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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/63/435( على تقرير اللجنة الثالثةبناء[
 

 بــاحلقوق اخلــاص الــدويل بالعهــد امللحــق االختيــاري الربوتوكــول - ٦٣/١١٧
والثقافية واالجتماعية االقتصادية

 
،العامة اجلمعية إن
ــا حتــيط إذ ــاد علم ــس باعتم ــسان، حقــوق جمل ــرارالمبوجــب اإلن  ١٨ رخاملــؤ ٨/٢ ق

ــران ــه/حزي ــاري لربوتوكــولا ،)١(٢٠٠٨ يوني ــد امللحــق االختي ــدويل بالعه  بــاحلقوق اخلــاص ال
والثقافية، واالجتماعية االقتصادية

ــد - ١  ــاري الربوتوكـــول تعتمـ ــق االختيـ ــد امللحـ ــاحلقوق اخلـــاص الـــدويل بالعهـ  بـ
 القرار؛ هذا مرفق يف نصه يرد الذي والثقافية واالجتماعية االقتصادية

 توقيـع حفـل يف االختيـاري الربوتوكـول علـى التوقيـع بـاب يفـتح بأن توصي - ٢ 
 اإلنـسان حلقـوق السامية املتحدة األمم ومفوضة العام األمني إىل وتطلب ،٢٠٠٩ عام يف يقام

 .الالزمة املساعدة تقدمي
 ٦٦اجللسة العامة

 ٢٠٠٨ديسمرب/ كانون األول١٠
 

 

_______________

،(A/63/53) ٥٣الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الثالثــة والــستون، امللحــق رقــم:انظــر )١(
 .الفصل الثالث، الفرع ألف
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 املرفق
ــق بال ــاري امللحـــ ــول االختيـــ ــاص بـــــاحلقوق االقتـــــصاديةالربوتوكـــ عهـــــد الـــــدويل اخلـــ

والثقافية تماعيةواالج
الديباجة

 ،إن الدول األطراف يف هذا الربوتوكول 
 أنه، وفقا للمبادئ املنصوص عليها يف ميثاق األمم املتحدة، يشكل اإلقـرارإذ تالحظ 

قابلـةمبا جلميـع أعـضاء األسـرة البـشرية مـن كرامـة أصـيلة فـيهم ومـن حقـوق متـساوية وغـري
 للتصرف أساس احلرية والعدل والسالم يف العامل،

ــسانوإذ تالحــظ  ــاملي حلقــوق اإلن ــدون )٢( أن اإلعــالن الع ــاس يول ــع الن ــن أن مجي يعل
أحرارا ومتساوين يف الكرامة واحلقوق وأن لكل إنسان حـق التمتـع بكافـة احلقـوق واحلريـات

ــالتميي ــوع، كـ ــز مـــن أي نـ ــالن، دون أي متييـ ــواردة يف اإلعـ ــون،الـ ــصر، أو اللـ ز بـــسبب العنـ
اللغــة، أو الـــدين، أو الــرأي الـــسياسي أو غــري الـــسياسي، أو األصــل الـــوطين اجلــنس، أو أو
 الثروة، أو املولد، أو أي وضع آخر، االجتماعي، أو أو
 إىل ما جاء يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهدين الـدوليني اخلاصـنيوإذ تشري 

تسليم بأن املثـل األعلـى املتمثـل يف أن يكـون البـشر أحـرارا ومتحـررينمن )٣(حبقوق اإلنسان
من اخلوف والفاقة ال ميكن أن يتحقق إال بتهيئة ظروف يتمتع فيها كل إنـسان حبقوقـه املدنيـة

 والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية،
ــد تأكيــد  ــة وإذ تعي ــات األساســية عاملي ــسان واحلري ــع حقــوق اإلن ــةأن مجي وغــري قابل

 ،للتجزئة ومترابطة ومتشابكة
ــشري  ــصاديةوإذ ت  إىل أن كــل دولــة طــرف يف العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقت

