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العهد الدولي الخاص
 بالحقوق المدنية والسياسية*

* اعتمد وعر�ض للتوقيع والت�ضـديق واالن�ضمـام مبوجب قـرار اجلمعيـة العامـة للأمـم املتحـــدة رقم

    2200A XXI امل�ؤرخ يف 16 كانون االأول/دي�ضمرب 1966، ودخل حيز النفاذ يف 23 اآذار/مار�ض 1976، وقد 

    فتح باب التوقيع يف نيويورك يف 19 كانون االأول/دي�ضمرب 1966، ويبلغ عدد الدول االأع�ضاء حتى اآذار/  

    مار�ض 2012 : 167 دولة .

العهد الدويل اخلا�ض  اإىل  2006 باملوافقة على ان�ضمام مملكة البحرين  ل�ضنة   )56( القانون رقم  -  �ضدر 

 2752 العدد  الر�ضمية -  ) ن�ضر يف اجلريدة   2006 اآب/اأغ�ضط�ض   16 بتاريخ  باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية 

بتاريخ 16 اآب/اأغ�ضط�ض 2006(.

-  ان�ضمت مملكة البحرين ر�ضميًا يف 20 اأيلول/�ضبتمرب 2006 ، ودخل حيز النفاذ بالن�ضبة لها يف 20 كانون 

االأول/دي�ضمرب 2006 )املادة 49 الفقرة 2 (.

-  تقوم جلنة حقوق االإن�ضان مبتابعة تطبيق العهد الدويل من قبل الدول االأطراف فيها، وقد اأن�ضاأت اللجنة 

مبوجب املادة 28 من العهد الدويل.

-  تتكون اللجنة من 18 خبريًا م�ضتقًل، وتعقد ثلث دورات يف ال�ضنة )مار�ض يف نيويورك ، ويوليو ونوفمرب يف 

جنيف(. وقد عقدت اأول اجتماع لها يف عام 1977، واحتفلت يف 2010 بعقد الدورة رقم 100.

- ملزيد من املعلومات ميكن زيارة موقع اللجنة:

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/index.htm

الديباجة
اإن الدول االأطراف يف هذا العهد، 

اإذ ترى اأن االإقرار مبا جلميع اأع�ضاء االأ�ضرة الب�ضرية من كرامة اأ�ضيلة 

فيهم، ومن حقوق مت�ضاوية وثابتة، ي�ضكل، وفقًا للمبادئ املعلنة يف ميثاق 

االأمم املتحدة، اأ�ضا�ض احلرية والعدل وال�ضلم يف العامل، 

واإذ تقر باأن هذه احلقوق تنبثق من كرامة االإن�ضان االأ�ضيلة فيه،

واإذ تدرك اأن ال�ضبيل الوحيد لتحقيق املثل االأعلى املتمثل، وفقًا للإعلن 

العاملي حلقوق االإن�ضان، يف اأن يكون الب�ضر اأحرارًا، ومتمتعني باحلرية 

تهيئة  �ضبيل  هو  والفاقة،  اخلــوف  من  ومتحررين  وال�ضيا�ضية  املدنية 
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وال�ضيا�ضية،  املدنية  بحقوقه  التمتع  من  اإن�ضان  كل  لتمكني  الظروف 

وكذلك بحقوقه االقت�ضادية واالجتماعية والثقافية،

واإذ ت�ضع يف اعتبارها ما على الدول، مبقت�ضى ميثاق االأمم املتحدة، من 

االلتزام بتعزيز االحرتام واملراعاة العامليني حلقوق االإن�ضان وحرياته،

االأفــراد  اإزاء  واجــبــات  عليه  ترتتب  الــذي  الــفــرد،  على  اأن  تــدرك  واإذ 

اإليها، م�ضئولية ال�ضعي اإىل تعزيز  االآخرين واإزاء اجلماعة التي ينتمي 

ومراعاة احلقوق املعرتف بها يف هذا العهد، 

قد اتفقت على املواد التالية:

الجزء األول
املادة 1

 1.  جلميع ال�ضعوب حق تقرير م�ضريها بنف�ضها. وهى مبقت�ضى هذا 

لتحقيق  ال�ضعي  ال�ضيا�ضي وحرة يف  تقرير مركزها  احلق حرة يف 

منائها االقت�ضادي واالجتماعي والثقايف.

احلر  الت�ضرف  اخلا�ضة،  اأهدافها  وراء  �ضعيًا  ال�ضعوب،  2.  جلميع 

منبثقة  التزامات  باأي  اإخلل  دومنا  الطبيعية  ومواردها  برثواتها 

عن مقت�ضيات التعاون االقت�ضادي الدويل القائم على مبداأ املنفعة 

اأي  اأية حال حرمان  يجوز يف  وال  الــدويل.  القانون  وعن  املتبادلة 

�ضعب من اأ�ضباب عي�ضه اخلا�ضة.

تقع  التي  ــدول  ال فيها  مبا  العهد،  هــذا  يف  االأطـــراف  ــدول  ال 3.  على 

الذاتي  املتمتعة باحلكم  االأقاليم غري  اإدارة  على عاتقها م�ضئولية 

تقرير  حق  حتقيق  على  تعمل  اأن  بالو�ضاية،  امل�ضمولة  واالأقاليم 

امل�ضري واأن حترتم هذا احلق، وفقًا الأحكام ميثاق االأمم املتحدة.

الجزء الثاني
املادة 2

بها  املعرتف  باحرتام احلقوق  العهد  هذا  دولة طرف يف  كل  1.  تتعهد 

اإقليمها  يف  املوجودين  االأفــراد  جلميع  احلقوق  هذه  وبكفالة  فيه، 

اأو  اللون،  اأو  العرق،  ب�ضبب  متييز  اأي  دون  واليتها،  يف  والداخلني 

اأو  �ضيا�ضي،  غري  اأو  �ضيا�ضيًا  الــراأي  اأو  الدين،  اأو  اللغة،  اأو  اجلن�ض، 

االأ�ضل القومي اأو االجتماعي، اأو الرثوة، اأو الن�ضب، اأو غري ذلك من 

االأ�ضباب.

2.  تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد، اإذا كانت تدابريها الت�ضريعية 

اأو غري الت�ضريعية القائمة ال تكفل فعل اإعمال احلقوق املعرتف بها 

يف هذا العهد، باأن تتخذ، طبقًا الإجراءاتها الد�ضتورية والأحكام هذا 

العهد، ما يكون �ضروريًا لهذا االإعمال من تدابري ت�ضريعية اأو غري 

ت�ضريعية.

تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد:   .3

انتهكت  �ضخ�ض  الأي  للتظلم  فعال  �ضبيل  توفري  تكفل  ــاأن  1.  ب  

لو �ضدر  العهد، حتى  اأو حرياته املعرتف بها يف هذا  حقوقه 

االنتهاك عن اأ�ضخا�ض يت�ضرفون ب�ضفتهم الر�ضمية،

2.  باأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو اأن تبت يف احلقوق التي   

يدعى انتهاكها �ضلطة ق�ضائية اأو اإدارية اأو ت�ضريعية خمت�ضة، 

الــدولــة  نــظــام  عليها  ين�ض  اأخـــرى  خمت�ضة  �ضلطة  اأيـــة  اأو 

القانوين، وباأن تنمى اإمكانيات التظلم الق�ضائي،

3.  باأن تكفل قيام ال�ضلطات املخت�ضة باإنفاذ االأحكام ال�ضادرة   

مل�ضالح املتظلمني.
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املادة 3

تتعهد الدول االأطراف يف هذا العهد بكفالة ت�ضاوي الرجال والن�ضاء يف 

حق التمتع بجميع احلقوق املدنية وال�ضيا�ضية املن�ضو�ض عليها يف هذا 

العهد.

 

املادة 4

واملعلن  االأمــة،  حياة  تهدد  التي  اال�ضتثنائية  الطوارئ  حاالت  1  .يف 

قيامها ر�ضميًا، يجوز للدول االأطراف يف هذا العهد اأن تتخذ، يف 

التي يتطلبها الو�ضع، تدابري ال تتقيد بااللتزامات  اأ�ضيق احلدود 

هذه  منافاة  عــدم  �ضريطة  العهد،  هــذا  مبقت�ضى  عليها  املرتتبة 

القانون  مبقت�ضى  عليها  املرتتبة  االأخــرى  لللتزامات  التدابري 

الدويل وعدم انطوائها على متييز يكون مربره الوحيد هو العرق 

اأو اللون اأو اجلن�ض اأو اللغة اأو الدين اأو االأ�ضل االجتماعي.

2.  ال يجيز هذا الن�ض اأي خمالفة الأحكام املواد 6 و 7 و 8 )الفقرتني 

1 و 2( و 11 و 15 و 16 و 18.

3.  على اأية دولة طرف يف هذا العهد ا�ضتخدمت حق عدم التقيد اأن 

تعلم الدول االأطراف االأخرى فورًا، عن طريق االأمني العام للأمم 

اإىل  التي دفعتها  التي مل تتقيد بها وباالأ�ضباب  املتحدة، باالأحكام 

اأن تعلمها  التقيد،  التاريخ الذي تنهى فيه عدم  ذلك. وعليها، يف 

بذلك مرة اأخرى وبالطريق ذاته.

املادة 5

1.  لي�ض يف هذا العهد اأي حكم يجوز تاأويله على نحو يفيد انطواءه على 

حق الأي دولة اأو جماعة اأو �ضخ�ض مببا�ضرة اأي ن�ضاط اأو القيام باأي 

عمل يهدف اإىل اإهدار اأي من احلقوق اأو احلريات املعرتف بها يف 

هذا العهد اأو اإىل فر�ض قيود عليها اأو�ضع من تلك املن�ضو�ض عليها 

فيه.

االإن�ضان  من حقوق  اأي  على  ت�ضييق  اأي  اأو  قيد  اأي  فر�ض  يقبل  2.  ال 

االأ�ضا�ضية املعرتف اأو النافذة يف اأي بلد تطبيقًا لقوانني اأو اتفاقيات 

اأو اأنظمة اأو اأعراف، بذريعة كون هذا العهد ال يعرتف بها اأو كون 

اعرتفه بها يف اأ�ضيق مدى.

الجزء الثالث
املادة 6

يحمي  اأن  القانون  وعلى  اإن�ضان.  لكل  1.  احلق يف احلياة حق ملزم 

هذا احلق. وال يجوز حرمان اأحد من حياته تع�ضفًا.

بهذه  يحكم  اأن  االإعــدام،  عقوبة  تلغ  مل  التي  البلدان  يف  يجوز  2.   ال 

العقوبة اإال جزاء على اأ�ضد اجلرائم خطورة وفقًا للت�ضريع النافذ 

وقت ارتكاب اجلرمية وغري املخالف الأحكام هذا العهد والتفاقية 

منع جرمية االإبادة اجلماعية واملعاقبة عليها. وال يجوز تطبيق هذه 

العقوبة اإال مبقت�ضى حكم نهائي �ضادر عن حمكمة خمت�ضة.

