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االتفاقية األوروبية
لـمناهضة التعذيب
والعقوبات أو المعامالت
غير اإلنسانية أو الحاطة بالكرامة
إن الدول األعضاء في مجلس أوروبا الموقعة على هذه االتفاقية،
بناء على مقتضيات اتفاقية حماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية؛
إذ تذكر بمضمون المادة  3من نفس االتفاقية التي تنص على أنه "ال يمكن تعريض أي
شخص للتعذيب وال لعقوبات أو معامالت غير إنسانية أو حاطة بالكرامة"،
إذ تقر بأنه ينبغي تمكين األشخاص الذين يزعمون بأنهم ضحايا خروقات للمادة  3من
اللجوء إلى اآللية المنصوص عليها في هذه االتفاقية،
واقتناعا منها بأن حماية األشخاص المحرومين من الحرية ،من التعذيب والعقوبات أو
المعامالت غير اإلنسانية أو الحاطة بالكرامة قد تتعزز من خالل آلية غير قضائية
ذات طابع وقائي مبني على زيارات،
قد اتفقت على ما يلي:
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الفصل I
المادة 1
تحدث لجنة أوروبية لمناهضة التعذيب والعقوبات أو المعامالت غير اإلنسانية أو الحاطة
بالكرامة (المسماة بعده "اللجنة") .وتدرس اللجنة من خالل الزيارات ،معاملة األشخاص
المحرومين من ال حرية بهدف تعزيز حمايتهم ،عند االقتضاء ،من التعذيب والعقوبات أو
المعامالت غير اإلنسانية أو الحاطة بالكرامة.

المادة 2
طبقا لمقتضيات هذه االتفاقية ،يأذن كل طرف فيها بزيارة أي مكان يدخل في إطار
اختصاصه القضائي حيث يوجد أشخاص محرومون من الحرية من جانب سلطة عمومية.

المادة 3
وتتعاون اللجنة والسلطات الوطنية المختصة للدولة المعنية بهدف تنفيذ هذه االتفاقية.

الفصل II
المادة 4
1
2
3
4

تتكون اللجنة من عدد من األعضاء يساوي عدد الدول األطراف.
يتم اختيار أعضاء من بين الشخصيات ذات السمعة العالية والمشهود لها بكفاءتها في مجال
حقوق اإلنسان أو شخصيات ذات تجربة مهنية في المواضيع التي تتناولها هذه االتفاقية.
ال يمكن أن تضم اللجنة أكثر من عضو عن نفس الدولة.
والية األعضاء فردية  ،وهم مستقلون ومحايدون في ممارسة مهامهم ومتفرغون ألداء
مهامهم بشكل عملي.

المادة 5
1

1

ينتخب أعضاء اللجنة من جانب لجنة وزراء مجلس أوروبا باألغلبية المطلقة لألصوات ،من
بين الئحة أسماء يوجهها مكتب الجمعية االستشارية لمجلس أوروبا ،وتقدم البعثة الوطنية في

 -1تمت مراجعة النص طبقا لمقتضيات البروتوكولين األول ( )STEn°152والثاني ()STE n°152
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الجمعية االستشارية لكل دولة عضو ثالث مرشحين من بينهم ثالثة على األقل يحملون
جنسيتها.
وفي حالة انتخاب عضو في اللجنة من دولة غير عضو في مجلس أوروبا ،يدعو مكتب
الجمعية االستشارية برلمان الدولة المعنية إلى تقديم ثالثة مرشحين من بينهم اثنان على األقل
يحمالن جنسيتها .ويتم االنتخاب من جانب لجنة الوزراء بعد استشارة الدولة العضو المعنية.
2

يتم اتباع نفس المسطرة لملء المقاعد التي تصبح شاغرة.

