . 1 ف ــع التعذيــب أعضــاء مكتبهــا لمــدة عامــ�ي ــة لمن ــة الفرعي تنتخــب اللجن
إعــادة انتخابهــم. 

ي جملــة . 2
، الــذي ينــص، �ف تضــع اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب نظامهــا الداخــ�ي

: أمــور، عــ� مــا يــ�ي
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ــه عضــو أ.  ــاً إلي ــدد الأعضــاء مضاف ــن نصــف ع ي م
ــو�ف ــون النصــاب القان يتك

واحــد؛

تتخــذ قــرارات اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب بأغلبيــة أصــوات الأعضــاء ب. 
ــن؛ ي الحا�ف

تكون جلسات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب �ية.	. 

ــة . 3 ــة الفرعي ــاع الأول للجن ف العــام لالأمــم المتحــدة إىل عقــد الجتم يدعــو الأمــ�ي
لمنــع التعذيــب، وبعــد الجتمــاع الأول الــذي تعقــده، تجتمــع اللجنــة الفرعيــة 
ــة  ــة ولجن ــة الفرعي . وتعقــد اللجن ــا الداخــ�ي ي بهــا نظامه

ي يقــىف
ــىت ي الأوقــات ال

�ف
ــل. ي الســنة عــ� الأق

ــرة واحــدة �ف ــة م امن ف ــا م�ت ــب دوراتهم مناهضــة التعذي

الجزء الثالث

والية اللجنة الفرعية لمنع التعذيب 

المادة 11 ¤

1 .: تقوم اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بما ي�ي

ــدول أ.  ــا إىل ال ــدم توصياته ــادة 4، وتق ي الم
ــا �ف ــار إليه ــن المش ــارة الأماك زي

ف مــن حريـــتهم، مــن  الأطــراف بشــأن حمايــة الأشــخاص، المحرومــ�ي
وب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية  ه مــن �ف التعذيــب وغــ�ي

أو المهيــنـــة؛

وفيما يخص الآليات الوقائية الوطنية تقوم بما يلـي:ب. 

)i( إســداء المشــورة وتقديــم المســاعدة للــدول الأطــراف، عنــد القتضــاء، لغــرض إنشــاء 
هــذه الآليــات؛

ــة  ــة الوطني ــات الوقائي ــزوم، بالآلي ــد الل ــ�ي عن ، وال ــا�ش ــ� التصــال المب ــاظ ع )ii( الحف
ــا بغيــة تعزيــز قدراتهــا؛  وتوفــ�ي التدريــب والمســاعدة التقنيــة لهـ



14
وب المعاملة ه من �ض بروتوكول اختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغ�ي

 أو العقوبة القاسية أو الال إنسانية أو المهينة

ي تقييــم الحتياجــات والوســائل الالزمــة 
)iii( توفــ�ي المشــورة والمســاعدة لالآليـــات الوطنيــة �ف

ــب  ــن التعذي ــم، م ــن حريته ف م ــ�ي ــخاص، المحروم ــة الأش ــز حماي ــة تعزي بغي
ــة؛ ــة القاســية أو الالإنســانية أو المهين ــة أو العقوب وب المعامل ــن �ف ه م ــ�ي وغ

ــة  ــدرات وولي ــز ق ــة تعزي ــراف بغي ــدول الأط ــات إىل ال ــات والمالحظ ــم التوصي )iv( تقدي
ــة أو  وب المعامل ــن �ف ه م ــ�ي ــب وغ ــع التعذي ــة لمن ــة الوطني ــات الوقائي الآلي

ــة؛ ــانية أو المهين ــية أو الالإنس ــة القاس العقوب

التعــاون، لغــرض منــع التعذيــب بوجــه عــام، مــع هيئــات الأمــم المتحــدة 	. 
الدوليــة  المنظمــات  أو  المؤسســات  عــن  فضــال  الصلــة  ذات  وآلياتهــا 
ــع الأشــخاص  ــة جمي ــز حماي ي ســبيل تعزي

