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 مقدمة

 مل ييت يطييوير و ديييد 1945 ملييةم منيي ميية  تييت ا تدييع الييدويل يعدييل  صييورة يدر ييي  
( واإلمليييالم العييييةملي 1945ميثيييةق األمييييم املتحيييدة   وي يييك للقيييةنوم اليييدويل حلقيييوق اإلن ييييةم. ا

 الرئي ييي التعييةريف وييير  اليييوم . الييوقيقتو األسةسيييتو س  يي ا الصييد  (1948  حلقييوق اإلن ييةم
ي يع معة يدا   وليي  أسةسيي  حلقيوق  وس ،العيةملي حلقيوق اإلن يةم ملالماإلس  حلقوق اإلن ةم

هقيوق س جميةل ملدل األمم املتحدة ج ء كن  م   ندرج رويوكوال  اختيةري . ويي ع  اإلن ةم و 
اليييض يضيييط ع  ييية  حميييور األملديييةل واألن يييط   يييي عة يييدا  ةمل. ال يييةر اإلن يييةم س  ييي ا اإلطيييةر 

 الوطين واإلق يدي والدويل. الصعيدحلقوق اإلن ةم مل ت   ياألمم املتحدة ال ةم مفوضي 

ضييم إلي،يية مل ييت أسيية  ين أو االختيةرييي  ةاملعة ييدا  و رويوكوال يي الييدول مل ييت قصييد  يو 
تنفيي    ة  قةنونيي ة  الت امي أخي   مل يت ملةيق،ية رويوكيول،  أو س معة دة طر ة  ومىت أصنحت طوملي؛ 
مييييييم املتحييييييدة يتيييييي لف ميييييي  ل  " يئيييييي  معة ييييييدة" ية عيييييي  ويقييييييدم يقييييييةرير  ورييييييي  إىل ،دييييييةأهكةم
 م تق و. خرباء

ينفييييي  املعة ييييدا  والربويوكييييوال  االختيةرييييي   رصييييد يئيييية اهل ميييي   يييي   مل ييييرويتييييوىل 
س  وليييييي    عين،ييييييةةليييييي  هقييييييوق املتع قيييييي  ح دورييييييي التقييييييةرير ال: مهيييييية رئي يييييييتو طريييييييق قنييييييةيو مليييييي 
زييييةرة الن يييدام  عة يييدا  أيضييية  امل يئييية   ميكييي  لييينع و قدمييي  مييي  األ يييرا . املنالغييية  الو  ،طيييرف

 وإجراء  قيقة .
ميي  خييالل ن يير املعة ييدا  الدولييي  حلقييوق ويييو   املفوضييي  ال ييةمي  حلقييوق اإلن ييةم، 

اليدول، م ؤويل  سيدة ال ،يي   إيةهت،ة ل جد،ور ،ل االستعدةل، الاإلن ةم س   ا ال كل 
  ،القةنونييييييييي امل،ييييييي  وممةرسييييييي ،اإلن يييييييةم ملييييييي  هقييييييوق ووامليييييييدا ع ،ومنظديييييية  ا تديييييييع امليييييييدأل

قوامليييد ومعيييةي  هقيييوق   مييي  امل،تديييو موغييي   مييي  األ يييرا ،وأصيييحة  احلقيييوق  األخصيييةئيو،و 
 اإلن ةم.

ق  مع ومة  ولالطال  مل ت دَّ ، س العيةمل  ي   املعة يدا  ي،ية ق طن ي يح  اليض ن يدامملي  ال حمح
 .www.ohchr.org: ةيلس العنوام الت ل دفوضي  اإللكاوأليرجت زيةرة املوقع 

http://www.ohchr.org/




 

 

 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

 (3-ألف )د 217 ةاعتمد وصدر رسميًا بقرار اجلمعية العام

 1948 كانون األول/ديسمرب 10 خاملؤر

 الديباجة

جلدييع أملضيةء األسيرة الن يري  مي  كرامي  أصيي    يي،م، ومي  هقيوق  مبة اإلقرار كةمملة  
 ي كل أسة  احلري  والعدل وال الم س العةمل،  غ  قة    ل تصرف،مت ةوي  و 