تتعهـد بـأن تتخـذ، مبفردهـا)“العهـد”ويـشار إليـه فيمـا يلـي باسـم ()٣(واالجتماعية والثقافية
ــ ــصعيدين االقت ــى ال ــدوليني، وال ســيما عل ــاون ال ــق املــساعدة والتع ــن طري ــتقين،وع صادي وال

وبأقصى ما تسمح به مواردها املتاحة، ما يلزم من خطوات لـضمان التمتـع الكامـل التـدرجيي
باحلقوق املعترف ا يف هذا العهد، سـالكة إىل ذلـك مجيـع الـسبل املناسـبة، وخـصوصا سـبيل

 اعتماد تدابري تشريعية،

_______________

 ).٣ - د( ألف٢١٧القرار )٢(
 .، املرفق)٢١ - د( ألف٢٢٠٠القرار )٣(
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امـه، متكـني اللجنـة من املناسب، تعزيزا لتحقيق مقاصـد العهـد وتنفيـذ أحكوإذ ترى 
، مـن)“اللجنة”ويشار إليها فيما يلي باسم( املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 القيام باملهام املنصوص عليها يف هذا الربوتوكول،
 :على ما يلي قد اتفقت 

 
 ١املادة

 اختصاص اللجنة فيما يتعلق بتلقي البالغات والنظر فيها
ة طــرف يف العهــد، تــصبح طرفــا يف هــذا الربوتوكــول، باختــصاصتعتــرف كــل دولــ - ١

 .اللجنة يف تلقي البالغات والنظر فيها وفقا ملا تنص عليه أحكام هذا الربوتوكول
ال جيوز للجنة تلقي أي بالغ يتعلق بأية دولة طرف يف العهد ال تكـون طرفـا يف هـذا - ٢

 .الربوتوكول
 

 ٢املادة
 البالغات

لبالغات من قبل، أو نيابة عن، أفراد أو مجاعات من األفـراد يـدخلونجيوز أن تقدم ا 
مـن جانـب تلـك الدولـة الطـرف ألي ضمن والية دولة طرف ويدعون أـم ضـحايا النتـهاك

وحيثمـا يقـدم بـالغ نيابـة عـن.من احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية احملددة يف العهـد
مبوافقتهم إال إذا استطاع صاحب الـبالغ أن يـربر تـصرفهأفراد أو مجاعات أفراد، يكون ذلك

 .نيابة عنهم دون احلصول على تلك املوافقة
 

 ٣املادة
 املقبولية

ال تنظــر اللجنــة يف أي بــالغ مــا مل تكــن قــد تأكــدت مــن أن مجيــع ســبل االنتــصاف - ١
نتـصاف هـذهوال تسري هذه القاعدة إذا استغرق تطبيـق سـبل اال.احمللية املتاحة قد استنفدت

 .أمدا طويال بدرجة غري معقولة
 :تعلن اللجنة عدم مقبولية البالغ يف احلاالت التالية - ٢

ــة،)أ( ــبالغ يف غــضون ســنة بعــد اســتنفاد ســبل االنتــصاف احمللي مــىت مل يقــدم ال
 باستثناء احلاالت اليت يربهن فيها صاحب البالغ على تعذر تقدميه قبل انقضاء هذا األجل؛
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 كانت الوقائع موضوع البالغ قد حدثت قبل بدء نفاذ هذا الربوتوكـولمىت )ب(
 بالنسبة للدولة الطرف املعنية، إال إذا استمرت هذه الوقائع بعد تاريخ بدء النفاذ؛

مــىت كانــت املــسألة نفــسها قــد ســبق أن نظــرت فيهــا اللجنــة أو كانــت، )ج(
لتحقيــق الــدويل أو التــسويةزالــت، موضــع حبــث مبوجــب إجــراء آخــر مــن إجــراءات ا مــا أو

 الدولية؛
 مىت كان البالغ متنافيا مع أحكام العهد؛)د(
مىت كان الـبالغ غـري مـستند إىل أسـاس واضـح أو كـان غـري مـدعم بـرباهني)ه(