3

ينتخب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات .ولهم الحق في إعادة الترشح لواليتين ،إال أن مهام
األعضاء ألثالثة الذين ينتخبون ألول مرة ،تنتهي في غضون سنتين .ويتم اختيار األعضاء
الذين تنتهي مهامهم بعد انتهاء الفترة األولى التي تمتد سنتين ،من خالل القرعة يجريها
األمين العام لمجلس أوروبا مباشرة بعد إجراء االنتخاب األول.

4

بهدف ضمان تجديد نصف أعضاء اللجنة كل سنتين ،وفي حدود اإلمكان ،يمكن للجنة
الوزراء ،قبل إجراء أي انتخاب بعدي ،أن تقرر أن يكون انتداب عضو أو عدة أعضاء
ينتخبون ،لفترة غير أربع سنوات على أال تزيد هذه الفترة عن ست سنوات وال تقل عن
سنتين.
وفي حالة تعدد االنتدابات ،وإذا طبقت لجنة الوزراء الفقرة السابقة ،يتم توزيع االنتدابات من
خالل قرعة يجريها األمين العام لمجلس اروبا مباشرة بعد االنتخاب.
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المادة 6
1
2
3

مداوالت اللجنة سرية وال تعتبر هذه المداوالت صحيحة إال إذا حضرها أغلبية األعضاء.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية األعضاء الحاضرين ،مع أخذ مقتضيات الفقرة الثانية من
المادة  10بعين االعتبار.
تضع اللجنة نظامها الداخلي.
يتولى سكرتارية اللجنة األمين العام لمجلس أوروبا.

الفصل III
المادة 7
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1
2

تنظم اللجنة زيارة األماكن المشار إليها في المادة الثانية .وإلى جانب الزيارات الدورية،
يمكن للجنة أن تنظم زيارات ترى أن الظروف تفرضها.
يقوم بالزيارة ،وف ق القاعدة العامة ،عضوان في اللجنة على األقل .ويمكن للجنة ،إذا ارتأت
ذلك ضروريا ،أن تستعين بخبراء أو مترجمين.

المادة 8
1

تخطر اللجنة حكومة الدولة العضو المعنية بنيتها إجراء الزيارة .وفي أعقاب مثل هذا
اإلخطار يكون من حق اللجنة أن تزور في كل وقت ،األماكن المشار إليها في المادة الثانية.
على الدولة العضو أن تمنح للجنة التسهيالت التالية للقيام بمهمتها:
دخول ترابها والحق في التنقل داخله دون قيود؛
أ
ب جميع المعلومات المتعلقة باألماكن التي يوجد بها أشخاص محرومون من الحربة؛
إمكانية التوجه ،بمحض إرادتها ،إلى أي مكان يوجد به أشخاص محرومون من
ج
الحرية بما في ذلك حق التنقل داخل هذه األماكن دون قيود.
أي معلومة أخرى تتوفر عليها الدولة العضو والتي تعتبر ضرورية لعمل اللجنة.
د
وعلى اللجنة أن تحرص ،عند طلبها لهذه المعلومة ،أن تأخذ بعين االعتبار قواعد
القانون ،وأخالقيات المهنة المطبقة على المستوى الوطني.

3
4
5

يمكن للجنة ان تقابل ،دون شهود ،األشخاص المحرومين من الحرية.
يمكن للجنة أن تجري االتصال مع أي شخص ترى أن بإمكانه أن يمدها بمعلومات مفيدة.
تبلغ اللجنة في الحال مالحظاتها ،إن وجدت ،الى السلطات المختصة بالدولة المعنية.

