
البروتوك���ول االختي���اري الملح���ق بالعه���د ال���دولي الخ���اص ب���الحقوق المدني���ة 
 والسياسية 

  اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة 

   ١٩٦٦ديسمبر /كانون األول ١٦المؤرخ في ) ٢١-د(ألف  ٢٢٠٠لألمم المتحدة 

   ٩وفقا ألحكام المادة  ١٩٧٦مارس /آذار ٢٣: تاريخ بدء النفاذ

    

  إن الدول األطراف في هذا البروتوكول، 

المش�ار إلي�ه فيم�ا (إذ ترى من المناسب، تعزيزا إلدراك مقاصد العهد ال�دولي الخ�اص ب�الحقوق المدني�ة والسياس�ية 
حقوق اإلنسان، المنشأة بموجب أحكام الج�زء الراب�ع م�ن ولتنفيذ أحكامه، تمكين اللجنة المعنية ب") العهد"يلي باسم 
، م��ن القي�ام وفق�ا ألحك�ام ه�ذا البروتوك�ول، باس�تالم ونظ�ر الرس��ائل ")اللجن�ة"المش�ار إليه�ا فيم�ا يل�ي باس�م (العه�د 

  المقدمة من األفراد الذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك ألي حق من الحقوق المقررة في العهد، 

   :ا يليقد اتفقت على م

   ١المادة 

تعترف كل دولة طرف في العهد، تصبح طرفا في هذا البروتوكول، باختصاص اللجنة في اس�تالم ونظ�ر الرس�ائل 
المقدمة من األفراد الداخلين في والية تلك الدول�ة الط�رف وال�ذين ي�دعون أنه�م ض�حايا أي انته�اك م�ن جانبه�ا ألي 

للجنة اس�تالم أي�ة رس�الة تتعل�ق بأي�ة دول�ة ط�رف ف�ي العه�د ال تك�ون وال يجوز . حق من الحقوق المقررة في العهد
   .طرفا في هذا البروتوكول

   ٢المادة 

، لألفراد الذين يدعون أن أي حق من حقوقهم المذكورة في العهد قد انتهك، والذين يكونون قد ١رهنا بأحكام المادة 
   .تابية إلى اللجنة لتنظر فيهااستنفدوا جميع طرق التظلم المحلية المتاحة، تقديم رسالة ك

   ٣المادة 

على اللجنة أن تقرر رفض أية رسالة مقدمة بموجب هذا البروتوك�ول تك�ون غف�ال م�ن التوقي�ع أو تك�ون، ف�ي رأى 
   .اللجنة منطوية على إساءة استعمال لحق تقديم الرسائل أو منافية ألحكام العهد

   ٤المادة 

نة أية رسالة قدمت إليها بموجب هذا البروتوكول إل�ى الدول�ة الط�رف ف�ي ه�ذا ، تحيل اللج٣رهنا بأحكام المادة  -١
   .البروتوكول والمتهمة بانتهاك أي حكم من أحكام العهد

تقوم الدولة المذكورة، في غضون ستة أشهر، بمواف�اة اللجن�ة باإليض�احات أو البيان�ات الكتابي�ة الالزم�ة لج�الء  -٢
   .ء إلى أية تدابير لرفع الظالمة قد تكون اتخذتهاالمسألة، مع اإلشارة عند االقتضا



   ٥المادة 

تنظر اللجنة في الرسائل التي تتلقاها بموجب هذا البروتوكول في ضوء جميع المعلوم�ات الكتابي�ة الم�وفرة له�ا  -١
   .من قبل الفرد المعنى ومن قبل الدولة الطرف المعنية

   :فرد إال بعد التأكد منال يجوز للجنة أن تنظر في أية رسالة من أي  -٢

   عدم كون المسألة ذاتها محل دراسة بالفعل من قبل هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية،) أ

وال تنطب�ق ه�ذه القاع�دة ف�ي الح�االت الت�ي . كون الفرد المعن�ى ق�د اس�تنفذ جمي�ع ط�رق ال�تظلم المحلي�ة المتاح�ة) ب
   .مددا تتجاوز الحدود المعقولةتستغرق فيها إجراءات التظلم 

   .تنظر اللجنة في الرسائل المنصوص عليها في هذا البروتوكول في اجتماعات مغلقة -٣

   .تقوم اللجنة بإرسال الرأي الذي انتهت إليه إلى الدولة الطرف المعنية وإلى الفرد -٤

   ٦المادة 

من العهد ملخصا لألعمال التي قام�ت به�ا ف�ي إط�ار  ٤٥تدرج اللجنة في التقرير السنوي الذي تضعه عمال بالمادة 
   .هذا البروتوكول

   ٧المادة 

 ١٩٦٠ديسمبر /كانون األول ١٤الذي اعتمدته الجمعية العامة في ) ١٥ -د( ١٥١٤بانتظار تحقيق أغراض القرار 

يي�د م�ن أي ن�وع بشأن إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب المستعمرة، ال تفرض أحك�ام ه�ذا البروتوك�ول أي تق
لحق تقديم االلتماسات الممنوح لهذه الشعوب في ميثاق األمم المتحدة وفى غي�ره م�ن االتفاقي�ات والص�كوك الدولي�ة 