 كافية أو مىت كان يستند حصرا إىل تقارير نشرا وسائط اإلعالم؛
 أو؛بالغمىت شكل البالغ إساءة الستعمال احلق يف تقدمي)و(
 .مىت كان البالغ جمهول املصدر أو غري مكتوب)ز(

 
 ٤املادة

 البالغات اليت ال تكشف عن ضرر واضح
ميكن للجنة، حسب االقتضاء، أن ترفض النظـر يف بـالغ إذا كـان الـبالغ ال يكـشف 

عن تعـرض صـاحبه لـضرر واضـح، إال إذا اعتـربت اللجنـة أن الـبالغ يـثري مـسألة جديـة ذات
 .امةأمهية ع

 
 ٥املادة

 التدابري املؤقتة
جيــوز للجنــة يف أي وقــت بعــد تلقــي الــبالغ وقبــل اختــاذ أي قــرار بــشأن األســس - ١

املوضوعية أن حتيل إىل عناية الدولة الطرف املعنية طلبا بأن تنظر الدولة الطرف بـصفة عاجلـة
ة، لتاليف وقـوع ضـرريف اختاذ تدابري محاية مؤقتة، حسبما تقتضيه الضرورة يف ظروف استثنائي

 .ال ميكن جربه على ضحية أو ضحايا االنتهاكات املزعومة
 من هذه املـادة، فـإن ذلـك ال١عندما متارس اللجنة سلطتها التقديرية مبوجب الفقرة - ٢

 .يعين ضمنا اختاذ قرار بشأن مقبولية البالغ أو بشأن وجاهة موضوعه
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 ٦املادة
 إحالة البالغ

لجنة البالغ غري مقبول دون الرجوع إىل الدولـة الطـرف املعنيـة، تتـوخىما مل تعترب ال - ١
اللجنة السرية يف عرض أي بـالغ يقـدم إليهـا مبوجـب هـذا الربوتوكـول علـى الدولـة الطـرف

  .املعنية
بيانـات تقدم الدولة الطرف املتلقية إىل اللجنـة، يف غـضون سـتة أشـهر، تفـسريات أو - ٢

 وسبيل االنتصاف، إن وجد، الذي رمبـا تكـون الدولـة الطـرف قـدمكتوبة توضح فيها املسألة
 .وفرته

 
 ٧املادة

 التسوية الودية
تعرض اللجنة مساعيها احلميدة على األطراف املعنية دف التوصـل إىل تـسوية وديـة - ١

 .للمسألة على أساس احترام االلتزامات اليت ينص عليها العهد
يــة مبثابــة إــاء للنظــر يف الــبالغ مبوجــب هــذايعتــرب كــل اتفــاق بــشأن تــسوية ود - ٢

 .الربوتوكول
 

 ٨املادة
 حبث البالغات

 مـن هـذا الربوتوكـول يف ضـوء٢تبحث اللجنة البالغات الـيت تتلقاهـا مبوجـب املـادة - ١
 .شريطة إحالة هذه الوثائق إىل األطراف املعنية،مجيع الوثائق اليت تقدم إليها

.الربوتوكول قة لدى حبث البالغات املقدمة مبوجب هذاتعقد اللجنة جلسات مغل - ٢
عنــد حبــث بــالغ مقــدم مبوجــب هــذا الربوتوكــول، ميكــن للجنــة أن ترجــع، حــسب - ٣

ــيت أعــدا هيئــات األمــم املتحــدة ووكاالــا املتخصــصة ــائق ذات الــصلة ال االقتــضاء، إىل الوث
أعدا منظمات دوليـة أخـرى، مبـاوصناديقها وبراجمها وآلياا األخرى، وكذلك الوثائق اليت

فيها املنظومات اإلقليمية حلقوق اإلنسان، وإىل أية مالحظـات أو تعليقـات مقدمـة مـن الدولـة
 .الطرف املعنية