ــة �ف ــة العامل ــة والوطني قليمي والإ
ــال  ــية أو ال ــة القاس ــة أو العقوب وب المعامل ــن �ف ه م ــ�ي ــب وغ ــن التعذي م

ــة. ــانية أو المهين إنس

المادة 12 ¤

ي 
ف �ف ف اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب مــن أداء وليتهــا عــ� النحــو المبــ�ي لتمكــ�ي

: المــادة 11، تتعهــد الــدول الأطــراف بمــا يــ�ي

ي إقليمهــا وتيســ�ي ســبيل أ. 
اســتقبال اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب �ف

وصولهــا إىل أماكــن الحتجــاز كمــا هــي 

وتوكول؛ ي المادة 4 من هذا ال�ب
محددة �ف

ي ب. 
تزويــد اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب بكافــة المعلومــات ذات الصلــة الــىت

قـــد تطلبهــا لتقييــم الحتياجــات والتدابــ�ي الواجــب اتخاذهــا بغيــة تعزيــز 
ــن  ه م ــ�ي ــب وغ ــن التعذي ــم م ــن حريته ف م ــ�ي ــخاص المحروم ــة الأش حماي

ــة؛ ــال إنســانية أو المهين ــة القاســية أو ال ــة أو العقوب وب المعامل �ف

ف اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب والآليــات 	.  تشــجيع وتيســ�ي التصــالت بــ�ي
الوقائيــة الوطنيــة؛

ي تتقــدم بهــا اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب د. 
بحــث التوصيــات الــىت

ي حــوار معهــا حــول تدابــ�ي التنفيــذ الممكنــة.
والدخــول �ف
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المادة 13 ¤

تضـــع اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب، عن طريــق القرعــة أول، برنامجــا للزيارات . 1
ي المــادة 11.

المنتظمــة للــدول الأطــراف بغيــة أداء ولياتهــا كمــا هي محــددة �ف

تُـخطـــر اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب، بعــد التشــاور، الــدول الأطــراف . 2
تيبــات العمليــة  ، باتخــاذ ال�ت نامجهــا ليتســىف لهــذه الــدول القيــام، دون تأخــ�ي ب�ب

ــارات. ــة لأداء الزي الالزم

يقـــوم بالزيــارات عضــوان اثنــان عــ� الأقــل مــن أعضــاء اللجنــة الفرعيــة لمنــع . 3
اء مشــهود لهــم  التعذيــب. وقــــد يرافــق هذيــن العضويــن، عنــد القتضــاء، خــ�ب
وتوكــول وينتقــون مــن  ي يغطيهــا هــذا ال�ب

ي المياديــن الــىت
ة والدرايــة الفنيــة �ف بالخــ�ب

احــات المقدمــة مــن الــدول  اء يجــري إعدادهــا بالســتناد إىل الق�ت قائمــة بالخــ�ب
ــز الأمــم المتحــدة  نســان ومرك ــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإ الأطــراف ومفوضي
ح الــدول الأطــراف المعنيــة، لغــرض إعــداد  لمنــع الجريمــة الدوليــة. وتقــ�ت
ف ل يزيــدون عــ� الخمســة. وللدولــة الطــرف  اء الوطنيــ�ي القائمــة، عــددا مــن الخــ�ب
اح  ــة باقــ�ت ــة الفرعي ــارة فتقــوم اللجن ي الزي

ــه �ف ــ�ي بعين ض عــ� إدرا	 خب أن تعــ�ت
خبــ�ي آخــر.

ــارة . 4 ــبا، زي ــك مناس ــا رأت ذل ح، إذا م ــ�ت ــب أن تق ــع التعذي ــة لمن ــة الفرعي وللجن
ــة. ــارة عادي ــر زي ــم إث ة تت ــ�ي ــة قص متابع

المادة 14 ¤

ف اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب مــن أداء وليتهــا تتعهــد الــدول الأطــراف . 1 لتمكــ�ي
: وتوكــول بــأن تتيــح لهــا مــا يــ�ي ي هــذا ال�ب

