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امعة تٮ-اري األول - ح% الٮ%روتوكول االح0
منٮ-سوتا، مكتٮ%ة حڡ<وق اإلنسان

إن الدول األطراف ڡ1ى/ هذا الٮ(روتوكول،
اص ٮ(الحڡ?وق المدنٮ;ة Eإذ ترى من المناسب، تعزيزا إلدراك مڡ?اصد العهد الدولى/ الح

نة المعنٮ;ة ٮ;ذ أحاكمه، تمكٮ;ن اللح( ٮ;ما ٮ;يل ٮ(اسم "العهد") ولتنڡ1 والسٮ;اسٮ;ة (المشار إلٮ;ه ڡ1
ٮ;ما ٮ;يل زء الراٮ(ع من العهد (المشار إليها ڡ1 ب أحاكم الح( ٮ(حڡ?وق اإلنسان، المنشأة ٮ(موح(
ر الرسائل المڡ?دمة Eا ألحاكم هذا الٮ(روتوكول، ٮ(استالم ونط ڡ? ٮ;ام وڡ1 نة")، من الڡ? ٮ(اسم "اللح(
راد الذٮ;ن ٮ;دعون أنهم ضحاٮ;ا أي انتهاك ألي حق من الحڡ?وق المڡ?ررة ڡ1ى/ العهد،  من األڡ1

ڡ?ت عىل ما ٮ;يل: ڡ?د اتڡ1

المادة 1

ى/
نة ڡ1 تصاص اللح( Eا ڡ1ى/ هذا الٮ(روتوكول، ٮ(اح تعترف كل دولة طرف ڡ1ى/ العهد، تصٮ(ح طرڡ1
لٮ;ن ڡ1ى/ والٮ;ة تلك الدولة الطرف والذٮ;ن Eراد الداح ر الرسائل المڡ?دمة من األڡ1 Eاستالم ونط
وز انٮ(ها ألي حق من الحڡ?وق المڡ?ررة ڡ1ى/ العهد. وال ٮ;ح( ٮ;دعون أنهم ضحاٮ;ا أي انتهاك من ح(
ا ڡ1ى/ هذا الٮ(روتوكول. نة استالم أٮ;ة رسالة تتعلق ٮ(أٮ;ة دولة طرف ڡ1ى/ العهد ال تكون طرڡ1 للح(

المادة 2

راد الذٮ;ن ٮ;دعون أن أي حق من حڡ?وڡ?هم المذكورة ڡ1ى/ العهد ڡ?د رهنا ٮ(أحاكم المادة 1، لألڡ1
لم المحلٮ;ة المتاحة، تڡ?دٮ;م رسالة Eميع طرق التط دوا ح( انتهك، والذٮ;ن ٮ;كونون ڡ?د استنڡ1

يها. ر ڡ1 Eنة لتنط كتاٮ(ٮ;ة إلى اللح(

المادة 3

ال من التوڡ?يع ڡ1 Eب هذا الٮ(روتوكول تكون ع نة أن تڡ?رر رڡ1ض أٮ;ة رسالة مڡ?دمة ٮ(موح( عىل اللح(
ٮ;ة ألحاكم نة منطوية عىل إساءة استعمال لحق تڡ?دٮ;م الرسائل أو مناڡ1 أو تكون، ڡ1ى/ رأى اللح(

العهد.

المادة 4

ب هذا الٮ(روتوكول إلى نة أٮ;ة رسالة ڡ?دمت إليها ٮ(موح( 1. رهنا ٮ(أحاكم المادة 3، تحٮ;ل اللح(
الدولة الطرف ڡ1ى/ هذا الٮ(روتوكول والمتهمة ٮ(انتهاك أي حكم من أحاكم العهد.2. تڡ?وم
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ٮ;انات الكتاٮ(ٮ;ة نة ٮ(اإلٮ;ضاحات أو الٮ( اة اللح( ضون ستة أشهر، ٮ(مواڡ1 Eالدولة المذكورة، ڡ1ى/ ع
المة ڡ?د تكون Eع الط الء المسألة، مع اإلشارة عند االڡ?تضاء إلى أٮ;ة تداٮ(ٮ;ر لرڡ1 الالزمة لح(

ذتها. Eاتح

المادة 5

ميع ب هذا الٮ(روتوكول ڡ1ى/ ضوء ح( نة ڡ1ى/ الرسائل اليت تتلڡ?اها ٮ(موح( ر اللح( E1. تنط
رد المعىن ومن ڡ?ٮ(ل الدولة الطرف المعنٮ;ة.2. رة لها من ڡ?ٮ(ل الڡ1 المعلومات الكتاٮ(ٮ;ة الموڡ1