عند حبث البالغات مبوجب هذا الربوتوكول، تنظر اللجنة يف معقوليـة اخلطـوات الـيت - ٤
وبـذلك، تـضع اللجنـة يف اعتبارهـا أن.تتخذها الدولة الطـرف وفقـا للجـزء الثـاين مـن العهـد
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الدولة الطرف ميكن أن تعتمد طائفة من التدابري السياساتية لتنفيذ احلقوق املنصوص عليهـا يف
 .العهد

 
 ٩املادة

 متابعة تنفيذ آراء اللجنة
بعــد حبــث الــبالغ، حتيــل اللجنــة إىل األطــراف املعنيــة آراءهــا بــشأن الــبالغ مــشفوعة - ١

 .دتبتوصياا، إن وج
تويل الدولـة الطـرف االعتبـار الواجـب آلراء اللجنـة، ولتوصـياا إن وجـدت، وتقـدم - ٢

إىل اللجنـة، يف غـضون سـتة أشـهر، ردا مكتوبـا يتـضمن معلومـات عـن أي إجـراء تكـون قـد
 .اختذته يف ضوء آراء اللجنة وتوصياا

أي تـدابري تكـونللجنة أن تـدعو الدولـة الطـرف إىل تقـدمي معلومـات إضـافية بـشأن - ٣
الدولة الطرف قد اختذا استجابة آلراء اللجنة أو توصياا، إن وجدت، مبـا يف ذلـك حـسبما

 ١٧  و١٦تراه اللجنة مناسبا، يف التقارير الالحقة اليت تقدمها الدولة الطرف مبوجب املـادتني
 .من العهد

 
 ١٠املادة

 الرسائل املتبادلة بني الدول
هـذا الربوتوكـول أن تعلـن يف أي وقـت مبوجـب هـذه املـادة أـاألي دولة طـرف يف - ١

تعترف باختصاص اللجنة يف تلقـي رسـائل تـدعي فيهـا دولـة طـرف أن دولـة طرفـا أخـرى ال
وال جيــوز تلقــي الرســائل املوجهــة.تفــي بالتزاماــا مبوجــب العهــد، والنظــر يف هــذه الرســائل

فيـه  دولـة طـرف أصـدرت إعالنـا تعتـرفمبوجب هـذه املـادة والنظـر فيهـا إال إذا قـدمت مـن
ــة يف مــا يتعلــق ــا وال تتلقــى اللجنــة أيــة رســالة إذا تعلقــت بدولــة طــرف.باختــصاص اللجن

وجيــــري تنــــاول الرســـائل الــــواردة مبوجــــب هــــذه املــــادة وفقــــا.تـــصدر هــــذا اإلعــــالن مل
 :التالية لإلجراءات
ــا أ)أ( ــة طرف ــة طــرف يف هــذا الربوتوكــول أن دول ــمــىت رأت دول  يخــرى ال تف

.بالتزاماا مبوجب العهد، جاز هلا أن توجه نظر تلك الدولة الطرف إىل ذلك برسالة مكتوبـة
وتقدم الدولة الـيت تتلقـى الرسـالة إىل الدولـة.وللدولة الطرف أيضا أن تعلم اللجنة باملوضوع

وضـح فيـهاليت أرسلتها، يف غضون ثالثة أشهر مـن تلقيهـا، إيـضاحا أو أي بيـان آخـر كتابـة ت
املـسألة، علـى أن يتـضمن، إىل احلــد املمكـن وبقـدر مـا يكــون ذا صـلة باملوضـوع، إشــارة إىل

 اإلجراءات وسبل االنتصاف احمللية املتخذة أو املتوقع اختاذها أو املتاحة بشأن املسألة؛
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إذا مل تسو املسألة مبا يرضي كلتا الـدولتني الطـرفني املعنيـتني يف غـضون سـتة )ب(
 استالم الدولة املتلقية للرسالة األوىل، كان ألي من الـدولتني احلـق يف إحالـة املـسألةأشهر من