�ف

ي تتعلــق بعــدد الأشــخاص أ. 
وصــول غــ�ي مقيــد لكافــة المعلومــات الــىت

ي المــادة 
ف �ف ف مــن حريتهــم بأماكــن احتجازهــم عــ� النحــو المبــ�ي المحرومــ�ي

ــا؛ ــن ومواقعه ــدد الأماك ــن ع 4 فضــال ع
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وصــول غــ�ي مقيــد لكافــة المعلومــات المتعلقــة بمعاملــة هــؤلء الأشــخاص ب. 
وبظــروف احتجازهــم؛

أماكــن الحتجــاز 	.  لكافــة  أدنــاه،  بالفقــرة 2  وصــول غــ�ي مقيــد، رهنــا 
ومرافقهــا؛ ولمنشــآتها 

ف مــن حريتهــم د.  ــ�ي ــع الأشــخاص المحروم ــالت خاصــة م فرصــة إجــراء مقاب
جـــم إذا اقتضــت  دون وجــود شــهود، إمــا بصــورة شــخصية وإمــا بوجــود م�ت
ورة ذلــك، فضــال عــن أي شــخص تــرى اللجنــة الفرعيــة لمنــع  الــرف

ــوع؛ ــة بالموض ــات ذات صل ــر معلوم ــن أن يوف ــه يمك ــب أنـ التعذي

ي ه. 
ي زيارتهــا والأشــخاص الذيــن ترغــب �ف

ي ترغــب �ف
حريــة اختيــار الأماكــن الــىت

مقابلتهــم.

اض عــ� زيــارة لمــكان احتجــاز بعينــه ل يمكــن التـــذرع بــــه إل لأســباب . 2 والعــ�ت
ــوارث  ــة والك ــالمة العام ي أو الس

ــىف ــاع الوط ــة بالدف ــا عالق ــة له ــة وموجبـ َـّ ملحـ
ي المــكان المزمــع زيارتــه، ممــا يحــول مؤقتــا دون 

الطبيعيــة أو اضطــراب خطــ�ي �ف
ــوارئ  ــة ط ــرف بحال ــة الط ــذرع الدول ــن أن تت ــذه. ول يمك ــارة كه ــالع بزي الضط

ــارة. اض عــ� الزي ــ�ت را لالع ــ�ب ــك م ــون ذل ــة كي يك معلن

المادة 15 ¤

ل تأمــر أي ســلطة أو مســؤول بإنــزال أي عقوبــة بــأي شــخص أو منظمــة أو يطبــق 
عليهمــا العقوبــة أو يســمح بهــا أو يتغــا�ف عنهــا بســبب قيــام هــذا الشــخص أو 
هــذه المنظمــة بتبليــغ اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب أو أعضائهــا أي معلومــات، 
صحيحــة كانــت أم خاطئــة، ول ينبغــي أن يضــار هــذا الشــخص أو هــذه المنظمــة 

ي غــ�ي ذلــك مــن الأحــوال بــأي طريقــة أيـــا كانــت.
�ف
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المادة 16 ¤

تبلــغ اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب توصياتهــا ومالحظاتهــا �ا إىل الدولــة . 1
ــوع. ــة بالموض ــا عالق ــت لهـ ــة، إذا كان ــة وطني ــة وقائي ــرف وإىل أي آلي الط

تنــ�ش اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب تقريرهــا مشــفوعا بــأي تعليقــات صــادرة . 2
عــن الدولــة الطــرف المعنيــة كلمــا طلبــت منهــا هــذه الدولــة الطــرف أن تفعــل 
ــة  ــوز للجن ــر يج ــن التقري ــب م ــن جان ــرف ع ــة الط ــفت الدول ــا كش ــك. وإذا م ذل
ــات  ــن�ش بيان ــه ل تـ ــد أن ــه. بي ــزء من ــر ج ــه أو نشـ ــر بكامل ــ�ش التقري ــة ن الفرعي

. ي
ــىف ــخص المع ــن الش ــة م ــة �يح ــخصية دون موافق ش

تقــوم اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب بتقديــم تقرير ســنوي علنـــي عن أنشــطتها . 3
إىل لجنــة مناهضــة التعذيب.