3.  حــني يــكــون احلــرمــان مــن احلــيــاة جــرميــة مــن جــرائــم االإبـــادة 

اجلماعية، يكون من املفهوم بداهة اأنه لي�ض يف هذه املادة اأي ن�ض 
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يجيز الأية دولة طرف يف هذا العهد اأن تعفي نف�ضها على اأية �ضورة 

منع  اتفاقية  اأحكام  مبقت�ضى  عليها  مرتتبًا  يكون  التزام  اأي  من 

جرمية االإبادة اجلماعية واملعاقبة عليها.

اأو  اخلا�ض  العفو  التما�ض  حق  بــاالإعــدام  عليه  حكم  �ضخ�ض  4.  الأي 

اإبدال  اأو  اأو العفو اخلا�ض  اإبدال العقوبة. ويجوز منح العفو العام 

عقوبة االإعدام يف جميع احلاالت.

5.  ال يجوز احلكم بعقوبة االإعدام على جرائم ارتكبها اأ�ضخا�ض دون 

الثامنة ع�ضرة من العمر، وال تنفيذ هذه العقوبة باحلوامل.

اإلغاء  اأو منع  اأي حكم يجوز التذرع به لتاأخري  6.  لي�ض يف هذه املادة 

عقوبة االإعدام من قبل اأية دولة طرف يف هذا العهد.

املادة 7

اأو  القا�ضية  العقوبة  اأو  للمعاملة  وال  للتعذيب  اأحــد  اإخ�ضاع  يجوز  ال 

اللاإن�ضانية اأو احلاطة بالكرامة. وعلى وجه اخل�ضو�ض، ال يجوز اإجراء 

اأية جتربة طبية اأو علمية على اأحد دون ر�ضاه احلر.

املادة 8

بجميع  بالرقيق  واالجتــار  الــرق  ويحظر  اأحــد،  ا�ضرتقاق  يجوز  1.  ال 

�ضورهما.

ال يجوز اإخ�ضاع اأحد للعبودية.  .2

ال يجوز اإكراه اأحد على ال�ضخرة اأو العمل االإلزامي، 3.  )اأ( 

البلدان  يف  يجعلها،  نحو  على  )اأ(   3 الفقرة  تاأويل  يجوز  )ب(  ال   

التي جتيز املعاقبة على بع�ض اجلرائم بال�ضجن مع االأ�ضغال 

ال�ضاقة، متنع تنفيذ عقوبة االأ�ضغال ال�ضاقة املحكوم بها من 

قبل حمكمة خمت�ضة،

العمل  اأو  “ال�ضخرة  تعبري  ي�ضمل  ال  الفقرة،  هــذه  )ج(  الأغــرا�ــض   

االإلزامي”

الفرعية  بالفقرة  املق�ضودة  غري  واخلــدمــات  “1”  االأعــمــال    

نتيجة  املعتقل  ال�ضخ�ض  على  عادة  تفر�ض  والتي  )ب( 

هذا  مثل  بحقه  �ضدر  الذي  اأو  قانوين  اأو  ق�ضائي  قرار 

القرار ثم اأفرج عنه ب�ضورة م�ضروطة،

البلدان  يف  وكــذلــك،  ع�ضكري،  طابع  ذات  خدمة  ــة  “2”   اأي   

اخلدمة  عن  ال�ضمريي  اال�ضتنكاف  بحق  تعرتف  التي 

على  القانون  يفر�ضها  قومية  خدمة  ــة  اأي الع�ضكرية، 

امل�ضتنكفني �ضمرييًا،

التي  النكبات  اأو  الطوارئ  حاالت  يف  تفر�ض  خدمة  “3”  اأية    

تهدد حياة اجلماعة اأو رفاهها،

“4”  اأية اأعمال اأو خدمات ت�ضكل جزءًا من االلتزامات املدنية    

العادية.

املادة 9

1.  لكل فرد حق يف احلرية ويف االأمان على �ضخ�ضه. وال يجوز توقيف 

اأحد اأو اعتقاله تع�ضفًا. وال يجوز حرمان اأحد من حريته اإال الأ�ضباب 

ين�ض عليها القانون وطبقًا للإجراء املقرر فيه.
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لدى  التوقيف  هذا  باأ�ضباب  توقيفه  يتم  �ضخ�ض  اأي  اإبلغ  2.  يتوجب 

وقوعه كما يتوجب اإبلغه �ضريعًا باأية تهمة توجه اإليه.

3.  يقدم املوقوف اأو املعتقل بتهمة جزائية، �ضريعًا، اإىل اأحد الق�ضاة 

اأو اأحد املوظفني املخولني قانونًا مبا�ضرة وظائف ق�ضائية، ويكون 

من حقه اأن يحاكم خلل مهلة معقولة اأو اأن يفرج عنه. وال يجوز 

اأن يكون احتجاز االأ�ضخا�ض الذين ينتظرون املحاكمة هو القاعدة 

العامة، ولكن من اجلائز تعليق االإفراج عنهم على �ضمانات لكفالة 

االإجــراءات  اأخرى من مراحل  اأية مرحلة  املحاكمة يف  ح�ضورهم 

الق�ضائية، ولكفالة تنفيذ احلكم عند االقت�ضاء.

4.  لكل �ضخ�ض حرم من حريته بالتوقيف اأو االعتقال حق الرجوع اإىل 

اإبطاء يف قانونية اعتقاله،  حمكمة لكي تف�ضل هذه املحكمة دون 

وتاأمر باالإفراج عنه اإذا كان االعتقال غري قانوين.

يف  حق  قانوين  غري  اعتقال  اأو  توقيف  �ضحية  كــان  �ضخ�ض  5.  لكل 

احل�ضول على تعوي�ض.

املادة 10

حترتم  اإن�ضانية،  معاملة  حريتهم  من  املحرومني  جميع  1.  يعامل 

الكرامة االأ�ضيلة يف ال�ضخ�ض االإن�ضاين.

يف  اإال  املدانني،  االأ�ضخا�ض  عن  املتهمون  االأ�ضخا�ض  2.  )اأ(  يف�ضل 

تتفق مع  ا�ضتثنائية، ويكونون حمل معاملة على حدة  ظروف 

كونهم اأ�ضخا�ضًا غري مدانني،

بال�ضرعة  ويحالون  البالغني.  عن  االأحــداث  املتهمون  )ب(  يف�ضل   

املمكنة اإىل الق�ضاء للف�ضل يف ق�ضاياهم.

يكون  معاملة  امل�ضجونني  معاملة  ال�ضجون  نظام  يراعى  اأن  3.  يجب 

هدفها االأ�ضا�ضي اإ�ضلحهم واإعادة تاأهيلهم االجتماعي. ويف�ضل 

�ضنهم  مع  تتفق  معاملة  ويعاملون  البالغني  االأحــداث عن  املذنبون 

ومركزهم القانوين.

املادة 11

ال يجوز �ضجن اأي اإن�ضان ملجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.

املادة 12

حرية  حق  ما  دولة  اإقليم  داخل  قانوين  نحو  على  يوجد  فرد  1.  لكل 

التنقل فيه وحرية اختيار مكان اإقامته.

لكل فرد حرية مغادرة اأي بلد، مبا يف ذلك بلده.  .2

التي  تلك  غري  قيود  باأية  اأعــله  املذكورة  احلقوق  تقييد  يجوز  3.  ال 

اأو  القومي  االأمــن  حلماية  �ضرورية  وتكون  القانون،  عليها  ين�ض 

النظام العام اأو ال�ضحة العامة اأو االآداب العامة اأو حقوق االآخرين 

وحرياتهم، وتكون متم�ضية مع احلقوق االأخرى املعرتف بها يف هذا 

العهد.

ال يجوز حرمان اأحد، تع�ضفًا، من حق الدخول اإىل بلده.  .4

املادة 13

ال يجوز اإبعاد االأجنبي املقيم ب�ضفة قانونية يف اإقليم دولة طرف يف هذا 

وبعد متكينه، ما مل حتتم  للقانون،  وفقًا  اتخذ  لقرار  تنفيذًا  اإال  العهد 
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لعدم  املوؤيدة  االأ�ضباب  عر�ض  من  ذلك،  خلف  القومي  االأمن  دواعي 

اأو  تعينه  اأو على من  املخت�ضة  ال�ضلطة  اإبعاده ومن عر�ض ق�ضيته على 

تعينهم خ�ضي�ضا لذلك، ومن توكيل من ميثله اأمامها اأو اأمامهم.

املادة 14

1.  النا�ض جميعًا �ضواء اأمام الق�ضاء. ومن حق كل فرد، لدى الف�ضل 

اأية  يف  والتزاماته  حقوقه  يف  اأو  اإليه  توجه  جزائية  تهمة  اأيــة  يف 

دعوى مدنية، اأن تكون ق�ضيته حمل نظر من�ضف وعلني من قبل 

ويجوز  القانون.  بحكم  من�ضاأة  حيادية،  م�ضتقلة  خمت�ضة  حمكمة 

بع�ضها  اأو  كلها  املحاكمة  ح�ضور  من  واجلمهور  ال�ضحافة  منع 

لدواعي االآداب العامة اأو النظام العام اأو االأمن القومي يف جمتمع 

دميقراطي، اأو ملقت�ضيات حرمة احلياة اخلا�ضة الأطراف الدعوى، 

يكون من  املحكمة �ضرورية حني  تراها  التي  احلــدود  اأدنــى  اأو يف 

مب�ضلحة  تخل  اأن  اال�ضتثنائية  الظروف  بع�ض  يف  العلنية  �ضاأن 

يجب  مدنية  دعوى  اأو  ق�ضية جزائية  اأي حكم يف  اأن  اإال  العدالة، 

اأن ي�ضدر ب�ضورة علنية، اإال اإذا كان االأمر يت�ضل باأحداث تقت�ضي 

بني  خلفات  تتناول  الــدعــوى  كانت  اأو  ذلــك  خــلف  م�ضلحتهم 

زوجني اأو تتعلق بالو�ضاية على اأطفال.

2.  من حق كل متهم بارتكاب جرمية اأن يعترب بريئًا اإىل اأن يثبت عليه 

اجلرم قانونًا.