   .المعقودة برعاية األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة

   ٨المادة 

   .هذا البروتوكول متاح لتوقيع أي دولة وقعت العهد -١

وت�ودع ص�كوك التص�ديق ل�دى األم�ين . ق أية دولة صدقت العهد أو انض�مت إلي�هيخضع هذا البرتوكول لتصدي -٢
   .العام لألمم المتحدة

  . يتاح االنضمام إلى هذا البروتوكول ألية دولة صدقت العهد أو انضمت إليه -٣

   .يقع االنضمام بإيداع صك انضمام لدى األمين العام لألمم المتحدة -٤

لمتحدة جميع الدول التي وقعت هذا البروتوكول أو انضمت إليه بإيداع كل ص�ك م�ن يخطر األمين العام لألمم ا -٥
   .صكوك التصديق أو االنضمام

  

  



   ٩المادة 

رهنا ببدء نفاذ العهد، يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بع�د ثالث�ة أش�هر م�ن ت�اريخ إي�داع ص�ك التص�ديق أو االنض�مام  -١
   .العاشر لدى األمين العام لألمم المتحدة

أما الدول التي تص�دق ه�ذا البروتوك�ول أو تنض�م إلي�ه بع�د أن يك�ون ق�د ت�م إي�داع ص�ك التص�ديق أو االنض�مام  -٢
   .العاشر فيبدأ نفاذ هذا البروتوكول إزاء كل منها بعد ثالثة أشهر من تاريخ إيداع صك تصديقه أو صك انضمامها

   ١٠المادة 

   .اء، على الوحدات التي تتشكل منها الدول االتحاديةتنطبق أحكام هذا البروتوكول، دون أي قيد أو استثن

   ١١المادة 

وعل�ى إث�ر . ألية دولة طرف في هذا البروتوكول أن تقترح تعديال عليه تودعه لدى األمين الع�ام لألم�م المتح�دة -١
ا إعالم�ه عم�ا ذلك يقوم األمين العام بإبالغ الدول األطراف في هذا البروتوكول بأية تع�ديالت مقترح�ة، طالب�ا إليه�

فإذا حبذ عقد الم�ؤتمر ثل�ث . إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول األطراف للنظر في تلك المقترحات والتصويت عليها
الدول األطراف على األق�ل عق�ده األم�ين الع�ام برعاي�ة األم�م المتح�دة، وأي تع�ديل تعتم�ده أغلبي�ة ال�دول األط�راف 

   .لجمعية العامة لألمم المتحدة إلقرارهالحاضرة والمقترعة في المؤتمر يعرض على ا

يب��دأ نف��اذ التع��ديالت مت��ى أقرته��ا الجمعي��ة العام��ة لألم��م المتح��دة وقبلته��ا أغلبي��ة ثلث��ي ال��دول األط��راف ف��ي ه��ذا  -٢
  .البروتوكول، وفقا لإلجراءات الدستورية لدى كل منها

بينم�ا تظ�ل ال�دول األط�راف األخ�رى ملزم�ة متى بدأ نفاذ التعديالت تصبح ملزمة للدول األطراف التي قبلته�ا،  -٣
   .بأحكام هذا البروتوكول وبأي تعديل سابق تكون قد قبلته

   ١٢المادة 

ألية دولة ط�رف أن تنس�حب م�ن ه�ذا البروتوك�ول ف�ي أي ح�ين بإش�عار خط�ى توجه�ه إل�ى األم�ين الع�ام لألم�م  -١
   .األمين العام لإلشعار ويصبح االنسحاب نافذا بعد ثالثة أشهر من تاريخ استالم. المتحدة

قب�ل ت�اريخ  ٢ال يخل االنسحاب باستمرار انطباق أحكام هذا البروتوكول على أية رسالة مقدمة بمقتضى المادة  -٢
   .نفاذ االنسحاب

   ١٣المادة 

م�ن ه�ذا البروتوك�ول، يخط�ر األم�ين الع�ام  ٨من المادة  ٥بصرف النظر عن االخطارات التي تتم بمقتضى الفقرة 
  : من العهد بما يلي ٤٨من المادة  ١المتحدة جميع الدول المشار إليها في الفقرة  لألمم

  ، ٨التوقيعات والتصديقات واالنضمامات التي تتم بمقتضى المادة ) أ

   ،١١، وتاريخ بدء نفاذ أية تعديالت تتم بمقتضى المادة ٩تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بمقتضى المادة ) ب

   .١٢االنسحاب الواردة بمقتضى المادة إشعارات ) ج



   ١٤المادة 

ي��ودع ه��ذا البروتوك��ول، ال��ذي تتس��اوى ف��ي الحجي��ة نصوص��ه باألس��بانية واإلنكليزي��ة والروس��ية والص��ينية  -١
   .والفرنسية، في محفوظات األمم المتحدة

ال�دول المش�ار إليه�ا ف�ي  يقوم األمين العام لألمم المتحدة بإرسال صور مصدقة من ه�ذا البروتوك�ول إل�ى جمي�ع -٢
  . من العهد ٤٨المادة 

  