إذا امتنعــت الدولــة الطــرف عــن التعــاون مــع اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب، . 4
ــوء  ــ� ض ــة ع ف الحال ــ�ي ــوات لتحس ــاذ خط ــن اتخ ف 12 و 14، أو ع ــ�ي ــا للمادت وفق
توصيــات اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب، جــاز للجنــة مناهضــة التعذيــب، بنــاء 
عــ� طلــب اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب، أن تقــرر بأغلبيــة أصــوات أعضائهــا، 
بــداء آرائهــا، إصــدار بيــان علنـــي حــول  وبعــد إتاحــة الفرصــة للدولــة الطــرف لإ

الموضــوع أو نــ�ش تقريــر اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب.
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الجزء الرابع

االآليات الوقائية الوطنية

المادة 17 ¤

ة أقصاهــا ســنة واحدة  ي غضــون فــ�ت
، �ف أ ف أو تنــ�ش

ّ تستبقـــي كل دولــة طــرف أو تعــ�ي
ــة  ــه، آلي ــام إلي ــه أو النضم ــق علي ــول أو التصدي وتوك ــذا ال�ب ــاذ ه ــدء نف ــد ب بع
 . وقائيــة وطنيــة مســتقلة واحــدة أو أكــ�ش لمنــع التعذيــب عــ� المســتوى المحــ�ي
ــة  ــات وقائي ــا آلي ــن تعيينه ــة يمك ــدات ل مركزي ــطة وح ــأة بواس ــات المنش والآلي
وتوكــول إذا كان نشــاطها متفقــا مــع مــا ينــص عليــه مــن  وطنيــة لأغــراض هــذا ال�ب

أحــكام.

المادة 18 ¤

تتكفــل الــدول الأطــراف بضمــان الســتقالل الوظيفــي لالآليــات الوقائيــة الوطنيــة . 1
ف فيهــا. التابعــة لهــا فضــال عــن اســتقالل العاملــ�ي

ــة . 2 ــة الوقائي اء الآلي ــ�ب ــر لخ ــ�ي تتوف ــة ل وري ــ�ي الرف ــراف التداب ــدول الأط ــذ ال تتخ
يجــاد تــوازن  الوطنيــة القــدرات الالزمــة والدرايــة المهنيــة. وتســعى هــذه الــدول لإ
ي 

ف وتمثيــل مالئــم للمجموعــات العرقيــة ومجموعــات الأقليــة �ف ف الجنســ�ي بــ�ي
البلــد.

تتعهــد الــدول الأطــراف بتوفــ�ي المــوارد الالزمــة لأداء الآليــات الوقائيــة الوطنيــة . 3
مهامهــا.

تــوىلي الــدول الأطــراف، عنــد إنشــاء الآليــات الوقائيــة الوطنيــة، العتبــار الواجــب . 4
نســان. للمبــادئ المتصلــة بمركــز المؤسســات الوطنيــة لتعزيــز وحمايــة حقــوق الإ
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المادة 19 ¤

تمنح الآليات الوقائية الوطنية، كحـد أدنـى، السلطات التالية:

ف أ.  القيــام، عــ� نحــو منتظــم، بدراســة معاملــة الأشــخاص المحرومــ�ي
ــة  ي المــادة 4 بغي

ي أماكــن الحتجــاز عــ� النحــو المحــدد �ف
مــن حريتهــم �ف

وب  ــن �ف ــب وم ــن التعذي ــم م ــز حمايته ــر، بتعزي ــزم الأم ــام، إذا ل القي
المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة؛

ف معاملــة وأوضــاع ب.  تقديــم توصيــات إىل الســلطات المعنيــة بغــرض تحســ�ي
وب  ــن �ف ه م ــ�ي ــب وغ ــع التعذي ــن حريتهــم ومن ف م ــ�ي الأشــخاص المحروم
المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة، مــع مراعــاة 