 إىل اللجنة بواسطة إخطار موجه إىل اللجنة وإىل الدولة األخرى؛
ال تتنــاول اللجنــة مــسألة أحيلــت إليهــا إال بعــد أن تتأكــد مــن أن كــل ســبل)ج(

ــد اســتخدمت واســتنفدت ــة املتاحــة ق ــصاف احمللي ــسألةاالنت ــسري هــذه القاعــدة. يف امل وال ت
 كان إعمال سبل االنتصاف قد طال أمده بصورة غري معقولة؛ إذا

مــن هــذه الفقــرة، تتــيح اللجنــة مــساعيها)ج(رهنــا بأحكــام الفقــرة الفرعيــة)د(
احلميدة للـدولتني الطـرفني املعنيـتني بغيـة التوصـل إىل حـل ودي للمـسألة علـى أسـاس احتـرام

 ملنصوص عليها يف العهد؛االلتزامات ا
 تعقد اللجنة جلسات مغلقة لدى حبثها الرسائل املقدمة مبوجب هذه املادة؛)ه(
مـن هـذه)ب(للجنة أن تطلب، يف أية مسألة حمالة إليها وفقا للفقرة الفرعية)و(

، تزويـدها بأيـة)ب(الفقرة، إىل الـدولتني الطـرفني املعنيـتني، املـشار إليهمـا يف الفقـرة الفرعيـة
 معلومات ذات صلة باملوضوع؛

مـن)ب(يكون للـدولتني الطـرفني املعنيـتني املـشار إليهمـا يف الفقـرة الفرعيـة)ز(
هذه الفقرة، احلق يف أن تكونا ممثلتني عندما تنظر اللجنة يف املسألة وأن تقـدما بيانـات شـفويا

 أو كتابة؛/و
تقـدم اللجنـة، بالـسرعة املطلوبـة، بعـد تـاريخ تلقـي اإلخطـار مبوجـب الفقــرة)ح(

 :من هذه الفقرة، تقريرا على النحو التايل)ب(الفرعية
من هذه الفقرة،)د( تسوية وفقا ألحكام الفقرة الفرعيةيف حالة التوصل إىل ‘١’ 

 تقصر اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع واحلل الذي مت التوصل إليه؛
، تقدم اللجنـة)د(يف حالة عدم التوصل إىل حل وفقا ألحكام الفقرة الفرعية ‘٢’ 

وترفـق.الطـرفني املعنيـتنييف تقريرها الوقائع ذات الـصلة بالقـضية القائمـة بـني الـدولتني
بالتقرير البيانـات الكتابيـة وحمـضر البيانـات الـشفوية الـيت تقـدمت ـا الـدولتان الطرفـان

وللجنة أيضا أن ترسل إىل الـدولتني الطـرفني املعنيـتني فقـط أيـة آراء قـد تراهـا.املعنيتان
 .ذات صلة بالقضية القائمة بينهما

 .دولتني الطرفني املعنيتنيويبلغ التقرير يف كل مسألة إىل ال
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 مــن هــذه املــادة لــدى األمــني العــام١تــودع الــدول األطــراف إعالنــا مبوجــب الفقــرة - ٢
وجيـوز سـحب أي إعـالن.لألمم املتحدة الذي يرسل نسخا منه إىل الدول األطراف األخرى

ة تكـونوال خيل هذا السحب بالنظر يف أية مسأل.يف أي وقت بإخطار يوجه إىل األمني العام
موضوع رسالة أحيلت بالفعل مبوجب هذه املادة؛ وال جيـوز تلقـي أيـة رسـالة أخـرى مـن أيـة
دولة طرف مبوجب هذه املادة بعد تلقي األمني العام لإلخطـار بـسحب اإلعـالن، مـا مل تكـن