رد إال ٮ(عد التأكد من: ر ڡ1ى/ أٮ;ة رسالة من أي ڡ1 Eنة أن تنط وز للح( ال ٮ;ح(
رى من هٮ;ئات التحڡ?ٮ;ق Eعل من ڡ?ٮ(ل هٮ;ئة أح (أ) عدم كون المسألة ذاتها محل دراسة ٮ(الڡ1

الدولى/ أو التسوية الدولٮ;ة،
لم المحلٮ;ة المتاحة. وال تنطٮ(ق هذه Eميع طرق التط ذ ح( رد المعىن ڡ?د استنڡ1 (ب) كون الڡ1
اوز الحدود المعڡ?ولة. لم مددا تتح( Eراءات التط يها إح( رق ڡ1 الڡ?اعدة ڡ1ى/ الحاالت اليت تستع1
لڡ?ة. تماعات مع1 نة ڡ1ى/ الرسائل المنصوص عليها ڡ1ى/ هذا الٮ(روتوكول ڡ1ى/ اح( ر اللح( E3. تنط

رد. نة ٮ(إرسال الرأي الذي انتهت إلٮ;ه إلى الدولة الطرف المعنٮ;ة وإلى الڡ1 4. تڡ?وم اللح(

المادة 6

صا لألعمال Eنة ڡ1ى/ التڡ?رير السنوي الذي تضعه عمال ٮ(المادة 45 من العهد ملح تدرج اللح(
اليت ڡ?امت ٮ(ها ڡ1ى/ إطار هذا الٮ(روتوكول.

المادة 7

معٮ;ة العامة ڡ1ى/ 14 اكنون رار 1514 (د- 15) الذي اعتمدته الح( راض الڡ? Eار تحڡ?ٮ;ق أع Eٮ(انتط
رض األول/دٮ;سمٮ(ر 1960 ٮ(شأن إعالن منح االستڡ?الل للٮ(لدان والشعوب المستعمرة، ال تڡ1

ٮ;يد من أي نوع لحق تڡ?دٮ;م االلتماسات الممنوح لهذه أحاكم هذا الٮ(روتوكول أي تڡ?
اڡ?ٮ;ات والصكوك الدولٮ;ة المعڡ?ودة ٮ;ره من االتڡ1 Eالشعوب ڡ1ى/ مٮ;ثاق األمم المتحدة وفى ع

صصة. Eٮ(رعاٮ;ة األمم المتحدة وواكالتها المتح

المادة 8

ضع هذا الٮ(رتوكول لتصدٮ;ق E1. هذا الٮ(روتوكول متاح لتوڡ?يع أي دولة وڡ?عت العهد.2. ٮ;ح
أٮ;ة دولة صدڡ?ت العهد أو انضمت إلٮ;ه. وتودع صكوك التصدٮ;ق لدى األمٮ;ن العام لألمم

المتحدة.
3. ٮ;تاح االنضمام إلى هذا الٮ(روتوكول ألٮ;ة دولة صدڡ?ت العهد أو انضمت إلٮ;ه. 
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4. ٮ;ڡ?ع االنضمام ٮ(إٮ;داع صك انضمام لدى األمٮ;ن العام لألمم المتحدة.
ميع الدول اليت وڡ?عت هذا الٮ(روتوكول أو انضمت طر األمٮ;ن العام لألمم المتحدة ح( E5. ٮ;ح

إلٮ;ه ٮ(إٮ;داع كل صك من صكوك التصدٮ;ق أو االنضمام.

المادة 9

اذ هذا الٮ(روتوكول ٮ(عد ثالثة أشهر من تاريخ إٮ;داع صك اذ العهد، ٮ;ٮ(دأ نڡ1 1. رهنا ٮ(ٮ(دء نڡ1
التصدٮ;ق أو االنضمام العاشر لدى األمٮ;ن العام لألمم المتحدة.2. أما الدول اليت تصدق
هذا الٮ(روتوكول أو تنضم إلٮ;ه ٮ(عد أن ٮ;كون ڡ?د تم إٮ;داع صك التصدٮ;ق أو االنضمام العاشر
اذ هذا الٮ(روتوكول إزاء كل منها ٮ(عد ثالثة أشهر من تاريخ إٮ;داع صك تصدٮ;ڡ?ه أو ٮ;ٮ(دأ نڡ1 ڡ1

صك انضمامها.

المادة 10

تنطٮ(ق أحاكم هذا الٮ(روتوكول، دون أي ڡ?ٮ;د أو استثناء، عىل الوحدات اليت تتشكل منها
الدول االتحادٮ;ة.