ــدة؛ ــم المتح ــا الأم ي وضعته
ــىت ــة ال ــ�ي ذات الصل المعاي

ــاريع 	.  ــة أو بمش ــات القائم يع ــق بالت�ش ــات تتعل ــات ومالحظ اح ــم اق�ت تقدي
. ف ــ�ي القوان

المادة 20 ¤

ي 
ــة مــن أداء وليتهــا، تتعهــد الــدول الأطــراف �ف ــة الوطني ــات الوقائي ف الآلي لتمكــ�ي

: وتوكــول بــأن تتيــح لهــا مــا يــ�ي هــذا ال�ب

ف أ.  الحصــول عــ� جميــع المعلومــات المتعلقــة بعــدد الأشــخاص المحرومــ�ي
ي المــادة 4، 

ي أماكــن الحتجــاز كمــا هــو محــدد �ف
مــن حريتهــم الموجوديــن �ف

فضــال عــن عــدد هــذه الأماكــن ومواقعهــا؛

ي تشــ�ي إىل معاملــة هــؤلء الأشــخاص ب. 
الحصــول عــ� جميــع المعلومــات الــىت

فضــال عــن ظــروف احتجازهم؛

الوصول إىل جميع أماكن الحتجاز ومنشآتها ومرافقها؛	. 

ف مــن حريتهــم د.  ــ�ي ــع الأشــخاص المحروم ــالت خاصــة م فرصــة إجــراء مقاب
ــالل  ــن خ ــا م ــخصية وإم ــورة ش ــا بص ــم إم ــود ومقابلته ــود شهـ دون وج
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ورة، فضــال عــن أي شــخص آخــر تعتقــد الآليــة  جــم إذا اقتضــت الــرف م�ت
ــة؛ ــات ذات صل ــدم معلوم ــن أن يق ــه يمك ــة أن ــة الوطني الوقائي

تريــد ه.  الذيــن  تريــد زيارتهــا والأشــخاص  ي 
الــىت الأماكــن  اختيــار  حريــة 

بلتهــم؛ مقا

ي إجــراء اتصــالت مــع اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب وموافاتهــا و. 
الحــق �ف

بمعلومــات والجتمــاع بهــا.

المادة 21 ¤

ــة أو . 1 ــخص أو منظم ــأي ش ــة ب ــزال أي عقوب ــؤول بإن ــلطة أو مس ــر أي س ل تأمــ
ــام هــذا  ــة أو يســمح بهــا أو يتغــا�ف عنهــا بســبب قي ــق عليهمــا العقوب أن يطب
ــات،  ــأي معلوم ــة ب ــة الوطني ــة الوقائي ــغ الآلي ــة بتبلي ــذه المنظم ــخص أو ه الش
صحيحــة كانــت أم خاطئــة، ول ينبغــي أن يضــار هــذا الشــخص أو هــذه المنظمة 

ي غــ�ي ذلــك مــن الأحــوال بــأي طريقــة أيــــا كانــت. 
�ف

ي تجمعهــا الآليــة الوقائيــة الوطنيــة حرمتهــا. ول . 2
ــة الــىت تكـــون للمعلومــات ال�ي

ــك  ي بتل
ــن الشــخص المعــىف ــة �يحــة م ــات شــخصية دون موافق ــ�ش أي بيان تن

ــات. البيان

المادة 22 ¤

ي الدولــة الطــرف المعنيــة ببحــث التوصيــات 
تقــوم الســلطات المختصــة �ف

ــ�ي  ــول تداب ــا ح ــوار معه ي ح
ــل �ف ــة، وتدخ ــة الوطني ــة الوقائي ــن الآلي ــادرة ع الص

التنفيــذ الممكنــة.

