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امعة - ح% تٮ/اري الثانى' الٮ%روتوكول االح2
منٮ/سوتا، مكتٮ%ة حڡ?وق اإلنسان

إن الدول األطراف ڡ0ى. هذا الٮ)رتوكول،

ى. اء عڡPوٮ)ة اإلعدام ٮAسهم ڡ0ى. تعزيز الكرامة اإلنسانٮAة والتطوير التدريح) إذ تؤمن ٮ)أن إلع0
لحڡPوق اإلنسان،

وإذ تشٮAر إلى. المادة 3 من اإلعالن العالمى. لحڡPوق اإلنسان المعتمد ڡ0ى. 10 اكنون األول/
اص ٮ)الحڡPوق المدنٮAة والسٮAاسٮAة المعتمد cسمٮ)ر 1948، والمادة 6 من العهد الدولى. الحAدٮ

ڡ0ى. 16 اكنون األول/دٮAسمٮ)ر 1966،

اص ٮ)الحڡPوق المدنٮAة والسٮAاسٮAة تشٮAر إلى. cوإذ تالحظ أن المادة 6 من العهد الدولى. الح
اء أمر مستصوب، اء عڡPوٮ)ة اإلعدام ٮ)عٮ)ارات توحى. ٮ)شدة ٮ)أن هذا اإللع0 إلع0

ى.
اء عڡPوٮ)ة اإلعدام تڡPدما ڡ0 ميع التداٮ)ٮAر الرامٮAة إلى. الع0 ار ح) ى. اعتٮ) واڡPتناعا منها ٮ)أنه ٮAنٮ)ع0

التمتع ٮ)الحق ڡ0ى. الحٮAاة،
اء عڡPوٮ)ة ب هذا الٮ)رتوكول التزاما دولٮAا ٮ)إلع0 ذ عيل عاتڡPها ٮ)موح) cٮ)ة منها ڡ0ى. أن تأح cورع

اإلعدام،

ڡPت عيل ما ٮAيل: اتڡ0

المادة 1

ذ كل cة لدولة طرف ڡ0ى. هذا الٮ)روتوكول.2. تتحAضائٮPة الڡAاضع للوالٮ cص ح cعدم أي شحA1. ال ٮ
ل نطاق والٮAتها الڡPضائٮAة. cوٮ)ة اإلعدام داحPاء عڡ ميع التداٮ)ٮAر الالزمة إللع0 دولة طرف ح)

المادة 2

ظ ٮAكون ڡPد أعلن عند التصدٮAق ظ عيل هذا الٮ)روتوكول إال ٮ)النسٮ)ة لتحڡ0 1. ال ٮAسمح ٮ)أي تحڡ0

ى.
ا إلدانة ڡ0 Pت الحرب طٮ)ڡPوٮ)ة اإلعدام ڡ0ى. وڡPق عڡAه، وينص عيل تطٮ)ٮAه أو االنضمام إلٮAعلٮ

ٮAعة عسكرية وترتكب ڡ0ى. وڡPت الحرب.2. ترسل الدولة طورة تكون ذات طٮ) cة الح ريمة ٮ)الع0 ح)
ظ، إلى. األمٮAن العام لألمم المتحدة، عند التصدٮAق عيل الطرف، اليت تعلن مثل هذا التحڡ0
الٮ)روتوكول أو االنضمام إلٮAه، األحاكم ذات الصلة من تشريعاتها الوطنٮAة اليت تطٮ)ق ڡ0ى. زمن

الحرب.
طار األمٮAن العام لألمم المتحدة cظ ٮ)إح 3. تڡPوم الدولة الطرف اليت تعلن مثل هذا التحڡ0

ٮ)ٮ)داٮAة أو نهاٮAة أي حالة حرب تكون منطٮ)ڡPة عيل أراضيها.
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المادة 3

نة المعنٮAة ارير اليت تڡPدمها إلى. اللح) Pن التڡAوم الدول األطراف ڡ0ى. هذا الٮ)روتوكول ٮ)تضمٮPتڡ
اذ هذا ذتها إلنڡ0 cر اليت اتحAا للمادة 40 من العهد، معلومات عن التداٮ)ٮ Pڡ ٮ)حڡPوق اإلنسان، وڡ0

الٮ)روتوكول.

المادة 4

ب المادة 41، ٮAمتد ٮ)النسٮ)ة للدول األطراف ڡ0ى. العهد اليت تكون ڡPد ڡPدمت إعالنا ٮ)موح)

يها، عندما تدعى. ر ڡ0 cوق اإلنسان ڡ0ى. استالم الرسائل والنطPة ٮ)حڡAنة المعنٮ تصاص اللح) cاح
ى. ٮ)التزاماتها، لٮAشمل أحاكم هذا الٮ)روتوكول ما لم ري ال تڡ0 cا أح دولة طرف أن دولة طرڡ0

ٮAد العكس عند التصدٮAق عيل الٮ)روتوكول أو االنضمام تصدر الدولة الطرف المعنٮAة ٮ)ٮAانا ٮAڡ0
إلٮAه.