المادة 11

1. ألٮ;ة دولة طرف ڡ1ى/ هذا الٮ(روتوكول أن تڡ?ترح تعدٮ;ال علٮ;ه تودعه لدى األمٮ;ن العام لألمم
المتحدة. وعيل إثر ذلك ٮ;ڡ?وم األمٮ;ن العام ٮ(إٮ(الغ الدول األطراف ڡ1ى/ هذا الٮ(روتوكول ٮ(أٮ;ة
ر Eا إليها إعالمه عما إذا اكنت تحٮ(ذ عڡ?د مؤتمر للدول األطراف للنط تعدٮ;الت مڡ?ترحة، طالٮ(
إذا حٮ(ذ عڡ?د المؤتمر ثلث الدول األطراف عىل ڡ1ى/ تلك المڡ?ترحات والتصويت عليها. ڡ1
ٮ;ة الدول األطراف لٮ( Eاألڡ?ل عڡ?ده األمٮ;ن العام ٮ(رعاٮ;ة األمم المتحدة، وأي تعدٮ;ل تعتمده أع
معٮ;ة العامة لألمم المتحدة إلڡ?راره.2. ٮ;ٮ(دأ الحاضرة والمڡ?ترعة ڡ1ى/ المؤتمر ٮ;عرض عىل الح(

ٮ;ة ثليث الدول لٮ( Eلتها أع معٮ;ة العامة لألمم المتحدة وڡ?ٮ( اذ التعدٮ;الت مىت أڡ?رتها الح( نڡ1
راءات الدستورية لدى كل منها. ا لإلح( ڡ? األطراف ڡ1ى/ هذا الٮ(روتوكول، وڡ1

ل الدول Eلتها، ٮ(ٮ;نما تط اذ التعدٮ;الت تصٮ(ح ملزمة للدول األطراف اليت ڡ?ٮ( 3. مىت ٮ(دأ نڡ1
لته. رى ملزمة ٮ(أحاكم هذا الٮ(روتوكول وٮ(أي تعدٮ;ل ساٮ(ق تكون ڡ?د ڡ?ٮ( Eاألطراف األح

المادة 12

هه إلى طى توح( E1. ألٮ;ة دولة طرف أن تنسحب من هذا الٮ(روتوكول ڡ1ى/ أي حٮ;ن ٮ(إشعار ح
ذا ٮ(عد ثالثة أشهر من تاريخ استالم األمٮ;ن العام لألمم المتحدة. ويصٮ(ح االنسحاب ناڡ1

ل االنسحاب ٮ(استمرار انطٮ(اق أحاكم هذا الٮ(روتوكول عىل أٮ;ة Eاألمٮ;ن العام لإلشعار.2. ال ٮ;ح
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اذ االنسحاب. رسالة مڡ?دمة ٮ(مڡ?تىض المادة 2 ڡ?ٮ(ل تاريخ نڡ1

المادة 13

ڡ?رة 5 من المادة 8 من هذا الٮ(روتوكول، طارات اليت تتم ٮ(مڡ?تىض الڡ1 Eر عن االح Eٮ(صرف النط
ڡ?رة 1 من المادة 48 ميع الدول المشار إليها ڡ1ى/ الڡ1 طر األمٮ;ن العام لألمم المتحدة ح( Eٮ;ح

من العهد ٮ(ما ٮ;يل: (أ) التوڡ?ٮ;عات والتصدٮ;ڡ?ات واالنضمامات اليت تتم ٮ(مڡ?تىض المادة 8، 
اذ أٮ;ة تعدٮ;الت تتم اذ هذا الٮ(روتوكول ٮ(مڡ?تىض المادة 9، وتاريخ ٮ(دء نڡ1 (ب) تاريخ ٮ(دء نڡ1

ٮ(مڡ?تىض المادة 11،
(ج) إشعارات االنسحاب الواردة ٮ(مڡ?تىض المادة 12.

المادة 14

انٮ;ة واإلنكلٮ;زية والروسٮ;ة ٮ;ة نصوصه ٮ(األسٮ( 1. ٮ;ودع هذا الٮ(روتوكول، الذي تتساوى ڡ1ى/ الحح(
ات األمم المتحدة.2. ٮ;ڡ?وم األمٮ;ن العام لألمم المتحدة Eوط رنسٮ;ة، ڡ1ى/ محڡ1 والصٮ;نٮ;ة والڡ1
ميع الدول المشار إليها ڡ1ى/ المادة 48 من ٮ(إرسال صور مصدڡ?ة من هذا الٮ(روتوكول إلى ح(

العهد.
_______________________
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