قدم  وعلى  ق�ضيته،  يف  النظر  اأثناء  يتمتع  اأن  بجرمية  متهم  3.  لكل 

امل�ضاواة التامة، بال�ضمانات الدنيا التالية: 

)اأ(  اأن يتم اإعلمه �ضريعًا وبالتف�ضيل، وفى لغة يفهمها، بطبيعة   

التهمة املوجهة اإليه واأ�ضبابها،

)ب(  اأن يعطى من الوقت ومن الت�ضهيلت ما يكفيه الإعداد دفاعه   

وللت�ضال مبحام يختاره بنف�ضه،

اأن يحاكم دون تاأخري ال مربر له، )ج(   

)د(  اأن يحاكم ح�ضوريًا واأن يدافع عن نف�ضه ب�ضخ�ضه اأو بوا�ضطة   

حمام من اختياره، واأن يخطر بحقه يف وجود من يدافع عنه 

اإذا مل يكن له من يدافع عنه، واأن تزوده املحكمة حكمًا، كلما 

كانت م�ضلحة العدالة تقت�ضي ذلك، مبحام يدافع عنه، دون 

حتميله اأجرًا على ذلك اإذا كان ال ميلك الو�ضائل الكافية لدفع 

هذا االأجر،

)هـ(  اأن يناق�ض �ضهود االتهام، بنف�ضه اأو من قبل غريه، واأن يح�ضل   

ال�ضروط  بــذات  النفي  �ضهود  ا�ضتدعاء  على  املوافقة  على 

املطبقة يف حالة �ضهود االتهام،

اللغة  يتكلم  ال  اأو  يفهم  ال  كان  اإذا  برتجمان  جمانًا  يزود  )و(  اأن   

امل�ضتخدمة يف املحكمة،

اأال يكره على ال�ضهادة �ضد نف�ضه اأو على االعرتاف بذنب. )ز(   

4.  يف حالة االأحداث، يراعى جعل االإجراءات منا�ضبة ل�ضنهم ومواتية 

ل�ضرورة العمل على اإعادة تاأهيلهم.

5.  لكل �ضخ�ض اأدين بجرمية حق اللجوء، وفقًا للقانون، اإىل حمكمة 

اأعلى كيما تعيد النظر يف قرار اإدانته وفى العقاب الذي حكم به 

عليه.
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6.  حني يكون قد �ضدر على �ضخ�ض ما حكم نهائي يدينه بجرمية، ثم 

اأبطل هذا احلكم اأو �ضدر عفو خا�ض عنه على اأ�ضا�ض واقعة جديدة 

خطاأ  وقوع  على  القاطع  الدليل  حتمل  االكت�ضاف  حديثة  واقعة  اأو 

نتيجة  العقاب  به  اأنــزل  الذي  ال�ضخ�ض  تعوي�ض  يتوجب  ق�ضائي، 

تلك االإدانة، وفقًا للقانون، ما مل يثبت اأنه يتحمل، كليًا اأو جزئيًا، 

امل�ضئولية عن عدم اإف�ضاء الواقعة املجهولة يف الوقت املنا�ضب.

7.  ال يجوز تعري�ض اأحد جمددًا للمحاكمة اأو للعقاب على جرمية �ضبق 

اأن اأدين بها اأو برئ منها بحكم نهائي وفقًا للقانون وللإجراءات 

اجلنائية يف كل بلد.

املادة 15

1.  ال يدان اأي فرد باأية جرمية ب�ضبب فعل اأو امتناع عن فعل مل يكن 

الدويل.  اأو  الوطني  القانون  ي�ضكل جرمية مبقت�ضى  ارتكابه  وقت 

كما ال يجوز فر�ض اأية عقوبة تكون اأ�ضد من تلك التي كانت �ضارية 

بعد  حــدث،  واإذا  اجلرمية.  فيه  ارتكبت  الــذي  الوقت  يف  املفعول 

ارتكاب اجلرمية اأن �ضدر قانون ين�ض على عقوبة اأخف، وجب اأن 

ي�ضتفيد مرتكب اجلرمية من هذا التخفيف.

�ضخ�ض  اأي  ومعاقبة  مبحاكمة  يخل  �ضئ  من  املــادة  هذه  يف  2.  لي�ض 

على اأي فعل اأو امتناع عن فعل كان حني ارتكابه ي�ضكل جرمًا وفقًا 

ملبادئ القانون العامة التي تعرتف بها جماعة االأمم.

املادة 16

لكل اإن�ضان، يف كل مكان، احلق باأن يعرتف له بال�ضخ�ضية القانونية.

املادة 17

1.  كذلك ال يجوز تعري�ض اأي �ضخ�ض، على نحو تع�ضفي اأو غري قانوين، 

للتدخل يف خ�ضو�ضياته اأو �ضوؤون اأ�ضرته اأو بيته اأو مرا�ضلته، وال 

الأي حملت غري قانونية مت�ض �ضرفه اأو �ضمعته.

اأو  التدخل  هذا  مثل  من  القانون  يحميه  اأن  �ضخ�ض  كل  حق  2.  من 

امل�ضا�ض.

املادة 18

اإن�ضان احلق يف حرية الفكر والوجدان والدين. وي�ضمل ذلك  1.  لكل 

حريته يف اأن يدين بدين ما، وحريته يف اعتناق اأي دين اأو معتقد 

يختاره، وحريته يف اإظهار دينه اأو معتقده بالتعبد واإقامة ال�ضعائر 

واملمار�ضة والتعليم، مبفرده اأو مع جماعة، واأمام امللأ اأو على حدة.

2.  ال يجوز تعري�ض اأحد الإكراه من �ضاأنه اأن يخل بحريته يف اأن يدين 

بدين ما، اأو بحريته يف اعتناق اأي دين اأو معتقد يختاره.

3.  ال يجوز اإخ�ضاع حرية االإن�ضان يف اإظهار دينه اأو معتقده، اإال للقيود 

التي يفر�ضها القانون والتي تكون �ضرورية حلماية ال�ضلمة العامة 

حقوق  اأو  العامة  االآداب  اأو  العامة  ال�ضحة  اأو  العام  النظام  اأو 

االآخرين وحرياتهم االأ�ضا�ضية.

اأو  االآبــاء،  حرية  باحرتام  العهد  هذا  يف  االأطــراف  الــدول  4.  تتعهد 

االأو�ضياء عند وجودهم، يف تاأمني تربية اأوالدهم دينيًا وخلقيًا وفقًا 

لقناعاتهم اخلا�ضة.
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املادة 19

لكل اإن�ضان احلق يف اعتناق اآراء دون م�ضايقة.  .1

يف  حريته  احلق  هذا  وي�ضمل  التعبري.  حرية  يف  احلق  اإن�ضان  2.  لكل 

اإىل  ونقلها  وتلقيها  واالأفكار  املعلومات  �ضروب  خمتلف  التما�ض 

اآخرين دومنا اعتبار للحدود، �ضواء على �ضكل مكتوب اأو مطبوع اأو 

يف قالب فني اأو باأية و�ضيلة اأخرى يختارها.

هذه  من   2 الفقرة  يف  عليها  املن�ضو�ض  احلقوق  ممار�ضة  3.  ت�ضتتبع 

اإخ�ضاعها  يجوز  ذلك  وعلى  خا�ضة.  وم�ضئوليات  واجبات  املــادة 

واأن  القانون  بن�ض  حمددة  تكون  اأن  �ضريطة  ولكن  القيود  لبع�ض 

تكون �ضرورية:

الحرتام حقوق االآخرين اأو �ضمعتهم، )اأ(   

اأو  العامة  ال�ضحة  اأو  العام  النظام  اأو  القومي  االأمن  )ب(  حلماية   

االآداب العامة.

املادة 20

حتظر بالقانون اأية دعاية للحرب.  .1

اأو  العن�ضرية  اأو  القومية  الكراهية  اإىل  دعوة  اأية  بالقانون  2.  حتظر 

الدينية ت�ضكل حتري�ضًا على التمييز اأو العداوة اأو العنف.

 املادة 21

من  يو�ضع  اأن  يجوز  وال  بــه.  معرتفًا  ال�ضلمي  التجمع  يف  احلــق  يكون 

للقانون  طبقًا  تفر�ض  التي  تلك  اإال  احلــق  هــذا  ممار�ضة  على  القيود 

وت�ضكل تدابري �ضرورية، يف جمتمع دميقراطي، ل�ضيانة االأمن القومي 

اأو ال�ضلمة العامة اأو النظام العام اأو حماية ال�ضحة العامة اأو االآداب 

العامة اأو حماية حقوق االآخرين وحرياتهم.

 

املادة 22

اآخرين، مبا يف ذلك  1.  لكل فرد حق يف حرية تكوين اجلمعيات مع 

حق اإن�ضاء النقابات واالن�ضمام اإليها من اأجل حماية م�ضاحله.

تلك  اإال  احلــق  هــذا  ممار�ضة  على  القيود  من  يو�ضع  اأن  يجوز  2.  ال 

جمتمع  يف  �ضرورية،  تدابري  وت�ضكل  القانون  عليها  ين�ض  التي 

النظام  اأو  العامة  ال�ضلمة  اأو  القومي  االأمن  ل�ضيانة  دميقراطي، 

اأو حماية حقوق  العامة  االآداب  اأو  العامة  اأو حماية ال�ضحة  العام 

اأفــراد  اإخ�ضاع  دون  املــادة  هــذه  حتــول  وال  وحرياتهم.  االآخــريــن 

القوات امل�ضلحة ورجال ال�ضرطة لقيود قانونية على ممار�ضة هذا 

احلق.

اتفاقية  يف  االأطـــراف  للدول  يجيز  حكم  اأي  املــادة  هــذه  يف  3.  لي�ض 

النقابية  احلرية  ب�ضاأن   1948 عام  املعقودة  الدولية  العمل  منظمة 

وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابري ت�ضريعية من �ضاأنها، اأو 

تطبيق القانون بطريقة من �ضاأنها اأن تخل بال�ضمانات املن�ضو�ض 

عليها يف تلك االتفاقية.

املادة 23

املجتمع،  يف  واالأ�ضا�ضية  الطبيعية  اجلماعية  الوحدة  هي  1.  االأ�ضرة 

ولها حق التمتع بحماية املجتمع والدولة.
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2.  يكون للرجل واملراأة، ابتداء من بلوغ �ضن الزواج، حق معرتف به يف 

التزوج وتاأ�ضي�ض اأ�ضرة.

3.  ال ينعقد اأي زواج اإال بر�ضا الطرفني املزمع زواجهما ر�ضاء كامًل 

ال اإكراه فيه.

لكفالة  املنا�ضبة  التدابري  العهد  هــذا  يف  االأطـــراف  الــدول  4.  تتخذ 

ت�ضاوى حقوق الزوجني وواجباتهما لدى التزوج وخلل قيام الزواج 

لكفالة  تدابري  اتخاذ  يتوجب  االنحلل  وفى حالة  انحلله.  ولدى 

احلماية ال�ضرورية للأوالد يف حالة وجودهم.

املادة 24

1.  يكون لكل ولد، دون اأي متييز ب�ضبب العرق اأو اللون اأو اجلن�ض اأو 

اللغة اأو الدين اأو االأ�ضل القومي اأو االجتماعي اأو الرثوة اأو الن�ضب، 

تدابري  اتــخــاذ  يف  الــدولــة  وعلى  املجتمع  وعلى  اأ�ضرته  على  حــق 

احلماية التي يقت�ضيها كونه قا�ضرًا.

