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االختياري  الربتوكول 

التعذيبمناهضة التفاقية 

  2002ة لسن 



 الربتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب

 يكمل أو اتفاق إىل يشري االتفاقيات من خاص نوع هو : الربوتوكول

 تفعيل واىل سبقته اليت االتفاقية امكأح تفعيل إىل ويهدف ، سابقا اتفاقا

   .االتفاقية أقرتها اليت احلقوق محاية آليات

 عمال 2006-6-22 يف  النفاذ حيز االختياري  الربوتوكول دخل

 يف الربوتوكول هذا نفاذ يبدأ ) : أن على تنص اليت 28/1 م بأحكام

 لدى العشرين االنضمام أو التصديق صك إيداع تاريخ من الثالثني اليوم

 .(املتحدة لألمم العام األمني

 . الربوتوكول هذا يف طرفًا ليس بحرينال مملكة

 



   اجلزء األول

 مبادئ عامة

 1املادة 

 
 منتظمة زيارات قوامه نظام إنشاء هو الربوتوكول هذا من اهلدف

 فيها حيرم اليت لألماكن مستقلة ووطنية دولية هيئات بها تضطلع

 ضروب من وغريه التعذيب منع بغية وذلك ،حريتهم من األشخاص

 .املهنية أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو املعاملة

 



2املادة   

 العقوبة أو املعاملة ضروب من وغريه التعذيب ملنع فرعية جلنة تنشأ

 الفرعية اللجنة باسم يلي فيما اليها يشار) املهنية أو الالإنسانية أو القاسية

 الربوتوكول هذا يف عليها املنصوص املهام بأداء وتقوم (التعذيب ملنع

 ,املتحدة األمم ميثاق اطار يف عملها وتؤدي األطراف الدول مع بالتعاون

 .واملوضوعية والشمولية االنتقائية وعدم والنزاهة السرية ملبادئ وفقأ

 
3املادة   

 أكثر أو واحدة زائرة هيئة طرف دولة كل تستبقي أو تعني أو تنشئ

 أو القاسية املعاملة ضروب من وغريه التعذيب ملنع احمللي املستوى على

 .(الوطنية الوقائية ليةاآل باسم يلي فيما اليها يشار) املهنية أو الالإنسانية

 

 



4 املادة  

 اليها املشار األليات بقيام ،الربوتوكول هلذا وفقا ،طرف دولة كل سمحت  

 فيه ويوجد ولسيطرتها لواليتها خيضع مكان ألي بزيارات 3و2 املادتني يف

 مبوجب أما حريتهم من حمرومني يكونوا أن ميكن أو حمرمون أشخاص

 هؤالء محاية تعزيز بهدف قضائية أو عامة سلطة عن صادر أمر

 أو  القاسية العقوبة أو املعاملة ضروب من وغريه التعذيب من األشخاص

 هذا ألغراض ،احلرية من احلرمان يعين كما .املهنية أو الالإنسانية

 يف إيداعه أو سجنه أو شخص احتجاز أشكال من شكل أي ،الربوتوكول

 كما مبغادرته فيه الشخص هلذا يسمح ال للتوقيف خاص أو عام مكان

 األخرى السلطات من غريها أو إدارية أو قضائية سلطه أي من بأمر ،يشاء



 :تقوم اللجنة الفرعية ملنع التعذيب مبا يلي

 األطراف الدول إىل توصياتها وتقدم ،4 املادة يف اليها املشار األماكن زيارة •

 . التعذيب من حريتهم من احملرومني ،األشخاص محاية بشأن

 :  الوقائية الوطنية تقوم مبا يلي لياتاآلوفيما خيص 

 .  إسداء املشورة وتقديم املساعدة للدول األطراف •

 الوقائية باآلليات ,اللزوم عند والسري ،املباشر االتصال على احلفاظ•

 وتوفري قدراتها تعزيز بغية هلا التقنية واملساعدة التدريب وتوفري الوطنية

 والوسائل االحتياجات تقييم يف الوطنية لآلليات واملساعدة املشورة

 .واملالحظات التوصيات تقديم .الالزمة

 الدولية املنظمات عن فضال الصلة ذات وآلياتها املتحدة األمم مع التعاون •

 . األشخاص مجيع محاية تعزيز يف العاملة والوطنية واإلقليمية

 
 