المادة 5

اص ٮ)الحڡPوق cاري األول للعهد الدولى. الحAتٮ cٮ)النسٮ)ة للدول األطراف ڡ0ى. الٮ)روتوكول االح
نة تصاص اللح) cمتد احAسمٮ)ر 1966، ٮAة المعتمد ڡ0ى. 16 اكنون األول/دٮAاسٮAة والسٮAالمدنٮ
اضعٮAن لوالٮAتها الڡPضائٮAة cراد ح المعنٮAة ٮ)حڡPوق اإلنسان ڡ0ى. استالم الرسائل الواردة من أڡ0
ٮAد يها، لٮAشمل أحاكم هذا الٮ)روتوكول ما لم تصدر الدولة الطرف المعنٮAة ٮ)ٮAانا ٮAڡ0 ر ڡ0 cوالنط

العكس عند التصدٮAق عيل الٮ)روتوكول أو االنصمام إلٮAه.

المادة 6

ٮAة للعهد.2. دون المساس ٮ)إماكنٮAة إعالن 1. تنطٮ)ق أحاكم هذا الٮ)روتوكول كأحاكم إضاڡ0
ڡPرة 1 من ب المادة 2 من هذا الٮ)روتوكول، ال ٮAنتڡPص الحق المضمون ڡ0ى. الڡ0 ظ ٮ)موح) تحڡ0

ب المادة 4 من العهد. المادة 1 من هذا الٮ)روتوكول ٮ)موح)

المادة 7

توح أمام أٮAة دولة من الدول الموڡPعة عيل العهد.2. 1. ٮ)اب التوڡPيع عيل هذا الٮ)روتوكول مڡ0
تصدق عيل هذا الٮ)روتوكول أٮAة دولة تكون ڡPد صدڡPت عيل العهد أو انضمت إلٮAه. وتودع

صكوك التصدٮAق لدي األمٮAن العام لألمم المتحدة.
تح ٮ)اب االنضمام إلى. هذا الٮ)روتوكول أمام أٮAة دولة تكون ڡPد صدڡPت عيل العهد أو 3. ٮAڡ0

انضمت إلٮAه.
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اذ االنضمام ٮ)إٮAداع صك االنضمام لدي األمٮAن العام لألمم المتحدة. 4. ٮAٮ)دأ نڡ0
ميع الدول اليت وڡPعت عيل هذا الٮ)روتوكول أو 5. ٮAڡPوم األمٮAن العام لألمم المتحدة ٮ)إٮ)الغ ح)

انضمت إلٮAه، عن إٮAداع كل صك من صكوك التصدٮAق أو االنضمام.

المادة 8

اذ هذا الٮ)روتوكول ٮ)عد ميض ثالثة أشهر من تاريخ إٮAداع صك التصدٮAق أو 1. ٮAٮ)دأ نڡ0
اذ هذا الٮ)رتوكول ٮ)النسٮ)ة لكل االنضمام العاشر لدي األمٮAن العام لألمم المتحدة.2. ٮAٮ)دأ نڡ0
دولة تصدق علٮAه أو تنضم إلٮAه ٮ)عد إٮAداع صك التصدٮAق أو االنضمام العاشر، ٮ)عد ميض

اص ٮ)ها. cق أو االنضمام الحAداع صك التصدٮAثالثة أشهر من تاريخ إٮ

المادة 9

زاء الدول االتحادٮAة دون أٮAة ڡPٮAود أو ميع أح) تنطٮ)ق أحاكم هذا الٮ)روتوكول عيل ح)
استثناءات.

المادة 10

ڡPرة 1 من المادة ميع الدول المشار إليها ڡ0ى. الڡ0 ٮAڡPوم األمٮAن العام لألمم المتحدة ٮ)إٮ)الغ ح)
ب طارات الصادرة ٮ)موح) cات والرسائل واإلح cط اصٮAل التالٮAة:(أ) التحڡ0 48 من العهد ٮ)التڡ0

المادة 2 من هذا الٮ)روتوكول،
ب المادة 4 أو المادة 5 من هذا الٮ)روتوكول، ٮAانات الصادرة ٮ)موح) (ب) الٮ)

ب المادة 7 من هذا الٮ)روتوكول، (ج) التوڡPٮAعات والتصدٮAڡPات واإلنضمامات ٮ)موح)
ب المادة 8 منه. اذ هذا الٮ)روتوكول ٮ)موح) (د) تاريخ ٮ)دء نڡ0

المادة 11

انٮAة واإلنكلٮAزية والروسٮAة والصٮAنٮAة 1. ٮAودع هذا الٮ)روتوكول، الذي تتساوى نصوصه األسٮ)
ات األمم المتحدة.2. ٮAڡPوم األمٮAن العام ٮ)إرسال cوط ٮAة ڡ0ى. محڡ0 رنسٮAة ڡ0ى. الحح) والعرٮ)ٮAة والڡ0

ميع الدول المشار إليها ڡ0ى. المادة 48 من العهد. نسخ موثڡPة من هذا الٮ)روتوكول إلى. ح)
_______________________

لد األول، األمم المتحدة، نٮAويورك، 1993، موعة صكوك دولٮAة، المح) * حڡPوق اإلنسان: مح)
رڡPم المٮ)يعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 64.
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