المادة 23 ¤

ــنوية  ــر الس ــع التقاري ــ�ش وتوزي ــول بن وتوك ــذا ال�ب ي ه
ــراف �ف ــدول الأط ــد ال تتعه

ــة. ــة الوطني ــات الوقائي ــن الآلي ــادرة ع الص
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الجزء الخامس

عالن  االإ

المادة 24  ¤

اماتهــا . 1 ف للــدول الأطــراف إثــر عمليــة التصديــق أن تصــدر إعالنــاً بتأجيــل تنفيــذ ال�ت
وتوكــول.  ســواء بمقتــىف الجــزء الثالــث أو الجــزء الرابــع مــن هــذا ال�ب

ــة . 2 ــم الدول ــر تقدي ــل لمــدة أقصاهــا ثــالث ســنوات. وعــ� إث يــ�ي هــذا التأجي
الطــرف لمــا يلــزم مــن الحجــج وبعــد التشــاور مــع اللجنــة الفرعيــة لمنــع 
. ف ــ�ي ف أُخري ة ســنت�ي ــ�ت ــذه الف ــدد ه ــب أن تم ــة التعذي ــة مناهض ــب، للجن التعذي

الجزء السادس

االأحكام المالية

المادة 25 ¤

ي تتكبدهــا اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب . 1
تتحمــل الأمــم المتحــدة النفقــات الــىت

وتوكــول. ي تنفيــذ هــذا ال�ب
�ف

ــق لأداء . 2 ف والمراف ــ�ي ــن الموظف ــزم م ــا يل ف العــام لالأمــم المتحــدة م ــ�ي ــر الأم يوف
ــذا  ــىف ه ــال بمقت ــو الفع ــ� النح ــا ع ــب مهامه ــع التعذي ــة لمن ــة الفرعي اللجن

وتوكــول. ال�ب
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المادة 26 ¤

ي الجمعيــة العامــة، . 1
ينشــأ صنــدوق خــاص وفقــاً لالإجــراءات ذات الصلــة المتبعــة �ف

ي 
ــة لالأمــم المتحــدة، وذلــك للمســاعدة �ف ــدار وفقــاً لالأنظمــة والقواعــد المالي وي

ي تقدمهــا اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب إىل دولــة 
تمويــل تنفيــذ التوصيــات الــىت

ــة  ــات الوقائي ــة لالآلي امــج التعليمي ــارة لهــا، فضــال عــن ال�ب ــر قيامهــا بزي طــرف إث
الوطنيــة. 

ي تقدمهــا الحكومــات . 2
عــات الــىت يجــوز تمويــل الصنــدوق الخــاص عــن طريــق الت�ب

هــا مــن الكيانــات  والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة والمنظمــات غــ�ي الحكوميــة وغ�ي
العامــة والخاصــة.

الجزء السابع

أحكام ختامية

المادة 27 ¤

وتوكول لأي دولة وقعت ع� التفاقية.. 1 يفتح باب التوقيع ع� هذا ال�ب

ــ� . 2 ــت ع ــة صدق ــب أي دول ــن جان ــه م ــق علي ــول للتصدي وتوك ــذا ال�ب ــع ه يخض
ف العــام لالأمــم  التفاقيــة أو انضمــت إليهــا. وتــودع صكــوك التصديــق لــدى الأمــ�ي

المتحــدة.

وتوكــول لأي دولــة صدقــت عــ� التفاقيــة أو . 3 يفتــح بــاب النضمــام إىل هــذا ال�ب
انضمــت إليهــا.

ف العــام لالأمــم . 4 يبــدأ نفــاذ النضمــام بإيــداع صــك النضمــام لــدى الأمــ�ي
المتحــدة.

ف العــام لالأمــم المتحــدة جميــع الــدول الموقعــة عــ� هــذا . 5 يخطــر الأمــ�ي
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أو  التصديــق  بإيــداع كل صــك مــن صكــوك  إليــه  المنضمــة  أو  وتوكــول  ال�ب
النضمــام. 

المادة 28 ¤

ف مــن تاريــخ إيــداع صــك التصديــق . 1 ي اليــوم الثالثــ�ي
وتوكــول �ف يبــدأ نفــاذ هــذا ال�ب

ف العــام لالأمــم المتحــدة. يــن لــدى الأمــ�ي أو النضمــام الع�ش

ــداع . 2 ــه بعــد إي وتوكــول أو تنضــم إلي ــة تصــدق عــ� هــذا ال�ب ــكل دول بالنســبة ل
ف العــام لالأمــم المتحــدة،  يــن لــدى الأمــ�ي صــك التصديــق أو النضمــام الع�ش
ف مــن تاريــخ إيــداع صــك  ي اليــوم الثالثــ�ي

ف النفــاذ �ف وتوكــول حــ�ي يدخــل هــذا ال�ب
ــا. ــا أو انضمامه تصديقه

المادة 29 ¤

وتوكــول عــ� الــدول التحاديــة بجميــع أجزائهــا دون أيــة  تــ�ي أحــكام هــذا ال�ب
قيــود أو اســتثناءات.