2

المادة 9
1

2

يمكن للسلطات المختصة في الدولة المعنية ،في ظروف استثنائية ،أن تبلغ اللجنة اعتراضاتها
على الزيارة في الوقت الذ ي تحدده اللجنة أو إلى المكان الذي تعتزم هذه اللجنة زيارته .ال
يمكن الدفع بهذه االعتراضات إال ألسباب تتعلق بالدفاع الوطني أو األمن العام أو بسبب
اضطرابات خطيرة في األماكن التي يحتجز فيها أشخاص محرومون من الحرية أو بسبب
الحالة الصحية لشخص ما ،أو بسبب استجواب عاجل في إطار تحقيق جاري في عالقة مع
جريمة خطيرة.
تبعا لمثل هذه االعتراضات تجري اللجنة والدولة الطرف مشاورات عاجلة بهدف توضيح
األمر والتوصل إلى اتفاق بشأن اإلجراءات التي تمكن اللجنة من ممارسة مهامها في أسرع
وقت ممكن .ويمكن أن تقضي هذه اإلجراءات بنقل الشخص الذي تود اللجنة زيارته إلى
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مكان آخر .وفي انتظار إجراء الزيارة تمنح الدولة الطرف للجنة معلومات حول كل شخص
معني.

المادة 11
1

2

تعد اللجنة ،بعد كل زيارة ،تقريرا حول الوقائع المثبتة خالل هذه الزيارة مع أخذ جميع
المالحظات التي قد تقدمها الدولة المعنية .وتبعث اللجنة إلى الدولة المعنية تقريرها الذي
يتضمن التوصيات التي تراها ضرورية .ويمكن للجنة أن تجري اتصاالت مع الدولة المعنية
بهدف اقتراح تحسينات في حماية األشخاص المحرومين من الحرية ،إذا تبين أن ذلك
ضروريا.
إذا رفضت الدولة الطرف التعاون أو رفضت تحسين الوضع على ضوء توصيات اللجنة،
يمكن لهذه األخيرة أن تقرر ،بأغلبية ثلثي أعضائها ،اإلدالء بتصريح عمومي في هذا الشأن
بعد أن يتم تمكين الدولة الطرف من توضيح موقفها.

المادة 11
1
2
3

تظل المعلومات التي تستقيها اللجنة خالل زياراتها ،و كذا تقريرها ومشاوراتها مع الدولة
المعنية ،سرية.
تنشر اللجنة تقريرها وأي تعليق تضعه الدولة المعنية عندما تطلب هذه األخيرة ذلك.
وال يمكن نشر أي معطى ذي طبيعة شخصية دون الموافقة الصريحة للشخص المعني.

المادة 12

1

ترفع اللجنة كل سنة إلى لجنة الوزراء ،ومع أخذ قواعد السرية المنصوص عليها في المادة
 11بعين االعتبار ،تقريرا عاما حول أنشطتها ،يحال على الجمعية العمومية ،و يبلغ إلى كل
دولة ،غير عضو في مجلس أوروبا ،طرف في االتفاقية ،كما يتم نشره.

المادة 13
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يخضع أعضاء اللجنة والخبراء واألشخاص اآلخرون الذين يساعدونهم  ،خالل فترة القيام
بمهامهم وبعد انتهائها ،لواجب االحتفاظ بسرية الوقائع أو المعلومات التي يحصلون عليها
خالل القيام بمهامهم.

المادة 11
1
2
3

يصرح بأسماء األشخاص الذين يساعدون اللجنة في اإلخطار المنصوص عليه في الفقرة
األولى من المادة .8
يتصرف الخبراء وفق تعليمات وتحت مسؤولية اللجنة .وينبغي أن يكونوا ذوي كفاءة وتجربة
في القضايا موضوع هذه االتفاقية ،ويخضعون لنفس واجبات االستقاللية والحياد والتفرغ
التي يخضع لها أعضاء اللجنة.
يمكن لدولة متعاقدة أن تصرح ،استثناء ،بعدم قبول خبير أو أي شخص آخر يساعد اللجنة
للمشاركة في زيارة مكان يدخل في نطاق اختصاصها القضائي.

الفصل IV
المادة 15
تبلغ كل دولة طرف ،اللجنة باسم وعنوان السلطة المخول لها تلقي المراسالت الموجهة
لحكومتها وأسماء وعناوين كل موظف تكفله لالضطالع بمهمة االتصال.