يتوجب ت�ضجيل كل طفل فور والدته ويعطى اإ�ضمًا يعرف به  .2

لكل طفل حق يف اكت�ضاب جن�ضية.  .3

املادة 25

 ،2 اأي وجه من وجوه التمييز املذكور يف املادة  يكون لكل مواطن، دون 

احلقوق التالية، التي يجب اأن تتاح له فر�ضة التمتع بها دون قيود غري 

معقولة:

بوا�ضطة  واإمــا  مبا�ضرة  اإما  العامة،  ال�ضوؤون  اإدارة  يف  ي�ضارك  )اأ(  اأن 

ممثلني يختارون يف حرية،

باالقرتاع  دوريــًا  جترى  نزيهة  انتخابات  يف  وُينتخب،  َينتخب  )ب(  اأن 

العام وعلى قدم امل�ضاواة بني الناخبني وبالت�ضويت ال�ضري، ت�ضمن 

التعبري احلر عن اإرادة الناخبني،

تقلد  فر�ضة  �ــضــواه،  مــع  عمومًا  املــ�ــضــاواة  قــدم  على  لــه،  تتاح  )ج(  اأن 

الوظائف العامة يف بلده.

املادة 26

اأمام القانون ويتمتعون دون اأي متييز بحق مت�ضاٍو  النا�ض جميعًا �ضواء 

يف التمتع بحمايته. ويف هذا ال�ضدد يجب اأن يحظر القانون اأي متييز 

واأن يكفل جلميع االأ�ضخا�ض على ال�ضواء حماية فعالة من التمييز الأي 

�ضبب، كالعرق اأو اللون اأو اجلن�ض اأو اللغة اأو الدين اأو الراأي �ضيا�ضيًا اأو 

غري �ضيا�ضي، اأو االأ�ضل القومي اأو االجتماعي، اأو الرثوة اأو الن�ضب، اأو 

غري ذلك من االأ�ضباب.

املادة 27

لغوية،  اأو  دينية  اأو  اإثنية  اأقليات  فيها  توجد  التي  الــدول  يف  يجوز،  ال 

التمتع  حق  من  املذكورة  االأقليات  اإىل  املنت�ضبون  االأ�ضخا�ض  يحرم  اأن 

ا�ضتخدام  اأو  �ضعائره  واإقامة  بدينهم  املجاهرة  اأو  اخلا�ضة  بثقافتهم 

لغتهم، باال�ضرتاك مع االأع�ضاء االآخرين يف جماعتهم.
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الجزء الرابع
املادة 28

اإليها يف  )ي�ضار  االإن�ضان  املعنية بحقوق  اللجنة  ت�ضمى  1.  تن�ضاأ جلنة 

اللجنة من  وتتاألف هذه  “اللجنة”(.  با�ضم  العهد  يلي من هذا  ما 

ثمانية ع�ضر ع�ضوًا وتتوىل الوظائف املن�ضو�ض عليها يف ما يلي.

2.  توؤلف اللجنة من مواطنني يف الدول االأطراف يف هذا العهد، من 

ذوى املناقب اخللقية الرفيعة امل�ضهود لهم باالخت�ضا�ض يف ميدان 

بع�ض  فيها  ي�ضرك  اأن  املفيد  من  اأن  مراعاة  مع  االإن�ضان،  حقوق 

االأ�ضخا�ض ذوى اخلربة القانونية.

يعملون فيها ب�ضفتهم  باالنتخاب، وهم  اللجنة  اأع�ضاء  تعيني  3.  يتم 

ال�ضخ�ضية.

 

املادة 29

اأ�ضخا�ض  ال�ضري من قائمة  اللجنة باالقرتاع  اأع�ضاء  1.  يتم انتخاب 

قد  تكون   ،28 املـــادة  يف  عليها  املن�ضو�ض  املــوؤهــلت  لهم  تتوفر 

ر�ضحتهم لهذا الغر�ض الدول االأطراف يف هذا العهد.

2.  لكل دولة طرف يف هذا العهد اأن تر�ضح، من بني مواطنيها ح�ضرًا، 

�ضخ�ضني على االأكرث.

يجوز تر�ضيح ال�ضخ�ض ذاته اأكرث من مرة.  .3

املادة 30

1.  ُيجرى االنتخاب االأول يف موعد ال يتجاوز �ضتة اأ�ضهر من بدء نفاذ 

هذا العهد.

2.  قبل اأربعة اأ�ضهر على االأقل من موعد اأي انتخاب لع�ضوية اللجنة، 

 ،34 للمادة  وفقًا  �ضغوره  يعلن  مقعد  مللء  االنتخاب  حالة  غري  يف 

ــراف يف هذا  االأط الــدول  اإىل  املتحدة  لــلأمم  العام  االأمــني  يوجه 

مر�ضحيها  اأ�ضماء  تقدمي  اإىل  فيها  يدعوها  خطية  ر�ضالة  العهد 

لع�ضوية اللجنة يف غ�ضون ثلثة اأ�ضهر.

املر�ضحني  جميع  اأ�ضماء  قائمة  املتحدة  للأمم  العام  االأمني  3.  ي�ضع 

على هذا النحو، بالرتتيب االألفبائي ومع ذكر الدولة الطرف التي 

ر�ضحت كل منهم، ويبلغ هذه القائمة اإىل الدول االأطراف يف هذا 

العهد قبل �ضهر على االأقل من موعد كل انتخاب.

االأطراف يف هذا  الدول  تعقده  اجتماع  اللجنة يف  اأع�ضاء  4.  ينتخب 

االأمم  مقر  يف  املتحدة،  لــلأمم  العام  االأمــني  من  بدعوة  العهد، 

بح�ضور  فيه  الن�ضاب  يكتمل  الذي  االجتماع،  هذا  ويف  املتحدة. 

االنتخاب  يف  يفوز  العهد،  هــذا  يف  االأطـــراف  الــدول  ثلثي  ممثلي 

لع�ضوية اللجنة اأولئك املر�ضحون الذين ح�ضلوا على اأكرب عدد من 

االأطراف  الدول  الأ�ضوات ممثلي  املطلقة  االأغلبية  وعلى  االأ�ضوات 

احلا�ضرين واملقرتعني.

املادة 31

ال يجوز اأن ت�ضم اللجنة اأكرث من واحد من مواطني اأية دولة.  .1

اجلغرايف  التوزيع  عدالة  اللجنة،  لع�ضوية  االنتخاب  يف  2.  يراعى، 

ومتثيل خمتلف احل�ضارات والنظم القانونية الرئي�ضية.
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املادة 32

1.  يكون انتخاب اأع�ضاء اللجنة لوالية مدتها اأربع �ضنوات. ويجوز اأن 

يعاد انتخابهم اإذا اأعيد تر�ضيحهم. اإال اأن والية ت�ضعة من االأع�ضاء 

املنتخبني يف االنتخاب االأول تنق�ضي بانتهاء �ضنتني، ويتم حتديد 

يقوم  بــاأن  االأول،  االنتخاب  انتهاء  فــورًا  الت�ضعة  االأع�ضاء  هــوؤالء 

رئي�ض االجتماع املن�ضو�ض عليه يف الفقرة 4 من املادة 30 باختيار 

اأ�ضمائهم بالقرعة.

2.  تتم االنتخابات اللزمة عند انق�ضاء الوالية وفقًا للمواد ال�ضالفة 

من هذا اجلزء من هذا العهد.

املادة 33

اأع�ضائها االآخرين، عن  1.  اإذا انقطع ع�ضو يف اللجنة، باإجماع راأي 

اال�ضطلع بوظائفه الأي �ضبب غري الغياب ذي الطابع املوؤقت، يقوم 

رئي�ض اللجنة باإبلغ ذلك اإىل االأمني العام للأمم املتحدة، فيعلن 

االأمني العام حينئذ �ضغور مقعد ذلك الع�ضو.

2.  يف حالة وفاة اأو ا�ضتقالة ع�ضو يف اللجنة، يقوم رئي�ض اللجنة فورًا 

باإبلغ ذلك اإىل االأمني العام للأمم املتحدة، فيعلن االأمني العام 

حينئذ �ضغور مقعد ذلك الع�ضو ابتداًء من تاريخ وفاته اأو من تاريخ 

نفاذ ا�ضتقالته.

املادة 34

1.  اإذا اأعلن �ضغور مقعد ما طبقًا للمادة 33، وكانت والية الع�ضو الذي 

اإعلن  تلي  التي  ال�ضتة  االأ�ضهر  خلل  تنق�ضي  ال  ا�ضتبداله  يجب 

اإىل  ذلك  باإبلغ  املتحدة  للأمم  العام  االأمني  يقوم  مقعده،  �ضغور 

الدول االأطراف يف هذا العهد، التي يجوز لها، خلل مهلة �ضهرين، 

تقدمي مر�ضحني وفقًا للمادة 29 من اأجل ملء املقعد ال�ضاغر.

املر�ضحني  باأ�ضماء جميع  املتحدة قائمة  العام للأمم  االأمني  2.  ي�ضع 

على هذا النحو، بالرتتيب االألفبائي، ويبلغ هذه القائمة اإىل الدول 

مللء  الــلزم  االنتخاب  يجرى  ذاك  واإذ  العهد.  االأطــراف يف هذا 

املقعد ال�ضاغر طبقًا للأحكام اخلا�ضة بذلك من هذا اجلزء من 

هذا العهد.

للمادة  طبقًا  �ضغوره  اأعلن  مقعد  مللء  انتخب  اللجنة  يف  ع�ضو  3.  كل 

33 يتوىل مهام الع�ضوية فيها حتى انق�ضاء ما تبقى من مدة والية 

الع�ضو الذي �ضغر مقعده يف اللجنة مبقت�ضى اأحكام تلك املادة.

املادة 35

املتحدة،  لــلأمم  العامة  اجلمعية  مبوافقة  اللجنة،  اأع�ضاء  يتقا�ضى 

مكافاآت تقتطع من موارد االأمم املتحدة بال�ضروط التي تقررها اجلمعية 

العامة، مع اأخذ اأهمية م�ضوؤوليات اللجنة بعني االعتبار.

املادة 36

وت�ضهيلت  موظفني  من  يلزم  ما  املتحدة  لــلأمم  العام  االأمــني  يوفر 

بها مبقت�ضى  املنوطة  بالوظائف  الفعال  اال�ضطلع  من  اللجنة  لتمكني 

هذا العهد.
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املادة 37

1.  يتوىل االأمني العام للأمم املتحدة دعوة اللجنة اإىل عقد اجتماعها 

االأول يف مقر االأمم املتحدة.

التي ين�ض عليها  اللجنة يف االأوقات  2.  بعد اجتماعها االأول، جتتمع 

نظامها الداخلي.