 اجلزء الثالث

 والية اللجنة الفرعية ملنع التعذيب

 11املادة 



12املادة   

 
 يف املبني النحو على واليتها أداء من التعذيب ملنع الفرعية اللجنة متكني            

 :يلي مبا األطراف الدول تتعهد11  املادة

 وصوهلا سبيل وتيسري إقليمها يف التعذيب ملنع الفرعية اللجنة استقبال •

 .الربوتوكول هذا من 4 املادة يف حمددة هي كما االحتجاز أماكن إىل

 قد اليت الصلة ذات املعلومات بكافة التعذيب ملنع الفرعية اللجنة تزويد •

 محاية تعزيز بغية اختاذها الواجب والتدابري االحتياجات لتقييم تطلبها

 . التعذيب من حريتهم من احملرومني األشخاص

 واآلليات التعذيب ملنع الفرعية اللجنة بني االتصاالت وتيسري تشجيع•

 .الوطنية الوقائية

 والدخول التعذيب ملنع الفرعية اللجنة بها تتقدم اليت التوصيات حبث •

 .ةكناملم التنفيذ تدابري حول معها حوار يف

 



13املادة    

 

 برناجما أوال القرعة طريق عن ،التعذيب ملنع الفرعية اللجنة تضع     

 حمددة هي كما والياتها أداء بغية األطراف للدول املنتظمة للزيارات

 11 املادة يف

 األطراف الدول التشاور بعد ،التعذيب ملنع الفرعية اللجنة ختطر          

 الرتتيبات باختاذ ،تأخري دون القيام الدول هلذه ليتسنى بربناجمها

    .الزيارات ألداء الالزمة العملية

 



  14املادة 

 
 الدول تتعهد واليتها أداء من التعذيب ملنع الفرعية اللجنة متكني

 :يلي ما هلا تتيح بأن الربوتوكول هذا يف األطراف

 

 احملرومني األشخاص بعدد تتعلق اليت املعلومات لكافة مقيد غري وصوال•

 عن فضال 4  املادة يف املبني النحو على احتجازهم بأماكن حريتهم من

 .ومواقعها األماكن عدد

 

 األشخاص هؤالء بعاملة املتعلقة املعلومات لكافة الوصول تستطيع كما •

 وملنشأتها االحتجاز أماكن لكافة التوصل باإلضافة احتجازهم وبظروف

 .ومرافقها



 حريتهم من احملرومني األشخاص مع خاصة مقابالت إجراء فرصة•

 اذا مرتجم بوجود وأما شخصية بصورة أما ،شهود وجود دون

 .ذلك الضرورة اقتضت

 

 الذين األشخاص و زيارتها يف ترغب اليت األماكن اختيار حرية •

 ال بعينه احتجاز ملكان زيارة على واالعرتاض .مقابلتهم يف ترغب

 بالدفاع عالقة هلا وموجبة ملحة ألسباب إال به التذرع ميكن

 خطري اضطراب أو الطبيعية الكوارث أو  العامة السالمة أو الوطين

 .زيارته املراد املكان يف

 



  15 املادة

 منظمة أو شخص بأي عقوبة أي بإنزال مسؤول أو سلطة أي تأمر ال           

 هذا قيام بسبب عنها يتغاضى أو بها يسمح أو العقوبة عليهما يطبقأو

 أعضائها أو التعذيب ملنع الفرعية اللجنة بتبليغ املنظمة هذه أو الشخص

 هذا يضار أن ينبغي وال ,خاطئة أم كانت صحيحة ,معلومات أي

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

20 املادة  

 إىل سري بشكل وتوصياتها مالحظاتها بإبداء الفرعية اللجنة تقوم     

 .بتعليقاتها مشفوعا تقريرها وتنشر الطرف الدولة

 أنشطتها عن علين سنوي تقرير بتقديم التعذيب ملنع الفرعية اللجنة تقوم

 لتعذيب ا مناهضة جلنة إىل



 ,التعذيب ملنع الفرعية اللجنة مع التعاون عن الطرف الدولة امتنعت اذا-

 ضوء على احلالة لتحسني خطوات اختاذ عن أو ,14و12 للمادتني وفقا

 أن ,التعذيب مناهضة للجنة جاز ,التعذيب ملنع الفرعية اللجنة توصيات

 إلبداء الطرف للدولة الفرصة إتاحة وبعد ,أعضائها أصوات بأغلبية تقرر

 ملنع الفرعية اللجنة تقرير نشر أو املوضوع حول علين بيان إصدار ,آرائها

 .التعذيب

 