جتة ييييل هقييييوق اإلن ييييةم واز را  يييية قييييد أ ضييييية إىل أملدييييةل أقييييةر   ر ريت،يييية  كييييةم  ومليييية
الضد  اإلن ةأل، وكيةم الن ير قيد نية وا  ني و  مليةمل يتدتعيوم  يي  حريي  القيول والعقييدة و يةلتحرر 

 إلي  نفوس،م،يرنو  مة م  اخلوف والفةق ، ك مست
مييي  األسةسيييي أم يتدتيييع هقيييوق اإلن يييةم حدةيييي  النظيييةم القيييةنوأل إذا أرييييد  كيييةم  وملييية

 التدر  مل ت الطغيةم واالضط،ة ،  جوء إىليضطروا آخر األمر إىل ال  أال ل ن ر
 م  اجلو رع العدل مل ت يندي  ملالقة  و ي   و األمم، كةموملة  

شعو  األمم املتحدة قد أملية   س امليثيةق ي كييد إميةحبية حقيوق اإلن يةم  تكةنوملة  
األسةسيي ، و كراميي  اإلن ييةم وقيدر ، و ت ييةوع الرجييةل والن ييةء س احلقيوق، وه مييت أمر يية مل ييت 

 الن،وه  ةلتقدم االجتدةملي و تح و م توية  احليةة س جو م  احلري  أ  ح، 
مل ييت  ،لعدييل،  ةلتعييةوم مييع األمييم املتحييدةالييدول األملضييةء قييد يع،ييد   ة تكةنيي  ومليية

 ضدةم يع ي  االهاام واملراملةة العةمليو حلقوق اإلن ةم وهريةي  األسةسي ، 
 ييةلا الضييرورة  ا  التقييةء اجلديييع مل ييت  ،ييم م يياك هليي   احلقييوق واحلرييية  أميير كييةم   ومليية

 لتدةم الو ةء   ا التع،د، 
 ، ءم اجلدعي  العةم 



 املعة دا  الدولي  األسةسي  حلقوق اإلن ةم
 

 

مليالم العيةملي حلقييوق اإلن يةم  وصيف  املثييل األمل يت امل ياك اليي ع  يي ا اإل ين ير مل يت املي 
ي يييعت مجييييع أ يييرا  ا تديييع و يئةيييي ، واضيييعو  ييي ا  كيدييية  يننغيييي أم ين غييي  كة ييي  ال يييعو  وكة ييي  األميييم،

اإلمليييالم نصييين أمليييين،م مل يييت اليييدوام، ومييي  خيييالل التع ييييم والا يييي ، إىل يوطييييد اهييياام  ييي   احلقيييوق 
،  ةلتييدا   املطيير ة والدولييي ، االملييااف العييةملي  يية ومراملة يية الفع ييي ،  يديية  ييو واحلرييية ، وكيديية يكف ييوا

 شعو  الدول األملضةء ذا ة و يدة  و شعو  األقةليم املوضومل   ت واليت،ة مل ت ال واء.

 1 ةاملة 
ومت ييييةوي  س الكراميييي  واحلقييييوق. و ييييم قييييد و نييييوا العقييييل  يولييييد مجيييييع النيييية  أهييييرارا  

  روح اإلخةء.  م أم يعةم وا  عض،م  عضة  والوجدام ومل ي،

 2 ةاملة 
لكل إن ةم هق التدتع جبديع احلقوق واحلرية  امل كورة س   ا اإلملالم،  ومنة متييي  

 الييييدي ، أو ال غيييي ، أو اجليييينل، أو ال ييييوم، أو سيييييدة التديييييي    يييينن العنصيييير، وال ميييي  أع نييييو ،
 املوليييد، أو الثيييروة، أو االجتديييةملي، أو األصيييل اليييوطين أو ،ي يةسيييالغييي   أو  يةسييييالاليييرأع  أو
 أع وضع آخر.  أو