المادة 30 ¤

وتوكول. ل تُبدى أي تحفظات ع� هذا ال�ب

المادة 31 ¤

امــات الــدول الأطــراف بمقتــىف أي اتفاقيــة  ف وتوكــول ال�ت ل تمــّس أحــكام هــذا ال�ب
أ نظامــاً لزيــارات أماكــن الحتجــاز. وتشــجع اللجنــة الفرعيــة لمنــع  إقليميــة تنــ�ش
قليميــة عــ� التشــاور  التعذيــب والهيئــات المنشــأة بموجــب تلــك التفاقيــات الإ
وتوكــول. والتعــاون مــن أجــل تفــادي الزدوا	 والتعزيــز الفعــال لأهــداف هــذا ال�ب
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المادة 32 ¤

ــف  ــات جني ــدول الأطــراف باتفاقي ــات ال ام ف ــول ال�ت وتوك ل تمــس أحــكام هــذا ال�ب
ف 8  ــ�ي ف المؤرخ ــ�ي ضافي ــا الإ ــطس 1949 وبروتوكوليه ــة 12 آب/أغس ــع المؤرخ الأرب
حزيران/يونيــه 1997، ول تمــس إمكانيــة أن تــأذن أي دولــة طــرف للجنــة الصليــب 
ــون  ــمولة بالقان ــ�ي المش ــالت غ ي الح

ــاز �ف ــن الحتج ــارة أماك ــة بزي ــر الدولي الأحم
. ــدوىلي ي ال

نســا�ف الإ

المادة 33 ¤

ي . 1 ي أي وقــت بمقتــىف إخطــار كتــا�ب
وتوكــول �ف لأيــة دولــة طــرف أن تنقــض هــذا ال�ب

ف العــام لالأمــم المتحــدة الــذي يبلــغ فيمــا بعــد ســائر الــدول  توجهــه إىل الأمــ�ي
ي التفاقيــة بذلــك. ويصبــح النقــض نافــذاً بعــد 

وتوكــول و�ف ي هــذا ال�ب
الأطــراف �ف

ف العــام الإخطــار. انقضــاء ســنة عــ� تاريــخ تلقــي الأمــ�ي

اماتهــا بموجــب هــذا . 2 ف تــب عــ� هــذا النقــض إعفــاء الدولــة الطــرف مــن ال�ت ل ي�ت
وتوكــول تجــاه أي فعــل أو وضــع قــد يحــدث قبــل تاريــخ بــدء نفــاذ النقــض،  ال�ب
ــب  ــع التعذي ــة لمن ــة الفرعي ــرر اللجن ــد تق ــررت أو ق ي ق

ــىت ــراءات ال ــاه الإج أو تج
اتخاذهــا فيمــا يتعلــق بالدولــة الطــرف المعنيــة، كمــا ل يخــل هــذا النقــض عــ� 
ي أيــة مســألة تكــون اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب 

أي نحــو بمواصلــة النظــر �ف
ي النظــر فيهــا قبــل تاريــخ بــدء نفــاذ هــذا النقــض.