 



 

 اجلزء الرابع

 اآلليات الوقائية الوطنية 

   17املادة 

 

 سنة أقصاها فرتة غضون يف تنشئ أو تعيني أو طرف دولة كل تستبقى

 ليةآ اليه االنضمام أو عليه التصديق أو الربوتوكول هذا نفاذ بدء بعد واحدة

 احمللي املستوى على التعذيب ملنع أكثر أو واحدة مستقلة وطنية وقائية

 وقائية لياتآ تعيينها ميكن المركزية وحدات بواسطة املنشأة واألليات

 من عليه ينص ما مع متفقا نشاطها كان اذا الربوتوكول ألغراض وطنية

 .أحكام



18املادة   

 الوطنية الوقائية لآلليات الوظيفي االستقالل بضمان األطراف الدول تتكفل

 .فيها العاملني استقالل عن فضال هلا التابعة

 اآللية خلرباء تتوفر لكي الضرورية التدابري األطراف الدول تتخذ كما

 إلجياد الدول هذه وتسعى .املهنية والدراية الالزمة القدرات الوطنية الوقائية

 يف األقلية جمموعات العرقية للمجموعات مالئم ومتثل اجلنسني بني توازن

 .البلد

 الوطنية الوقائية اآلليات ألداء الالزمة املوارد بتوفري األطراف الدول تتعهد و

 .مهامها

      الواجب االعتبار ,الوطنية الوقائية اآلليات إنشاء عند ،األطراف الدول تولي 

 حقوق ومحاية عزيزلت الوطنية املؤسسات مبركز املتصلة للمبادئ       

 .نسانأإلا                                   

 



19 املادة  

 :التالية السلطات أدنى كحد الوطنية الوقائية اآلليات متنح

 حريتهم من احملرومني األشخاص معاملة بدراسة منتظم حنو على القيام 

 ضروب من محايتهم بتعزيز األمر لزم اذا القيام بغية االحتجاز أماكن يف

   .املهنية أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو املعاملة

 وأوضاع معاملة حتسني بغرض املعينة السلطات إىل توصيات تقديم 

 وضعتها اليت الصلة ذات املعايري مراعاة مع حريتهم من احملرومني األشخاص

   .املتحدة األمم

 مبشاريع أو القائمة بالتشريعات تتعلق ومالحظات اقرتاحات تقديم ثم

 .القوانني

 



20 املادة  

 يف األطراف الدول تتعهد واليتها أداء من الوطنية الوقائية اآلليات لتمكني

 :يلي ما تتيح بأن الربوتوكول هذا

 من احملرومني األشخاص بعدد املتعلقة املعلومات مجيع على احلصول 

   حريتهم

 فضال األشخاص هؤالء معاملة إىل تشري اليت املعلومات يعمج على احلصول و

 .احتجازهم ظروف عن

 .ومرافقها ومنشاتها االحتجاز أماكن مجيع إىل الوصول ثم 

 حريتهم من احملرومني األشخاص مع خاصة مقابالت إجراء فرصة تقديم

 .ومقابلتهم شهود وجود دون



 21املادة 

 وال .حرمتها الوطنية الوقائية اآللية جتمعها اليت السرية للمعلومات تكون 

 بتلك املعين الشخص من صرحية موافقة دون شخصية بيانات أي تنشر

 .البيانات

   22املادة  

 

 الصادرة التوصيات ببحث املعنية الطرف الدولة يف املختصة السلطات تقوم

  التنفيذ تدابري حول معها حوار يف وتدخل ,الوطنية الوقائية اآللية عن

 .املمكنة

 23املادة  

   السنوية التقارير وتوزيع بنشر الربوتوكول هذا يف األطراف الدول تتعهد

 .الوطنية الوقائية اآلليات عن الصادرة         

 



شكرا حلسن استماعكم 