اليدويل  أو القيةنوأل أو  وز التدييي  مل يي أسية  الوضيع ال يةسيي ال مل  ذلك و ضال  
  يييت الوصيييةي  ة  موضيييومل أم اإلق ييييم الييي ع ينتديييي إليييي  ال يييوت، سيييواء أكيييةم م يييتقال   أو ل ن يييد
 ر مل ت سية ي .ألع قيد آخ ة  خةضع أم غ  متدتع  ةحلكم ال ايت أم

 3 ةاملة 
 لكل  ر  هق س احليةة واحلري  وىف األمةم مل ت شوص .

 4 ةاملة 
 استعنة  ، وحيظر الرق واالجتةر  ةلرقيق جبديع صورمهة.  أو ال  وز اساقةق أهد

 5 ةاملة 
 الالإن يييييةني  أو العقو ييييي  القةسيييييي  أو ل دعةم ييييي  وال ال  يييييوز إخضييييية  أهيييييد ل تعييييي ين

 م . احلةط   ةلكرا أو



 اإلن ةم حلقوق العةملي اإلملالم
 

 

 6 ةاملة 
 عاف ل   ةل وصي  القةنوني . لكل إن ةم، س كل مكةم، احلق   م يح 

 7 ةاملة 
سييواء أمييةم القييةنوم، و ييم يت ييةووم س هييق التدتييع حدةييي  القييةنوم  ومنيية  النيية  مجيعيية  

يت ةووم س هق التدتيع  ةحلدةيي  مي  أع متييي  ينت،يك  ي ا اإلمليالم ومي  أع  يري   كدة  متيي ،
 مل ت مثل   ا التديي . 

 8 ةاملة 
لكيييل شيييوت هيييق ال جيييوء إىل ا يييةكم الوطنيييي  املوتصييي  إلنصييية   الفع يييي مييي  أيييي  

 القةنوم.  أو أملدةل ينت،ك احلقوق األسةسي  الض مينح،ة إية  الدستور

 9 ةاملة 
 .  نفي  يع فة   أو هج   أو املتقةل أع إن ةمال  وز 

 10 ةاملة 
لكل إن ةم، مل ت قيدم امل يةواة التةمي  ميع انخيري ، احليق س أم ينظير قضييت  حمكدي  

، ل فصيييييل س هقوقييييي  والت امةيييييي  وىف أيييييي   دييييي  ج ائيييييي  ومل نيييييية   منصيييييفة   م يييييتق   وحمةييييييدة، نظيييييرا  
 إلي .  يوج 

 11 ةاملة 
س  ة  إىل أم يثنيييت اريكة ييي  هلييية قةنونييي عتيييرب  ريئييية  كيييل شيييوت ميييت،م جبرميييي  يل -1

 حمةكد  مل ني  يكوم قد و ر  ل   ي،ة مجيع الضدةنة  الالزم  ل د ة  مل  نف  . 
يكي  س  مل امتنة  مل  ملديل أو ال يدام أع شوت جبرمي    نن أع ملدل -2

يوقييع مل ييي  أييي  ملقو يي  أشييد ميي   ال كديية  الييدويل، أو مبقتضييت القييةنوم الييوطين ة  هينيي  ي ييكل جرميي
 ي ك الض كةنت سةري  س الوقت ال ع اريكن  ي  الفعل اجلرمي. 