3.  تعقد اللجنة اجتماعاتها عادة يف مقر االأمم املتحدة اأو يف مكتب 

االأمم املتحدة بجنيف.

املادة 38

يقوم كل ع�ضو من اأع�ضاء اللجنة، قبل توليه من�ضبه، بالتعهد ر�ضميًا، 

يف جل�ضة علنية، بالقيام مبهامه بكل جترد ونزاهة.

املادة 39

تنتخب اللجنة اأع�ضاء مكتبها ملدة �ضنتني. ويجوز اأن يعاد      .1

انتخابهم.  

ت�ضمينه  مع  ولكن  الداخلي،  نظامها  و�ضع  بنف�ضها  اللجنة  2.  تتوىل 

احلكمني التاليني:

يكتمل الن�ضاب بح�ضور اإثني ع�ضر ع�ضوًا، )اأ(   

)ب( تتخذ قرارات اللجنة باأغلبية اأ�ضوات اأع�ضائها احلا�ضرين  

املادة 40

1.  تتعهد الدول االأطراف يف هذا العهد بتقدمي تقارير عن التدابري 

وعن  فيه،  بها  املعرتف  للحقوق  اإعمااًل  متثل  والتي  اتخذتها  التي 

التقدم املحرز يف التمتع بهذه احلقوق، وذلك:

االأطــراف  الــدول  اإزاء  العهد  هذا  نفاذ  بدء  من  �ضنة  )اأ(  خلل   

املعنية،

)ب( ثم كلما طلبت اللجنة اإليها ذلك.  

2.  تقدم جميع التقارير اإىل االأمني العام للأمم املتحدة، الذي يحيلها 

اإىل اللجنة للنظر فيها. وي�ضار وجوبًا يف التقارير املقدمة اإىل ما قد 

يقوم من عوامل وم�ضاعب توؤثر يف تنفيذ اأحكام هذا العهد.

3.  للأمني العام للأمم املتحدة، بعد الت�ضاور مع اللجنة، اأن يحيل اإىل 

الوكاالت املتخ�ض�ضة املعنية ن�ضخًا من اأية اأجزاء من تلك التقارير 

قد تدخل يف ميدان اخت�ضا�ضها.

يف  االأطــراف  الــدول  من  املقدمة  التقارير  بدرا�ضة  اللجنة  4.  تقوم 

هذا العهد. وعليها اأن توايف هذه الدول مبا ت�ضعه هي من تقارير، 

اأن توايف املجل�ض  اأي�ضًا  وباأية ملحظات عامة ت�ضتن�ضبها. وللجنة 

من  بن�ضخ  م�ضفوعة  امللحظات  بتلك  واالجتماعي  االقت�ضادي 

التقارير التي تلقتها من الدول االأطراف يف هذا العهد.

5.  للدول االأطراف يف هذا العهد اأن تقدم اإىل اللجنة تعليقات على اأية 

ملحظات تكون قد اأبديت وفقًا للفقرة 4 من هذه املادة.
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املادة 41

1.  لكل دولة طرف يف هذا العهد اأن تعلن يف اأي حني، مبقت�ضى اأحكام 

ودرا�ضة  ا�ضتلم  يف  اللجنة  باخت�ضا�ض  تعرتف  اأنها  املــادة،  هذه 

ال  اأخرى  طرفًا  دولة  باأن  طرف  دولة  ادعاء  على  تنطوي  بلغات 

تفي بااللتزامات التي يرتبها عليها هذا العهد. وال يجوز ا�ضتلم 

�ضدرت  اإذا  اإال  ــادة  امل هــذه  مبوجب  املقدمة  البلغات  ودرا�ــضــة 

مــا يخ�ضها،  اإعــلنــًا تعرتف فيه، يف  اأ�ــضــدرت  ــة طــرف  دول عــن 

باخت�ضا�ض اللجنة. وال يجوز اأن ت�ضتلم اللجنة اأي بلغ يهم دولة 

على  التايل  االإجـــراء  ويطبق  املــذكــور.  االإعــلن  ت�ضدر  مل  طرفا 

البلغات التي يتم ا�ضتلمها وفق الأحكام هذه املادة:

)اأ(  اإذا راأت دولة طرف يف هذا العهد اإن دولة طرفًا اأخرى تتخلف   

عن تطبيق اأحكام هذا العهد، كان لها اأن ت�ضرتعى نظر هذه 

الدولة الطرف، يف بلغ خطى، اإىل هذا التخلف. وعلى الدولة 

البلغ،  ا�ضتلمها  من  اأ�ضهر  ثلثة  خلل  تقوم،  اأن  امل�ضتلمة 

باإيداع الدولة املر�ضلة، خطيًا، تف�ضريًا اأو بيانًا من اأي نوع اآخر 

يو�ضح امل�ضاألة وينبغي اأن ينطوي، بقدر ما يكون ذلك ممكنًا 

التظلم  وطرق  االإجرائية  القواعد  اإىل  اإ�ضارة  على  ومفيدًا، 

املحلية التي ا�ضتخدمت اأو اجلاري ا�ضتخدامها اأو التي ال تزال 

متاحة،

)ب(  فاإذا مل تنته امل�ضاألة اإىل ت�ضوية تر�ضى كلتا الدولتني الطرفني   

امل�ضتلمة  الدولة  تلقى  تاريخ  من  اأ�ضهر  �ضتة  خلل  املعنيتني 

اللجنة  اإىل  امل�ضاألة  حتيل  اأن  منهما  لكل  كان  االأول،  للبلغ 

باإ�ضعار توجهه اإليها واإىل الدولة االأخرى،

بعد  اإال  اإليها  املحالة  امل�ضاألة  يف  اللجنة  تنظر  اأن  يجوز  )ج(  ال   

االإ�ضتيثاق من اأن جميع طرق التظلم املحلية املتاحة قد جلئ 

بها  املعرتف  الدويل  القانون  ملبادئ  طبقًا  وا�ضتنفدت،  اإليها 

ت�ضتغرق  التي  احلــاالت  يف  القاعدة  هذه  تنطبق  وال  عمومًا. 

فيها اإجراءات التظلم مددًا تتجاوز احلدود املعقولة،

)د(  تعقد اللجنة جل�ضات �ضرية لدى بحثها الر�ضائل يف اإطار هذه   

املادة،

اأن  )ج(،  الفرعية  الفقرة  اأحكام  مراعاة  مع  اللجنة،  على  )هـ(    

املعنيتني،  الطرفني  الدولتني  على  احلميدة  م�ضاعيها  تعر�ض 

بغية الو�ضول اإىل حل ودي للم�ضاألة على اأ�ضا�ض احرتام حقوق 

االإن�ضان واحلريات االأ�ضا�ضية املعرتف بها يف هذا العهد،

)و(  للجنة، يف اأية م�ضاألة حمالة اإليها، اأن تدعو الدولتني الطرفني   

املعنيتني امل�ضار اإليهما يف الفقرة الفرعية )ب( اإىل تزويدها 

باأية معلومات ذات �ضاأن.

)ز(  للدولتني الطرفني املعنيتني امل�ضار اإليهما يف الفقرة الفرعية   

يف  نظرها  اأثــنــاء  اللجنة  لــدى  ميثلها  مــن  اإيــفــاد  حــق  )ب( 

امل�ضاألة، وحق تقدمي امللحظات �ضفويًا و/اأو خطيًا، )ح( على 

اللجنة اأن تقدم تقريرًا يف غ�ضون اإثني ع�ضر �ضهرًا من تاريخ 

تلقيها االإ�ضعار املن�ضو�ض عليه يف الفقرة الفرعية )ب(:

“1”  فاإذا مت التو�ضل اإىل حل يتفق مع �ضروط الفقرة الفرعية    

موجز  عــر�ــض  على  تقريرها  اللجنة  ق�ضرت  )هــــ(، 

للوقائع وللحل الذي مت التو�ضل اإليه،
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الفقرة  �ضروط  مع  يتفق  حل  اإىل  التو�ضل  يتم  مل  “2”  واإذا    

عر�ض  على  تقريرها  اللجنة  ق�ضرت  )هـــ(،  الفرعية 

اخلطية  املذكرات  التقرير  اإىل  و�ضمت  للوقائع،  موجز 

الــدولــتــني  مــن  املــقــدمــة  ال�ضفوية  الــبــيــانــات  وحمــ�ــضــر 

الطرفني املعنيتني. ويجب، يف كل م�ضاألة، اإبلغ التقرير 

اإىل الدولتني الطرفني املعنيتني.

2.  يبداأ نفاذ اأحكام هذه املادة متى قامت ع�ضر من الدول االإطراف 

هذه  من   )1( الفقرة  اإطــار  يف  اإعــلنــات  باإ�ضدار  العهد  هــذا  يف 

االأمني  لدى  االإعلنات  باإيداع هذه  االأطراف  الدول  وتقوم  املادة. 

العام للأمم املتحدة، الذي ير�ضل �ضورًا منها اإىل الدول االأطراف 

االأخرى. وللدولة الطرف اأن ت�ضحب اإعلنها يف اأي وقت باإخطار 

اأية  يف  بالنظر  ال�ضحب  هــذا  يخل  وال  العام.  االأمــني  اإىل  تر�ضله 

وال  املــادة،  اإطــار هذه  اإر�ضاله يف  �ضبق  بلغ  مو�ضوع  تكون  م�ضاألة 

يجوز ا�ضتلم اأي بلغ جديد من اأية دولة طرف بعد تلقي االأمني 

العام االإخطار ب�ضحب االإعلن، ما مل تكن الدولة الطرف املعنية 

قد اأ�ضدرت اإعلنًا جديدًا.

املادة 42

للمادة  وفقًا  اإليها  اأحيلت  م�ضاألة  حل  اللجنة  على  تعذر  )اأ(  اإذا   .1

بعد  لها،  جاز  املعنيتني  الطرفني  للدولتني  مر�ضيًا  حل   41

املعنيتني،  الطرفني  الدولتني  موافقة  على  م�ضبقًا  احل�ضول 

با�ضم  يلي  مــا  يف  اإليها  )ي�ضار  خا�ضة  توفيق  هيئة  تعيني 

الدولتني  ت�ضرف  حتت  احلميدة  م�ضاعيها  ت�ضع  “الهيئة”( 
على  للم�ضاألة  ودي  حل  اإىل  التو�ضل  بغية  املعنيتني  الطرفني 

اأ�ضا�ض احرتام اأحكام هذا العهد،

)ب(  تتاألف الهيئة من خم�ضة اأ�ضخا�ض تقبلهم الدولتان الطرفان   

املعنيتان. فاإذا تعذر و�ضول الدولتني الطرفني املعنيتني خلل 

بع�ضها،  اأو  كلها  الهيئة  تكوين  على  اتفاق  اإىل  اأ�ضهر  ثلثة 

وباأكرثية  ال�ضري  باالقرتاع  اأع�ضائها  بني  من  اللجنة  تنتخب 

الثلثني، اأع�ضاء الهيئة الذين مل يتفق عليهم.