عــت �ف قــد �ش

ــة . 3 ــدأ اللجن ــرف، ل تب ــة الط ــن الدول ــادر ع ــض الص ــاذ النق ــدء نف ــخ ب ــد تاري بع
ــة. ــك الدول ــق بتل ــدة تتعل ــألة جدي ي أي مس

ــر �ف ــب النظ ــع التعذي ــة لمن الفرعي

المادة 34 ¤

ف العــام لالأمــم المتحــدة. . 1 ح تعديــال وتقدمــه إىل الأمــ�ي لأي دولــة طــرف أن تقــ�ت
ح  وتوكــول التعديــل المقــ�ت ي هــذا ال�ب

ف العــام إىل الــدول الأطــراف �ف ويحيــل الأمــ�ي
فــور تلقيــه مشــفوعاً بطلــب إليهــا بــأن تبلغــه إن كانــت تحبــذ عقــد مؤتمــر للــدول 
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ي حالــة إعــراب ثلــث تلــك 
اح والتصويــت عليــه. و�ف ي القــ�ت

الأطــراف بغــرض النظــر �ف
ي غضــون أربعــة أشــهر مــن تاريــخ ورود الإحالــة 

الــدول الأطــراف عــ� الأقــل، �ف
ف العــام  ف العــام، عــن تحبيذهــا عقــد مثــل هــذا المؤتمــر، يدعــو الأمــ�ي مــن الأمــ�ي
ف العــام أي تعديــل،  إىل انعقــاد المؤتمــر برعايــة الأمــم المتحــدة. ويقــدم الأمــ�ي
ة والمصوتــة، إىل جميــع  ي الــدول الأطــراف الحــا�ف

يعتمــده المؤتمــر بأغلبيــة ثلــىش
الــدول الأطــراف لقبولــه. 

ــن . 2 ــه م ــادة، بعــد قبول ــن هــذه الم ــرة 1 م ــاً للفق ــد وفق ــل يُْعتم يدخــل أي تعدي
ــاً  ــاذ وفق ف النف وتوكــول، حــ�ي ي هــذا ال�ب

ــدول الأطــراف �ف ي ال
ــىش ــة بثل ــب الأغلبي جان

ــة طــرف. ــكل دول ــة الدســتورية ل للعملي

ــل . 3 ــا، وتظ ي قبلته
ــىت ــراف ال ــدول الأط ــة لل ــا ملزم ــد نفاذه ــالت عن ــون التعدي تك

وتوكــول وبأيــة تعديــالت ســبق  الــدول الأطــراف الأخــرى ملزمــة بأحــكام هــذا ال�ب
لهــا قبولهــا.

المادة 35 ¤

يُمنــح أعضــاء اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب والآليــات الوقائيــة الوطنيــة 
ي تكــون لزمــة لممارســتهم مهامهــم عــ� نحــو 

المتيــازات والحصانــات الــىت
مســتقل. ويُمنــح أعضــاء اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب المتيــازات والحصانــات 
ي البنــد 22 مــن اتفاقيــة امتيــازات الأمــم المتحــدة وحصاناتهــا 

المنصــوص عليهــا �ف
ــة. ــك التفاقي ــن تل ــد 23 م ــكام البن ــاً بأح اير 1946، رهن ــباط/ف�ب ــة 13 ش المؤرخ
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المادة 36 ¤

ــارة إىل  ــم بزي ــاء قيامه ــب أثن ــع التعذي ــة لمن ــة الفرعي ــاء اللجن ــع أعض ــ� جمي ع
وتوكــول وبالمتيــازات  دولــة طــرف، دون الإخــالل بأحــكام ومقاصــد هــذا ال�ب

ــا: ــون به ي يتمتع
ــىت ــات ال والحصان

ف وأنظمة الدولة الــَمُزورَة؛أ.  ام قوان�ي اح�ت

المتنــاع عــن أي فعــل أو نشــاط يتعــارض مــع مــا تتســم بــه واجباتهــم مــن ب. 
. طابــع نزيــه ودوىلي

المادة 37 ¤

ية . 1 ف نكل�ي ســبانية والإ ي الحجيــة نصوصــه الإ
وتوكــول، الــذي تتســاوى �ف يــودع هــذا ال�ب

ف العــام لالأمــم المتحدة.  والروســية والصينيــة والعربيــة والفرنســية، لــدى الأمــ�ي

ــا . 2 ــا عليه ــدول نســخا مصدق ــع ال ف العــام لالأمــم المتحــدة إىل جمي يرســل الأمــ�ي
وتوكــول. مــن هــذا ال�ب