المادة 16
تتمتع اللجنة ،وأعضاؤها والخبراء المشار إليهم في الفقرة  2من المادة  7باالمتيازات
والحصانات المنصوص عليها في ملحق هذه االتفاقية.

المادة 17
1
2

ال تشكل هذه االتفاقية مسا بمقتضيات القانون الوطني واالتفاقيات الدولية التي تضمن حماية
أكبر لألشخاص المحرومين من الحرية.
ال يمكن تأويل أي مقتضى من مقتضيات هذه االتفاقية على أنه حد أو نقض الختصاصات
أجهزة االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان أو اللتزامات الدول األطراف بمقتضى هذه
االتفاقية.
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3

ال تزور اللجنة األماكن التي يزورها ممثلو أو مندوبو الدول الحامية او اللجنة الدولية
للصليب األحمر بمقتضى اتفاقيات جنيف الموقعة في  12غشت  1949وبروتوكوليها
اإلضافيين الموقعين في  8يونيو .1977

الفصل V
المادة 18
1
2

تفتح هذه االتفاقية لتوقيع الدول األعضاء في مجلس أوروبا ،وسيتم عرضها للتصديق
والقبول والموافقة .وسيتم إيداع آليات التصديق أو القبول أو الموافقة لدى األمين العام لمجلس
أوروبا.
يمكن للجنة وزراء مجلس أوروبا أن تدعو أي دولة غير عضو في مجلس أوروبا لالنضمام
إلى االتفاقية.

المادة 19
1
2

2

1

تدخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ في اليوم األول الذي يلي انتهاء فترة ثالثة أشهر بعد
تاريخ إعالن سبع دول أعضاء في مجلس أوروبا موافقتها على أن تكون طرفا في االتفاقية
طبقا لمقتضيات المادة .18
بالنسبة لكل دولة تعبر الحقا عن موافقتها على أن تكون طرفا في االتفاقية ،فإن هذه
األخيرة تدخل حيز التنفيذ في اليوم األول من الشهر الذي يلي انتهاء مدة ثالثة أشهر بعد
تاريخ إيداع آلية التصديق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام.

المادة 20
1

1

1

يمكن لكل دولة ،خالل التوقيع أو خالل مرحلة إيداع آلية التصديق أو القبول أو
الموافقة أو االنضمام ،أن يحدد اإلقليم أو األقاليم التي تدخل في نطاق تطبيق هذه االتفاقية.
يمكن ألي دولة ،الحقا في كل وقت ،أن توسع ،من خالل إعالن موجه إلى األمين
العام لمج لس أوروبا ،نطاق تطبيق هذه االتفاقية إلى أي مجال ترابي تحدده في اإلعالن.
وتسري االتفاقية على هذا المجال الترابي ابتداء من اليوم األول من الشهر الذي يلي انقضاء
فترة ثالثة أشهر بعد تاريخ توصل األمين العام باإلعالن.
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3

يمكن سحب إعالن تم بمقتضى الفقرتين السابقتين ،في ما يخص المجال الترابي
المحدد في اإلعالن من خالل مراسلة موجهة إلى األمين العام .ويسري السحب ابتداء من
اليوم األول من الشهر الذي يلي انتهاء فترة ثالثة أشهر بعد تاريخ توصل األمين العام
باإلخطار.

المادة 21
ال يمكن التحفظ على أي من مقتضيات هذه االتفاقية.

المادة 22
1
2

يمكن ألي دولة طرف في االتفاقية أن تنقض في كل وقت هذه االتفاقية من خالل توجيه
إخطار إلى األمين العام لمجلس أوروبا.
ويسري النقض في اليوم األول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة اثنتي عشر شهرا بعد تاريخ
توصل األمين العام باإلخطار.