من  يكونوا  اأال  ويجب  ال�ضخ�ضية.  ب�ضفتهم  الهيئة  اأع�ضاء  2.  يعمل 

ال  دولة  اأية  مواطني  من  اأو  املعنيتني  الطرفني  الدولتني  مواطني 

ت�ضدر  مل  ولكنها  فيه  طرفًا  تكون  اأو  العهد  هذا  يف  طرفًا  تكون 

االإعلن املن�ضو�ض عليه يف املادة 41.

تنتخب الهيئة رئي�ضها وت�ضع النظام الداخلي اخلا�ض بها.  .3

مكتب  يف  اأو  املتحدة  االأمم  مقر  يف  عادة  الهيئة  اجتماعات  4.  تعقد 

مكان  اأي  يف  عقدها  اجلائز  من  ولكن  بجنيف.  املتحدة  االأمم 

للأمم  العام  االأمــني  مع  بالت�ضاور  الهيئة  تعينه  قد  اآخــر  منا�ضب 

املتحدة ومع الدولتني الطرفني املعنيتني.

5.  تقوم االأمانة املن�ضو�ض عليها يف املادة 36 بتوفري خدماتها، اأي�ضًا، 

للهيئات املعينة مبقت�ضى هذه املادة.

6.  تو�ضع املعلومات التي تلقتها اللجنة وجمعتها حتت ت�ضرف الهيئة، 

التي يجوز لها اأن تطلب اإىل الدولتني الطرفني املعنيتني تزويدها 

باأية معلومات اأخرى ذات �ضلة باملو�ضوع. 
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جوانبها،  خمتلف  من  امل�ضاألة  نظر  ا�ضتنفادها  بعد  الهيئة،  7.  تقوم 

بعد  �ضهرًا  ع�ضر  اإثني  تتجاوز  ال  مهلة  خلل  حال  اأي  على  ولكن 

عر�ض امل�ضاألة عليها، بتقدمي تقرير اإىل رئي�ض اللجنة الإنهائه اإىل 

الدولتني الطرفني املعنيتني:

اإثني  خلل  امل�ضاألة  يف  النظر  اإجنــاز  الهيئة  على  تعذر  )اأ(  فــاإذا   

ع�ضر �ضهرًا، ق�ضرت تقريرها على اإ�ضارة موجزة اإىل املرحلة 

التي بلغتها من هذا النظر،

احرتام  اأ�ضا�ض  على  للم�ضاألة  ودي  حل  اإىل  التو�ضل  مت  )ب(  واإذا   

الهيئة  ق�ضرت  العهد،  هذا  يف  بها  املعرتف  االإن�ضان  حقوق 

التو�ضل  الذي مت  وللحل  للوقائع  موجز  على عر�ض  تقريرها 

اإليه،

)ج(  واإذا مل يتم التو�ضل اإىل حل تتوفر له �ضروط الفقرة الفرعية   

)ب(، �ضمنت الهيئة تقريرها النتائج التي و�ضلت اإليها ب�ضاأن 

عليها  املختلف  بالق�ضية  املت�ضلة  الوقائعية  امل�ضائل  جميع 

اإمكانيات  ب�ضاأن  واآراءهــا  املعنيتني،  الطرفني  الدولتني  بني 

وحم�ضر  اخلطية  املذكرات  وكذلك  ــًا،  ودي حل  امل�ضاألة  حل 

امللحظات ال�ضفوية املقدمة من الدولتني الطرفني املعنيتني،

)د(  اإذا قدمت الهيئة تقريرها يف اإطار الفقرة )ج( تقوم الدولتان   

ا�ضتلمهما  من  اأ�ضهر  ثلثة  غ�ضون  يف  املعنيتان،  الطرفان 

تقبلن  اأم ال  تقبلن  اللجنة هل  رئي�ض  باإبلغ  التقرير،  هذا 

م�ضامني تقرير الهيئة.

ال تخل اأحكام هذه املادة بامل�ضوؤوليات املنوطة باللجنة يف املادة 41.  .8

9.  تتقا�ضم الدولتان الطرفان املعنيتان بالت�ضاوي �ضداد جميع نفقات 

للأمم  العام  االأمني  ي�ضعها  تقديرات  اأ�ضا�ض  على  اللجنة  اأع�ضاء 

املتحدة.

بدفع  اللزوم،  عند  القيام،  �ضلطة  املتحدة  لــلأمم  العام  10.  للأمني 

لها  املعنيتني  الطرفني  الدولتني  �ضداد  قبل  الهيئة  اأع�ضاء  نفقات 

وفقًا للفقرة 9 من هذه املادة.

املادة 43

الذين  اخلــا�ــضــة  التوفيق  هيئات  والأعــ�ــضــاء  اللجنة  الأعــ�ــضــاء  يــكــون 

واالمــتــيــازات  بالت�ضهيلت  التمتع  حــق   ،42 للمادة  وفــقــًا  يعينون  قــد 

واحل�ضانات املقررة للخرباء املكلفني مبهمة للأمم املتحدة املن�ضو�ض 

عليها يف الفروع التي تتناول ذلك من اتفاقية امتيازات االأمم املتحدة 

وح�ضاناتها.

 

املادة 44

بــاالإجــراءات  اإخــلل  دون  العهد  هذا  بتنفيذ  املتعلقة  االأحكام  تنطبق 

التاأ�ضي�ضية  ال�ضكوك  اأو مبقت�ضى  االإن�ضان يف  املقررة يف ميدان حقوق 

وال متنع  املتخ�ض�ضة،  والوكاالت  املتحدة  باالأمم  اخلا�ضة  واالتفاقيات 

الدول االأطراف يف هذا العهد من اللجوء اإىل اإجراءات اأخرى لت�ضوية 

فيما  النافذة  اخلا�ضة  اأو  العمومية  الدولية  للتفاقات  طبقا  ما  نزاع 

بينها.
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املادة 45

املجل�ض  طريق  عن  املتحدة،  للأمم  العامة  اجلمعية  اإىل  اللجنة  تقدم 

االقت�ضادي واالجتماعي، تقريرًا �ضنويًا عن اأعمالها.

الجزء الخامس
املادة 46

مبا  اإخلله  يفيد  نحو  على  تاأويله  يجوز  ما  العهد  هذا  اأحكام  يف  لي�ض 

اأحكام  من  املتخ�ض�ضة  الــوكــاالت  ود�ضاتري  املتحدة  االأمم  ميثاق  يف 

والوكاالت  املتحدة  االأمم  هيئات  من  بكل  اخلا�ضة  امل�ضئوليات  حتدد 

املتخ�ض�ضة ب�ضدد امل�ضائل التي يتناولها هذا العهد.

املادة 47

لي�ض يف اأي من اأحكام هذا العهد ما يجوز تاأويله على نحو يفيد اإخلله 

التمتع واالنتفاع الكاملني، مبلء  اأ�ضيل يف  ال�ضعوب من حق  مبا جلميع 

احلرية، برثواتها ومواردها الطبيعية. 

الجزء السادس
املادة 48

ع�ضو  اأو  املتحدة  االأمم  يف  ع�ضو  دولة  اأية  لتوقيع  متاح  العهد  1.  هذا 

يف اأية وكالة من وكاالتها املتخ�ض�ضة، واأية دولة طرف يف النظام 

اجلمعية  دعتها  اأخرى  دولة  واأية  الدولية،  العدل  ملحكمة  االأ�ضا�ضي 

العامة للأمم املتحدة اإىل اأن ت�ضبح طرفًا يف هذا العهد.

االأمني  لدى  الت�ضديق  وتودع �ضكوك  للت�ضديق.  العهد  2.  يخ�ضع هذا 

العام للأمم املتحدة.

اإليها يف  3.  يتاح االن�ضمام اإىل هذا العهد الأية دولة من الدول امل�ضار 

الفقرة 1 من هذه املادة.

4.  يقع االن�ضمام باإيداع �ضك ان�ضمام لدى االأمني العام للأمم املتحدة.

5.  يخطر االأمني العام للأمم املتحدة جميع الدول التي وقعت هذا العهد 

اأو ان�ضمت اإليه باإيداع كل �ضك من �ضكوك الت�ضديق اأو االن�ضمام.

املادة 49

�ضك  اإيـــداع  تــاريــخ  مــن  اأ�ضهر  ثلثة  بعد  العهد  هــذا  نفاذ  1.  يــبــداأ 

االن�ضمام اأو الت�ضديق اخلام�ض والثلثني لدى االأمني العام للأمم 

املتحدة.

2.  اأما الدول التي ت�ضدق هذا العهد اأو تن�ضم اإليه بعد اأن يكون قد مت 

اإيداع �ضك الت�ضديق اأو االن�ضمام اخلام�ض والثلثني فيبداأ نفاذ 

هذا العهد اإزاء كل منها بعد ثلثة اأ�ضهر من تاريخ اإيداعها �ضك 

ت�ضديقها اأو �ضك ان�ضمامها.

 

املادة 50

تنطبق اأحكام هذا العهد، دون اأي قيد اأو ا�ضتثناء على جميع الوحدات 

التي تت�ضكل منها الدول االحتادية.
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املادة 51

1.  الأية دولة طرف يف هذا العهد اأن تقرتح تعديًل عليه تودع ن�ضه لدى 

االأمني العام للأمم املتحدة. وعلى اأثر ذلك يقوم االأمني العام باإبلغ 

اإليها  الدول االأطراف يف هذا العهد باأية تعديلت مقرتحة، طالبًا 

اإعلمه عما اإذا كانت حتبذ عقد موؤمتر للدول االأطراف للنظر يف 

تلك املقرتحات والت�ضويت عليها. فاإذا حبذ عقد املوؤمتر ثلث الدول 

االأطراف على االأقل عقده االأمني العام برعاية االأمم املتحدة. واأي 

تعديل تعتمده اأغلبية الدول االأطراف احلا�ضرة واملقرتعة يف املوؤمتر 

يعر�ض على اجلمعية العامة للأمم املتحدة الإقراره.

املتحدة  العامة للأمم  اأقرتها اجلمعية  التعديلت متى  نفاذ  2.  يبداأ 

وقبلتها اأغلبية ثلثي الدول االأطراف يف هذا العهد، وفقًا للإجراءات 

الد�ضتورية لدى كل منها.

التي  االأطـــراف  للدول  ملزمة  ت�ضبح  التعديلت  نفاذ  بــداأ  3.  متى 

باأحكام هذا  االأخــرى ملزمة  االأطــراف  الــدول  بينما تظل  قبلتها، 

العهد وباأي تعديل �ضابق تكون قد قبلته.