 .الدولة الطرف املعنية قد أصدرت إعالنا جديدا
 

 ١١املادة
 إجراء التحري

 طرفـا يف هـذا الربوتوكـول أن تعلـن يف أي وقـت أـا تعتـرفجيوز لكل دولـة تكـون - ١
 .باختصاصات اللجنة املنصوص عليها يف هذه املادة

منتظمـة مـن إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقة تدل على وقوع انتهاكات جسيمة أو - ٢
 جانب دولة طرف ألي من احلقوق االقتـصادية أو االجتماعيـة أو الثقافيـة املنـصوص عليهـا يف
العهـــد، تـــدعو اللجنـــة تلـــك الدولـــة الطـــرف إىل التعـــاون يف فحـــص املعلومـــات وإىل تقـــدمي

 .مالحظاا بشأن هذه املعلومات
مــع مراعــاة أيــة مالحظــات تكــون الدولــة الطــرف املعنيــة قــد قدمتــها وأيــة معلومــات - ٣

ر وتقـدميأخرى موثوق ا متاحة هلا، للجنة أن تعني عضوا أو أكثـر مـن أعـضائها إلجـراء حتـ
وجيوز أن يتضمن التحري القيام بزيارة إلقلـيم الدولـة.تقرير على وجه االستعجال إىل اللجنة

 .الطرف، مىت استلزم األمر ذلك ومبوافقتها
ــع - ٤ ــة الطــرف يف مجي ــتمس تعــاون تلــك الدول جيــرى ذلــك التحــري بــصفة ســرية، ويل

 .مراحل اإلجراءات
قـوم اللجنـة بإحالـة تلـك االسـتنتاجات إىل الدولـةبعد دراسة نتـائج ذلـك التحـري، ت - ٥

 .الطرف املعنية، مشفوعة بأية تعليقات وتوصيات
تقـوم الدولـة الطـرف املعنيـة بتقـدمي مالحظاـا إىل اللجنـة يف غـضون سـتة أشـهر مــن - ٦

 .تلقي االستنتاجات والتعليقات والتوصيات اليت أحالتها اللجنة
، مـن هـذه املـادة٢ املتعلقة بأي حتر جيرى وفقا للفقـرةبعد استكمال هذه اإلجراءات - ٧

للجنة أن تقـرر، بعـد إجـراء مـشاورات مـع الدولـة الطـرف املعنيـة، إدراج بيـان مـوجز بنتـائج
 . من هذا الربوتوكول١٥اإلجراءات يف تقريرها السنوي املنصوص عليه يف املادة
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املادة أن تسحب هـذا اإلعـالن من هذه١ألي دولة طرف تصدر إعالنا وفقا للفقرة - ٨
 .يف أي وقت من األوقات بواسطة إشعار توجهه إىل األمني العام

 
 ١٢املادة

 متابعة إجراء التحري
جيوز للجنة أن تدعو الدولـة الطـرف املعنيـة إىل أن تـدرج يف تقريرهـا املقـدم مبوجـب - ١

حـر أجـري مبوجـب املـادة من العهد تفاصيل أيـة تـدابري متخـذة اسـتجابة لت١٧  و١٦املادتني
 . من هذا الربوتوكول١١
 مـن٦جيوز للجنة، عند االقتضاء، وبعد انتهاء فترة الستة أشهر املشار إليها يف الفقرة - ٢

، أن تــدعو الدولــة الطــرف املعنيــة إىل إبالغهــا بالتــدابري املتخــذة اســتجابة لــذلك١١املــادة
 .التحري

 
 ١٣املادة

 تدابري احلماية
ولــة الطــرف مجيــع التــدابري املناســبة لكفالــة عــدم تعــرض األشــخاص الــذينتتخــذ الد 

خيـضعون لواليتــها ألي شــكل مـن أشــكال ســوء املعاملــة أو التخويـف نتيجــة ملــا يقدمونــه إىل
 .اللجنة من بالغات عمال ذا الربوتوكول

 
 ١٤املادة

 املساعدة والتعاون الدوليان
ــراه مالئمــا ومب - ١ ــة، حــسبما ت ــل اللجن ــة، إىل الوكــاالتحتي ــة الطــرف املعني ــة الدول وافق