 املعة دا  الدولي  األسةسي  حلقوق اإلن ةم
 

 

 12 ةاملة 
 س شييييييؤوم أسييييييري  أو ال  ييييييوز يعييييييري  أهييييييد لتييييييدخل يع ييييييفي س هيةييييييي  اخلةصيييييي 

حلديييال  متيييل شييير   ومسعتييي . ولكيييل شيييوت هيييق س أم حيديييي   وال مراسيييالي ، أو م يييكن  أو
 ي ك احلدال .  أو خلالقةنوم م  مثل ذلك التد

 13 ةاملة 
 هدو  الدول . اختيةر حمل إقةمت   اخل وس لكل  ر  هق س هري  التنقل -1
 العو ة إىل   د .  وس س ذلك   د ، مبة لكل  ر  هق س مغة رة أع   د، -2

 14 ةاملة 
ميييي   لكييييل  يييير  هييييق التديييية  م جيييي  س   ييييدام أخيييير  والتدتييييع  يييي  خالصيييية   -1
 االضط،ة . 
 ميك  الت ر    ا احلق إذا كةنت  نةك مالهق  نةشئ   ةلفعيل ملي  جرميي  ال -2
 مل  أملدةل ينةق  مقةصد األمم املتحدة ومنة ئ،ة.  أو غ  سيةسي 

 15 ةاملة 
 لكل  ر  هق التدتع جبن ي  مة.  -1
مييي  هقييي  س يغيييي   وال ، هرميييةم أع شيييوت مييي  جن ييييت ال  ييوز، يع يييفة   -2
 جن يت . 

 16 ةاملة 
ل رجيل واملييرأة، مييىت أ ركيية سيي  الن ييو ، هييق التيي وج وي سيييل أسييرة،  وم أع  -1

اليييدي . ومهييية مت ييةويةم س احلقيييوق ليييد  التييي وج وخيييالل قييييةم  أو اجلن يييي  أو قيييد   ييينن العيييرق
 ال واج ولد  احنالل . 

 إكرا   ي .  ال كةمال     رضة الطر و امل مع زواج،دة رضةء   إال ال يعقد ال واج -2



 اإلن ةم حلقوق العةملي اإلملالم
 

 

ة  ييي اخل ييي  الطنيعييي  واألسةسييي  س ا تدييع، وهليية هييق التدتييع حدةييي  األسيير  -3
 ا تدع والدول .

 17 ةاملة 
  ةالشااك مع غ  .  أو ق س التد ك، مبفر  احللكل  ر   -1
 .ال  وز جتريد أهد م  م ك  يع فة   -2

 18 ةاملة 
هريتيي  س لكييل شييوت هييق س هرييي  الفكيير والوجييدام والييدي ، وي ييدل  يي ا احلييق 

معتقييييد   ةلتعنييييد وإقةميييي  ال ييييعةئر واملدةرسيييي   أو معتقييييد ، وهريتيييي  س إظ،ييييةر  ينيييي  أو يغييييي   ينيييي 
 مل ت هد . أو مع مجةمل ، وأمةم امل  أو والتع يم، مبفر  

 19 ةاملة 
لكييل شييوت هييق التدتييع حرييي  الييرأع والتعنيي ، وي ييدل  يي ا احلييق هريتيي  س املتنييةق 

دة  األننةء واأل كةر وي قي،ة ونق ،ة إىل انخري ،   ي  وسيي   و ومنية انراء  وم مضةيق ، وىف الت
 املتنةر ل حدو . 

 20 ةاملة 
واجلدعيييييييية   س هريييييييي  االشيييييييااك س االجتدةملييييييية  احليييييييقلكيييييييل شيييييييوت  -1

 ال  دي .
 ال  وز إرغةم أهد مل ت االنتدةء إىل مجعي  مة.  -2

 21 ةاملة 
 العةميييي  لن ييييد ، إميييية منةشييييرة ال ييييؤوملكييييل شييييوت هييييق امل ييييةرك  س إ ارة  -1

 ري . ح واسط  ممث و خيتةروم  أو
ميييع مل يييت قيييدم امل يييةواة  لكيييل شيييوت هيييق يق يييد الوظيييةئف العةمييي  س   يييد  -2
 انخري .