املادة 52

5 من املادة  الفقرة  التي تتم مبقت�ضى  ب�ضرف النظر عن االإخطارات 

يف  اإليها  امل�ضار  الــدول  جميع  املتحدة  لــلأمم  العام  االأمــني  يخطر   ،48

الفقرة 1 من املادة املذكورة مبا يلي:

)اأ(  التوقيعات والت�ضديقات واالإن�ضمامات املودعة طبقا للمادة 48،

)ب(  تاريخ بدء نفاذ هذا العهد مبقت�ضى املادة 49، وتاريخ بدء نفاذ اأية 

تعديلت تتم يف اإطار املادة 51.

املادة 53

باالإ�ضبانية  ن�ضو�ضه  احلجية  يف  تت�ضاوى  الذي  العهد،  هذا  1.  يودع 

واالإنكليزية والرو�ضية وال�ضينية والفرن�ضية، يف حمفوظات االأمم 

املتحدة

2.  يقوم االأمني العام للأمم املتحدة باإر�ضال �ضور م�ضدقة من هذا 

العهد اإىل جميع الدول امل�ضار اإليها يف املادة 48.
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البروتوكول االختياري األول
الملحق بالعهد الدولي الخاص 

بالحقوق المدنية والسياسية
بشأن تقديم شكاوي من قبل األفراد

البروتوكول االختياري األول الملحق 
بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل 
األفراد*

اإن الدول االأطراف يف هذا الربوتوكول،

اخلا�ض  الــدويل  العهد  مقا�ضد  الإدراك  تعزيزًا  املنا�ضب،  من  ترى  اإذ 

“العهد“(  با�ضم  يلي  فيما  اإليه  )امل�ضار  وال�ضيا�ضية  املدنية  باحلقوق 

ولتنفيذ اأحكامه، متكني اللجنة املعنية بحقوق االإن�ضان، املن�ضاأة مبوجب 

اأحكام اجلزء الرابع من العهد )امل�ضار اإليها فيما يلي با�ضم“اللجنة“(، 

الر�ضائل  ونظر  با�ضتلم  الربوتوكول،  هــذا  الأحكام  وفقًا  القيام  من 

املقدمة من االأفراد الذين يدعون اأنهم �ضحايا اأي انتهاك الأي حق من 

احلقوق املقررة يف العهد،

قد اتفقت على ما يلي:

  )XXI( اعتمد وعر�ض للتوقيع والت�ضديق واالن�ضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة 2200 رقم *

2200A امل�ؤرخ يف 16 كانون االأول/دي�ضمرب 1966، وفتح باب التوقيع عليه يف 19 كانون االأول/ دي�ضمرب 1966.

دخل حيز النفاذ يف 23 اآذار/مار�ض 1976، وقد �ضادقت عليه 114 دولة )حتى مار�ض 2012( 

http://treaties.un.org : للح�ضول على املزيد من املعلومات برجاء زيارة
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املادة 1

الربوتوكول،  هذا  يف  طرفًا  ت�ضبح  العهد،  يف  طرف  دولــة  كل  تعرتف 

االأفــراد  من  املقدمة  الر�ضائل  ونظر  ا�ضتلم  يف  اللجنة  باخت�ضا�ض 

الداخلني يف والية تلك الدولة الطرف والذين يدعون اأنهم �ضحايا اأي 

يجوز  وال  العهد.  يف  املقررة  احلقوق  من  حق  الأي  جانبها  من  انتهاك 

للجنة ا�ضتلم اأية ر�ضالة تتعلق باأية دولة طرف يف العهد ال تكون طرفًا 

يف هذا الربوتوكول.

املادة 2

حقوقهم  من  حق  اأي  اأن  يدعون  الذين  للأفراد  املادة1،  باأحكام  رهنا 

املذكورة يف العهد قد انتهك، والذين يكونون قد ا�ضتنفدوا جميع طرق 

التظلم املحلية املتاحة، تقدمي ر�ضالة كتابية اإىل اللجنة لتنظر فيها.

املادة 3 

اأية ر�ضالة مقدمة مبوجب هذا الربوتوكول  على اللجنة اأن تقرر رف�ض 

اإ�ضاءة  على  منطوية  اللجنة  راأى  يف  تكون،  اأو  التوقيع  من  غفًل  تكون 

ا�ضتعمال حلق تقدمي الر�ضائل اأو منافية الأحكام العهد.

املادة 4

1.  رهنًا باأحكام املادة 3، حتيل اللجنة اأية ر�ضالة قدمت اإليها مبوجب 

واملتهمة  الربوتوكول  الطرف يف هذا  الدولة  اإىل  الربوتوكول  هذا 

بانتهاك اأي حكم من اأحكام العهد.

اللجنة  مبــوافــاة  اأ�ضهر،  �ضتة  غ�ضون  يف  املــذكــورة،  الــدولــة  2.  تقوم 

مع  امل�ضاألة،  جلــلء  اللزمة  الكتابية  البيانات  اأو  باالإي�ضاحات 

تكون  قد  الظلمة  لرفع  تدابري  اأي  اإىل  االقت�ضاء  عند  االإ�ــضــارة 

اتخذتها.

املادة 5 

1.  تنظر اللجنة يف الر�ضائل التي تتلقاها مبوجب هذا الربوتوكول يف 

املعنى  الفرد  قبل  من  لها  املوفرة  الكتابية  املعلومات  جميع  �ضوء 

ومن قبل الدولة الطرف املعنية.

ال يجوز للجنة اأن تنظر يف اأية ر�ضالة من اأي فرد اإال بعد التاأكد من:  .2

هيئة  قبل  من  بالفعل  درا�ضة  حمل  ذاتها  امل�ضاألة  كون  )اأ(  عدم   

اأخرى من هيئات التحقيق الدويل اأو الت�ضوية الدولية،

املحلية  التظلم  طــرق  جميع  ا�ضتنفذ  قد  املعنى  الفرد  )ب(  كــون   

ت�ضتغرق  التي  احلــاالت  يف  القاعدة  هذه  تنطبق  وال  املتاحة. 

فيها اإجراءات التظلم مددا تتجاوز احلدود املعقولة.

3.  تنظر اللجنة يف الر�ضائل املن�ضو�ض عليها يف هذا الربوتوكول يف 

اجتماعات مغلقة.

الطرف  الدولة  اإىل  اإليه  انتهت  الذي  الراأي  باإر�ضال  اللجنة  4.  تقوم 

املعنية واإىل الفرد.
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املادة 6 

تدرج اللجنة يف التقرير ال�ضنوي الذي ت�ضعه عمًل باملادة 45 من العهد 

ملخ�ضًا للأعمال التي قامت بها يف اإطار هذا الربوتوكول.

املادة 7 

بانتظار حتقيق اأغرا�ض القرار 1514 )د - 15( الذي اعتمدته اجلمعية 

اال�ضتقلل  اإعلن منح  ب�ضاأن   1960 دي�ضمرب  االأول  كانون   14 العامة يف 

للبلدان وال�ضعوب امل�ضتعمرة، ال تفر�ض اأحكام هذا الربوتوكول اأي تقييد 

من اأي نوع حلق تقدمي االلتما�ضات املمنوح لهذه ال�ضعوب يف ميثاق االأمم 

برعاية  املعقودة  الدولية  وال�ضكوك  االتفاقيات  من  غريه  ويف  املتحدة 

االأمم املتحدة ووكاالتها املتخ�ض�ضة.

املادة 8

هذا الربوتوكول متاح لتوقيع اأي دولة وقعت العهد.  .1

2.  يخ�ضع هذا الربتوكول لت�ضديق اأية دولة �ضدقت العهد اأو ان�ضمت 

اإليه. وتودع �ضكوك الت�ضديق لدى االأمني العام للأمم املتحدة.

اأو  العهد  �ضدقت  دولة  الأية  الربوتوكول  هذا  اإىل  االن�ضمام  3.  يتاح 

ان�ضمت اإليه.

للأمم  العام  االأمــني  لــدى  ان�ضمام  �ضك  بــاإيــداع  االن�ضمام  4.  يقع 

املتحدة.

هذا  وقعت  التي  الدول  جميع  املتحدة  للأمم  العام  االأمني  5.  يخطر 

الربوتوكول اأو ان�ضمت اإليه باإيداع كل �ضك من �ضكوك الت�ضديق 

اأو االن�ضمام.

املادة 9

1.  رهنًا ببدء نفاذ العهد، يبداأ نفاذ هذا الربوتوكول بعد ثلثة اأ�ضهر 

اأو االن�ضمام العا�ضر لدى االأمني  اإيداع �ضك الت�ضديق  من تاريخ 

العام للأمم املتحدة.

2.  اأما الدول التي ت�ضدق هذا الربوتوكول اأو تن�ضم اإليه بعد اأن يكون 

قد مت اإيداع �ضك الت�ضديق اأو االن�ضمام العا�ضر فيبداأ نفاذ هذا 

اإيداع �ضك  تاريخ  من  اأ�ضهر  ثلثة  بعد  منها  كل  اإزاء  الربوتوكول 

ت�ضديقه اأو �ضك ان�ضمامها.

املادة 10

تنطبق اأحكام هذا الربوتوكول، دون اأي قيد اأو ا�ضتثناء، على الوحدات 

التي تت�ضكل منها الدول االحتادية.

املادة 11

1.  الأية دولة طرف يف هذا الربوتوكول اأن تقرتح تعديًل عليه تودعه 

لدى االأمني العام للأمم املتحدة. وعلى اإثر ذلك يقوم االأمني العام 

باإبلغ الدول االأطراف يف هذا الربوتوكول باأية تعديلت مقرتحة، 

للدول  مــوؤمتــر  عقد  حتبذ  كانت  اإذا  عما  اإعــلمــه  اإليها  طالبًا 

فاإذا حبذ  عليها.  والت�ضويت  املقرتحات  تلك  للنظر يف  االأطراف 

عقد املوؤمتر ثلث الــدول االأطــراف على االأقــل عقده االأمــني العام 

برعاية االأمم املتحدة، واأي تعديل تعتمده اأغلبية الدول االأطراف 

احلا�ضرة واملقرتعة يف املوؤمتر يعر�ض على اجلمعية العامة للأمم 

املتحدة الإقراره.
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املتحدة  العامة للأمم  اأقرتها اجلمعية  التعديلت متى  نفاذ  2.  يبداأ 

وفقًا  الربوتوكول،  هذا  يف  االأطــراف  الــدول  ثلثي  اأغلبية  وقبلتها 

للإجراءات الد�ضتورية لدى كل منها.

التي  االأطـــراف  للدول  ملزمة  ت�ضبح  التعديلت  نفاذ  بــداأ  3.  متى 

باأحكام هذا  االأخــرى ملزمة  االأطــراف  الــدول  بينما تظل  قبلتها، 

الربوتوكول وباأي تعديل �ضابق تكون قد قبلته.