املتخصصة لألمم املتحدة وصناديقها وبراجمها وغريها من اهليئات املختصة آراءهـا أو توصـياا
بــشأن البالغــات والتحريــات الــيت تــدل علــى وجــود حاجــة إىل املــشورة أو املــساعدة التقنيــة،

 .التوصيات دت، بشأن هذه اآلراء أومصحوبة مبالحظات الدولة الطرف واقتراحاا، إن وج
للجنة أيضا أن توجه نظر هذه اهليئات، مبوافقة الدولـة الطـرف املعنيـة، إىل أي مـسألة - ٢

تنشأ عن البالغات الـيت تنظـر فيهـا مبوجـب هـذا الربوتوكـول والـيت ميكـن أن تـساعدها، كـل
 تدابري دولية من شـأاواحدة يف جمال اختصاصها، يف التوصل إىل قرار بشأن استصواب اختاذ

أن تــسهم يف مــساعدة الــدول األطــراف علــى إحــراز تقــدم يف تنفيــذ احلقــوق املعتــرف ــا
 .العهد يف
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ينشأ صندوق استئماين وفقا لإلجـراءات ذات الـصلة املتبعـة يف اجلمعيـة العامـة ويـدار - ٣
 املتخصـصة والتقنيـة إىلالصندوق وفقا لألنظمة والقواعد املالية لألمم املتحدة لتقدمي املـساعدة

الـدول األطـراف، ومبوافقــة الدولـة الطـرف املعنيــة، مـن أجـل تعزيــز تنفيـذ احلقـوق الــواردة يف
العهـد، واملــسامهة بــذلك يف بنــاء القــدرات الوطنيــة يف جمــال احلقــوق االقتــصادية واالجتماعيــة

 .والثقافية يف سياق هذا الربوتوكول
زامـات كـل دولـة طـرف بتنفيـذ مـا عليهـا مـن التزامـاتال متس أحكام هذه املـادة الت - ٤

 .مبوجب العهد
 

 ١٥املادة
 التقرير السنوي

تدرج اللجنـة يف تقريرهـا الـسنوي مـوجزا لألنـشطة الـيت اضـطلعت ـا مبوجـب هـذا 
 .الربوتوكول

 
 ١٦املادة

 النشر واإلعالم
اســعتتعهــد كــل دولــة طــرف بــالتعريف بالعهــد وــذا الربوتوكــول علــى نطــاق و 

ــشأن ــة وتوصــياا، وخباصــة ب ــشأن آراء اللجن ــات ب ــى املعلوم ــسري احلــصول عل ــشرمها وتي وبن
املسائل املتعلقة بالدولة الطرف، والقيام بذلك باستخدام وسائل يسهل الوصول إليهـا بالنـسبة

 .لألشخاص ذوي اإلعاقة
 

 ١٧املادة
 التوقيع والتصديق واالنضمام

صـدقت عليـه لربوتوكول أمام كل دولة وقعت العهد أويفتح باب التوقيع على هذا ا - ١
.أو انضمت إليه

وتـودع.تصدق على هذا الربوتوكول كل دولة صدقت على العهد أو انـضمت إليـه - ٢
 .صكوك التصديق لدى األمني العام لألمم املتحدة

يفــتح بــاب االنــضمام إىل هــذا الربوتوكــول أمــام كــل دولــة صــدقت علــى العهــد أو - ٣
 .مت إليهانض
 .يتم االنضمام بإيداع صك االنضمام لدى األمني العام لألمم املتحدة - ٤
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 ١٨املادة
 بدء النفاذ

ــداع صــك التــصديق أو - ١ ــاريخ إي يبــدأ نفــاذ هــذا الربوتوكــول بعــد ثالثــة أشــهر مــن ت
 .االنضمام العاشر لدى األمني العام لألمم املتحدة