 املعة دا  الدولي  األسةسي  حلقوق اإلن ةم
 

 

سي ط  احلكيم، و ين أم يتج يت  ي   اإلرا ة مي   أسية إرا ة ال عن  يي  -3
واة  يو النيةخنو و ةلتصيويت  يةالقاا  العيةم ومل يت قيدم امل ية خالل انتوة ية  ن ي،ي  جتير   وريية  

  ءجراء مكة ت م  هيث ضدةم هري  التصويت.  أو ال رع

 22 ةاملة 
س ا تدع، هق س الضيدةم االجتديةملي، ومي  هقي  أم  لكل شوت،  وصف  ملضوا  

يتفييق مييع  يكييل كييل  وليي  وموار  يية،  ومبيية يييو ر ليي ، ميي  خييالل ا ،ييو  القييومي والتعييةوم الييدويل،
 ري .ح شوصيت  ندوغىن ملن،ة لكرامت  ول ال واالجتدةملي  والثقة ي  الض احلقوق االقتصة ي 

 23 ةاملة 
العدييل، وىف هرييي  اختيييةر ملد يي ، وىف شييرو  ملدييل س ق احلييلكييل شييوت  -1

  ، وىف احلدةي  م  النطةل . واييملة ل  وم
 جلديع األ را ،  وم أع متيي ، احلق س أجر مت ةو مل ت العدل املت ةوع.  -2
ق س مكة يي ة ملة ليي  ومرضييي  يكفيييل ليي  وألسييري  ملي ييي  احليييلكييل  يير  يعدييل  -3

  تكدل، ملند االقتضةء،  وسةئل أخر  ل حدةي  االجتدةملي . الئق   ةلكرام  الن ري ، ويح 
إن ةء النقة ة  مع آخري  واالنضدةم إلي،ة مي  أجيل س ق احللكل شوت  -4
 محةي  مصةحل .

 24 ةاملة 
س  دييد معقيول ل يةملة   س ذليك مبية وأوقة  الفيرا ،ق س الراه  احللكل شوت 

 إجةزا   وري  م جورة. وس العدل

 25 ةاملة 
ق س م ييتو  معي يي  يكفييت لضييدةم الصييح  والر ة يي  ليي  احلييلكييل شييوت  -1

وألسييييري ، وخةصيييي  مل ييييت صييييعيد امل كييييل وامل يييينل وامل ييييك  والعنةييييي  الطنييييي  وصييييعيد اخلييييدمة  
 العجيي  أو املييره أو ييي م   يي  الغوائييل س هييةال  النطةليي  ميية ساالجتدةملييي  الضييروري ، وليي  احلييق 

غييي  ذليييك مييي  الظيييروف اخلةرجييي  ملييي  إرا يييي  واليييض يفقيييد  أسييينة   أو ال ييييووخ  أو الاميييل أو
 ملي  . 



 اإلن ةم حلقوق العةملي اإلملالم
 

 

ق احليق س رملةي  وم ةملدة خةصتو. وجلديع األطفيةل احلل موم  والطفول   -2
 خةرج   ا اإلطةر.  أم وا س إطةر ال واجسواء ولد ،التدتع   ا  احلدةي  االجتدةملي س 

 26 ةاملة 
، مل يت األقيل س ق س التع ييم. و ين أم ييو ر التع ييم جمةنية  احللكل شوت  -1

. ويكيييوم التع ييييم الفيييين وامل،يييين مره تيييي  اال تدائيييي  واألسةسيييي . ويكيييوم التع ييييم اال تيييدائي إل اميييية  
 لكفةء م.  ة  ل جديع ينعمل ت قدم امل ةواة  ل عدوم. ويكوم التع يم العةيل متةهة   ة  متةه

 ن أم ي ت،دف التع يم التندي  الكةم   ل وصي  اإلن يةم ويع يي  اهياام  -2
 ين أم يعي ز التفية م والت يةمح والصيداق   يو مجييع  كدية  هقوق اإلن يةم واحلريية  األسةسيي .