املادة 12

1.  الأية دولة طرف اأن تن�ضحب من هذا الربوتوكول يف اأي حني باإ�ضعار 

خطى توجهه اإىل االأمني العام للأمم املتحدة. وي�ضبح االن�ضحاب 

نافذًا بعد ثلثة اأ�ضهر من تاريخ ا�ضتلم االأمني العام للإ�ضعار.

2.  ال يخل االن�ضحاب با�ضتمرار انطباق اأحكام هذا الربوتوكول على 

اأية ر�ضالة مقدمة مبقت�ضى املادة 2 قبل تاريخ نفاذ االن�ضحاب.

املادة 13

5 من املادة  الفقرة  التي تتم مبقت�ضى  ب�ضرف النظر عن االإخطارات 

8 من هذا الربوتوكول، يخطر االأمني العام للأمم املتحدة جميع الدول 

امل�ضار اإليها يف الفقرة 1 من املادة 48 من العهد مبا يلي:

)اأ(  التوقيعات والت�ضديقات واالن�ضمامات التي تتم مبقت�ضى املادة 8.

)ب(  تاريخ بدء نفاذ هذا الربوتوكول مبقت�ضى املادة 9، وتاريخ بدء نفاذ 

اأية تعديلت تتم مبقت�ضى املادة 11. 

اإ�ضعارات االن�ضحاب الواردة مبقت�ضى املادة 12. )ج( 

 املادة 14

ن�ضو�ضه  احلجية  يف  تت�ضاوى  الـــذي  ــول،  ــوك ــربوت ال هــذا  1.  يـــودع 

يف  والفرن�ضية،  وال�ضينية  والرو�ضية  واالإنكليزية  باالإ�ضبانية 

حمفوظات االأمم املتحدة.

2.  يقوم االأمني العام للأمم املتحدة باإر�ضال �ضور م�ضدقة من هذا 

الربوتوكول اإىل جميع الدول امل�ضار اإليها يف املادة 48 من العهد.
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البروتوكول االختياري الثاني
الملحق بالعهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية

بهدف العمل على إلغاء عقوبة اإلعدام

البروتوكول االختياري الثاني الملحق 
بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

والسياسية بهدف العمل على إلغاء عقوبة 
اإلعدام*

اإن الدول االأطراف يف هذا الربتوكول، 

االإن�ضانية  الكرامة  تعزيز  ي�ضهم يف  االإعدام  اإلغاء عقوبة  باأن  توؤمن  اإذ 

والتطوير التدريجي حلقوق االإن�ضان، 

املعتمد يف  االإن�ضان  العاملي حلقوق  االإعلن  3 من  املادة  اإىل  ت�ضري  واإذ 

اخلا�ض  الــدويل  العهد  من   6 واملــادة   ،1948 االأول/دي�ضمرب  كانون   10

باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية املعتمد يف 16 كانون االأول/دي�ضمرب 1966، 

املدنية  باحلقوق  اخلا�ض  الــدويل  العهد  من   6 املــادة  اأن  تلحظ  واإذ 

وال�ضيا�ضية ت�ضري اإىل اإلغاء عقوبة االإعدام بعبارات توحي ب�ضدة باأن هذا 

االإلغاء اأمر م�ضت�ضوب، 

واقتناعًا منها باأنه ينبغي اعتبار جميع التدابري الرامية اإىل اإلغاء عقوبة 

االإعدام تقدمًا يف التمتع باحلق يف احلياة، 

التزامًا  الربتوكول  هذا  مبوجب  عاتقها  على  تاأخذ  اأن  يف  منها  ورغبة 

دوليا باإلغاء عقوبة االإعدام، 

اتفقت على ما يلي:

* اعتمد وعر�ض للتوقيع والت�ضديق واالن�ضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة رقم 44/128 

امل�ؤرخ يف 15 كانون االأول/دي�ضمرب 1989 ، وفتح باب التوقيع عليه يف  15 كانون االأول/ دي�ضمرب 1989.

دخل حيز النفاذ يف 11 متوز/يوليو 1991، وقد �ضادقت عليه 74 دولة )حتى مار�ض 2012(.
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املادة 1

1.  ال يعدم اأي �ضخ�ض خا�ضع للوالية الق�ضائية لدولة طرف يف هذا 

الربوتوكول. 

2.  تتخذ كل دولة طرف جميع التدابري اللزمة الإلغاء عقوبة االإعدام 

داخل نطاق واليتها الق�ضائية.

 

املادة 2

لتحفظ  بالن�ضبة  اإال  الربوتوكول  هــذا  على  حتفظ  بــاأي  ي�ضمح  1.  ال 

يكون قد اأعلن عند الت�ضديق عليه اأو االن�ضمام اإليه، وين�ض على 

تطبيق عقوبة االإعدام يف وقت احلرب طبقا الإدانة يف جرمية بالغة 

اخلطورة تكون ذات طبيعة ع�ضكرية وترتكب يف وقت احلرب. 

االأمني  اإىل  التحفظ،  هذا  مثل  تعلن  التي  الطرف،  الدولة  2.  تر�ضل 

العام للأمم املتحدة، عند الت�ضديق على الربوتوكول اأو االن�ضمام 

التي تطبق يف  الوطنية  ت�ضريعاتها  ال�ضلة من  االأحكام ذات  اإليه، 

زمن احلرب. 

باإخطار االأمني  التحفظ  التي تعلن مثل هذا  الدولة الطرف  3.  تقوم 

العام للأمم املتحدة ببداية اأو نهاية اأي حالة حرب تكون منطبقة 

على اأرا�ضيها.

املادة 3

تقوم الدول االأطراف يف هذا الربوتوكول بت�ضمني التقارير التي تقدمها 

اإىل اللجنة املعنية بحقوق االإن�ضان، وفقا للمادة 40 من العهد، معلومات 

عن التدابري التي اتخذتها الإنفاذ هذا الربوتوكول. 

املادة 4

بالن�ضبة للدول االأطراف يف العهد التي تكون قد قدمت اإعلنًا مبوجب 

ا�ضتلم  يف  االإن�ضان  بحقوق  املعنية  اللجنة  اخت�ضا�ض  ميتد   ،41 املادة 

اأخرى  اأن دولة طرفًا  الر�ضائل والنظر فيها، عندما تدعي دولة طرف 

ال تفي بالتزاماتها، لي�ضمل اأحكام هذا الربوتوكول ما مل ت�ضدر الدولة 

اأو  الربوتوكول  على  الت�ضديق  عند  العك�ض  يفيد  بيانًا  املعنية  الطرف 

االن�ضمام اإليه. 

املادة 5

بالن�ضبة للدول االأطراف يف الربوتوكول االختياري االأول للعهد الدويل 

اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية املعتمد يف 16 كانون االأول/دي�ضمرب 

ا�ضتلم  يف  االإن�ضان  بحقوق  املعنية  اللجنة  اخت�ضا�ض  ميتد   ،1966

فيها،  والنظر  الق�ضائية  لواليتها  اأفراد خا�ضعني  الواردة من  الر�ضائل 

لي�ضمل اأحكام هذا الربوتوكول ما مل ت�ضدر الدولة الطرف املعنية بيانًا 

يفيد العك�ض عند الت�ضديق على الربوتوكول اأو االن�ضمام اإليه. 

املادة 6

تنطبق اأحكام هذا الربوتوكول كاأحكام اإ�ضافية للعهد.   .1

هذا  من   2 ــادة  امل مبوجب  حتفظ  اإعــلن  باإمكانية  امل�ضا�ض  2.  دون 

الربوتوكول، ال ينتق�ض احلق امل�ضمون يف الفقرة 1 من املادة 1 من 

هذا الربوتوكول مبوجب املادة 4 من العهد.
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املادة 7

1.  باب التوقيع على هذا الربوتوكول مفتوح اأمام اأية دولة من الدول 

املوقعة على العهد. 

2.  ت�ضدق على هذا الربوتوكول اأية دولة تكون قد �ضدقت على العهد 

اأو ان�ضمت اإليه. وتودع �ضكوك الت�ضديق لدي االأمني العام للأمم 

املتحدة. 

اأّية دولة تكون قد  اأمام  اإىل هذا الربوتوكول  3.  يفتح باب االن�ضمام 

�ضدقت على العهد اأو ان�ضمت اإليه. 

العام  االأمــني  لــدى  االن�ضمام  �ضك  بــاإيــداع  االن�ضمام  نفاذ  4.  يبداأ 

للأمم املتحدة. 

التي وقعت  الدول  باإبلغ جميع  املتحدة  العام للأمم  االأمني  5.  يقوم 

من  �ضك  كل  اإيــداع  عن  اإليه،  ان�ضمت  اأو  الربوتوكول  هــذا  على 

�ضكوك الت�ضديق اأو االن�ضمام.

 

املادة 8

1.  يبداأ نفاذ هذا الربوتوكول بعد م�ضي ثلثة اأ�ضهر من تاريخ اإيداع 

للأمم  العام  االأمــني  لــدى  العا�ضر  االن�ضمام  اأو  الت�ضديق  �ضك 

املتحدة. 

2.  يبداأ نفاذ هذا الربتوكول بالن�ضبة لكل دولة ت�ضدق عليه اأو تن�ضم 

م�ضي  بعد  العا�ضر،  االن�ضمام  اأو  الت�ضديق  �ضك  اإيــداع  بعد  اإليه 

ثلثة اأ�ضهر من تاريخ اإيداع �ضك الت�ضديق اأو االن�ضمام اخلا�ض 

بها.

 املادة 9

تنطبق اأحكام هذا الربوتوكول على جميع اأجزاء الدول االحتادية دون 

اأي قيود اأو ا�ضتثناءات. 

املادة 10

يف  اإليها  امل�ضار  الدول  جميع  باإبلغ  املتحدة  للأمم  العام  االأمني  يقوم 

الفقرة 1 من املادة 48 من العهد بالتفا�ضيل التالية: 

من   2 املادة  ال�ضادرة مبوجب  واالإخطارات  والر�ضائل  )اأ(  التحفظات 

هذا الربوتوكول، 

)ب( البيانات ال�ضادرة مبوجب املادة 4 اأو املادة 5 من هذا الربوتوكول، 

هذا  من   7 املادة  مبوجب  واالإن�ضمامات  والت�ضديقات  )ج(  التوقيعات 

الربوتوكول، 

تاريخ بدء نفاذ هذا الربوتوكول مبوجب املادة 8 منه.  )د( 

املادة 11

1.  يودع هذا الربوتوكول، الذي تت�ضاوى ن�ضو�ضه االإ�ضبانية واالإنكليزية 

والرو�ضية وال�ضينية والعربية والفرن�ضية يف احلجية يف حمفوظات 

االأمم املتحدة. 

اإىل  الربوتوكول  هذا  من  موثقة  ن�ضخ  باإر�ضال  العام  االأمــني  2.   يقوم 

جميع الدول امل�ضار اإليها يف املادة 48 من العهد.