المادة 23

1

يبلغ األمين العام لمجلس أوروبا الدول األعضاء وكذا كل دولة غير عضو في مجلس أوروبا
طرف في االتفاقية ما يلي:
كل توقيع؛
أ
ب إيداع كل آلية للتصديق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام؛
كل تاريخ لبدء نفاذ هذه االتفاقية طبقا للمادتين  19و 20منها؛
ج
كل فعل إبالغ أو إخطار له عالقة بهذه االتفاقية باستثناء اإلجراءات المنصوص عليها
د
في المادتين  8و.10
إثباتا لذلك ،قام الموقعون أدناه ،المفوضون حسب األصول بتوقيع هذه االتفاقية.
وحرر بستراسبورغ ،في  21نونبر  ،1987باللغتين الفرنسية واإلنجليزية ،وللنصين معا
نفس الحجية ،في نسخة واحدة ستودع في أرشيف مجلس أوروبا .وسيبعث األمين العام
لمجلس أوروبا بنسخ طبق األصل لكل واحدة من الدول األعضاء في مجلس أوروبا.
 - 1تمت مراجعة هذا النص طبقا لمقتضيات البروتوكول األول ()STE n° 151
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ملحـــــق
االمتيازات والحصانات
(المادة )16
 1تشمل اإلشارة إلى أعضاء اللجنة ،وفق هذا الملحق ،الخبراء المشار إليهم في الفقرة  2من
المادة .7
 2يتمتع أعضاء اللجنة خالل ممارسة مهامهم وكذا خالل تنقلهم في إطار ممارسة مهامهم،
من االمتيازات والحصانات التالية:
الحصانات إزاء التوقيف أو االعتقال وحجز أمتعتهم الشخصية ،و في ما
أ
يخص األعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية ،بما في ذلك أقوالهم
وكتاباتهم ،وهي حصانة من جميع المحاكمات؛
اإلعفاء من جميع اإلجراءات التطبيقية المتعلقة بحرية الحركة :الخروج
ب
والدخول إلى بلد اإلقامة والدخول والخروج من البلد الذي يمارسون فيه
مهامهم ،ومن جميع إجراءات تسجيل األجانب في البلدان التي يزورونها أو
التي يعبرونها خالل ممارسة مهامهم.
وتمنح ألعضاء اللجنة ،خالل ممارسة مهامهم ،االمتيازات التالية في مجال الجمارك
3
ومراقبة الصرف:
من طرف حكومات بلدانهم ،جميع التسهيالت التي تمنح لسامي الموظفين
أ
الذين يتوجهون إلى الخارج في إطار مهام رسمية مؤقتة؛
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4

ب من طرف حكومات بلدان الدول األطراف في االتفاقية ،نفس التسهيالت
المعترف بها لممثلي الحكومات األجنبية الذين يقومون بمهام رسمية مؤقتة.
وثائق اللجنة وأوراقها سرية ،وخاصة ما يتعلق منها بعمل اللجنة.
ال يمكن تعريض المراسالت السرية للجنة وباقي وثائقها الرسمية للحجز أو
المصادرة.

5

بهدف ضمان حرية التعبير التامة ألعضاء اللجنة واستقاللية تامة في القيام بمهامهم،
يستمر األعضاء في التمتع بالحصانة من المحاكمة في ما يخص أقوالهم وكتاباتهم أو
األعمال التي يقومون بها خالل أداء مهامهم ،حتى بعد انتهاء انتدابهم.

1

تمنح االمتيازات والحصانات ألعضاء اللجنة ليس بغرض االستفادة منها شخصيا،
ولكن لكي يتمكنوا من ممارسة مهامهم بكل استقاللية .واللجنة وحدها مؤهلة إلعالن
رفع الحصانات ،وهي ملزمة برفع الحصانة عن عضو من أعضائها في جميع
الحاالت ،التي ترى فيها أن الحصانة تكون مانعا إلحقاق العدالة وفي حالة إذا رأت أنه
يمكن رفع الحصانة دون اإلضرار بالهدف الذي منحت من أجله.