ة لكـل دولـة تـصدق عليـه أو تنـضم إليـه بعـد إيـداعيبدأ نفاذ هذا الربوتوكول بالنسب - ٢
صك التصديق أو االنـضمام العاشـر، وذلـك بعـد مـضي ثالثـة أشـهر مـن تـاريخ إيـداع صـك

 .تصديقها أو انضمامها
 

 ١٩املادة
 التعديالت

جيوز ألي دولة طرف اقتراح تعديل هلذا الربوتوكـول وتقدميـه إىل األمـني العـام لألمـم - ١
األمني العام بإبالغ الـدول األطـراف بأيـة تعـديالت مقترحـة مـشفوعة بطلـبويقوم.املتحدة

إخطــاره مبــا إذا كانــت تفــضل عقــد مــؤمتر للــدول األطــراف بغــرض النظــر يف االقتراحــات
وإذا أبدى ثلث الـدول األطـراف علـى األقـل، يف غـضون أربعـة أشـهر مـن.والتصويت عليها

 القبيـل، يـدعو األمـني العـام إىل عقـد املـؤمتر حتـتتاريخ اإلبالغ، رغبة يف عقد مؤمتر من هذا
ــة ثلثــي الــدول األطــراف.رعايــة األمــم املتحــدة وحييــل األمــني العــام أي تعــديل يعتمــد بأغلبي

 .احلاضرة واملصوتة إىل اجلمعية العامة للموافقة عليه، مث حييله إىل مجيع الدول األطراف لقبوله
 من هذه املـادة اعتبـارا١على املوافقة وفقا للفقرةيبدأ نفاذ كل تعديل يعتمد وحيصل - ٢

من اليوم الثالثني من التاريخ الـذي يبلـغ فيـه عـدد صـكوك القبـول املودعـة ثلثـي عـدد الـدول
مث يصبح التعديل نافذا بالنسبة لكل دولـة طـرف اعتبـارا.األطراف عند تاريخ اعتماد التعديل

وال يكــون التعـديل ملزمــا إال.ول اخلــاص ـامـن اليـوم الــثالثني الـذي يلــي إيـداع صــك القبـ
 .للدول األطراف اليت وافقت عليه

 
 ٢٠املادة

 النقض
جيوز ألي دولة طرف أن تنقض هذا الربوتوكول يف أي وقت بإشـعار خطـي توجهـه - ١

ويـصبح هـذا الـنقض نافـذا بعـد سـتة أشـهر مـن تـاريخ تـسلم.إىل األمني العام لألمـم املتحـدة
 .ذلك اإلشعاراألمني العام
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ال خيل النقض باستمرار انطباق أحكام هذا الربوتوكول على أي بالغ مقدم مبوجـب - ٢
 . قبل تاريخ نفاذ النقض١١ أو بأي إجراء يتخذ مبوجب املادة١٠  و٢املادتني

 
 ٢١املادة

 اإلخطارات الواردة من األمني العام
 من املـادة١دول املشار إليها يف الفقرةيقوم األمني العام لألمم املتحدة بإبالغ مجيع ال

 : من العهد بالتفاصيل التالية٢٦
 التوقيعات والتصديقات واالنضمامات اليت تتم يف إطار هذا الربوتوكول؛)أ(
 ؛١٩تاريخ بدء نفاذ هذا الربوتوكول ونفاذ أي تعديل مبوجب املادة )ب(
 .٢٠أي نقض مبوجب املادة)ج(

 
 ٢٢املادة

 لرمسيةاللغات ا
يــودع هــذا الربوتوكــول، الــذي تتــساوى نــصوصه باللغــات اإلســبانية واإلنكليزيــة - ١

 .والروسية والصينية والعربية والفرنسية يف احلجية، يف حمفوظات األمم املتحدة
يقوم األمني العام لألمـم املتحـدة بإحالـة نـسخ موثقـة مـن هـذا الربوتوكـول إىل مجيـع - ٢

 . من العهد٢٦املادةالدول املشار إليها يف
 