الدينيييي ، وأم يؤييييد األن يييط  اليييض يضيييط ع  ييية األميييم املتحيييدة  أو األميييم ومجييييع الفئييية  العنصيييري 
 حلفظ ال الم. 
يعطيييييت  لآل يييييةء، مل يييييت سييييينيل األولويييييي ، هيييييق اختييييييةر نيييييو  التع ييييييم الييييي ع -3
 ألوال  م.

 27 ةاملة 
االسييتدتة   وس شييوت هييق امل ييةرك  احلييرة س هيييةة ا تدييع الثقة ييي ، لكييل -1

 الفوائد الض ينجم ملن . سو   ةلفنوم، واإلس،ةم س التقدم الع دي
ق س محةييي  املصييةن املعنوييي  واملة ييي  املاينيي  مل ييت أع إنتييةج احلييلكييل شييوت  -2

  ين م  صنع . أو أ يب أو مل دي

 28 ةاملة 
لكييييل  يييير  هييييق التدتييييع  نظييييةم اجتدييييةملي و ويل ميكيييي  أم يتحقييييق س ظ يييي  احلقييييوق 

 .  يةمة   واحلرية  املنصوص مل ي،ة س   ا اإلملالم  ققة  

 29 ةاملة 
مل ييييت كييييل  يييير  واجنيييية  إزاء اجلدةمليييي ، الييييض  ي،يييية وهييييد ة ميكيييي  أم يندييييو  -1

 شوصيت  الندو احلر الكةمل. 
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ل قيو  الض يقرر ية القيةنوم  إال ال خيضع أع  ر ، س ممةرس  هقوق  وهريةي ، -2
والو ييةء ، ضييدةم االملييااف الواجين حقييوق وهرييية  انخيري  واهاام،يية، من،يية، هصيرا   م يت،د ة  

  ةلعة ل م  مقتضية  الفضي   والنظةم العةم ور ة  اجلديع س جمتدع  ميقراطي.
  وز س أع هةل أم متةر      احلقوق مل ت حنو ينةق  مقةصيد األميم ال -3

 املتحدة ومنة ئ،ة.

 30 ةاملة 
ليييل س  يي ا اإلملييالم أع نييت  ييوز ي وي يي  مل ييت حنييو يفيييد انطييواء  مل ييت ختويييل أييي  

 يي ع  عيل ي،ييدف إىل  ييدم أع ميي   أو أع  يير  أع هييق س القييةم  يي ع ن يية  أو مجةمليي  أو  ولي 
 احلقوق واحلرية  املنصوص مل ي،ة  ي .



 

 

 االتفاقية الدولية للقضاء عىل مجيع

 العنرصي التمييز أشكال

كانون  21 خ( املؤر20-ألف )د 2106 ةاعتمدت بقرار اجلمعية العام

 1965 األول/ديسمرب

 1969 ركانون الثاين/يناي 4تاريخ بدء النفاذ: 

 إم الدول األطراف س     االيفةقي ،
مجيييع الن يير، وأم  كراميي  وي يةوعأم ميثييةق األميم املتحييدة يقييوم مل يت منييدأع   إذ يير 

إ راك أهيد  مل يت ةلتعةوم مع املنظدي ،  ،ا   ةلعدل مجةمل  وانفرا مجيع الدول األملضةء قد يع،د  
مقةصيييد األميييم املتحيييدة املتدثيييل س يع يييي  وي يييجيع االهييياام واملرامليييةة العيييةمليو حلقيييوق اإلن يييةم 

 الدي ، أو ال غ  أو اجلنل أو  وم متيي    نن العرق واحلرية  األسةسي  ل نة  مجيعة  
أم اإلمليييالم العيييةملي حلقيييوق اإلن يييةم يع ييي  أم الن ييير يوليييدوم مجيعييية  أهيييرارا   وإذ يييير 

جبدييع احلقيوق واحلريية  املقيررة  يي ،  وم أع  يتدتيعس الكرام  واحلقوق وأم كل إن ةم  سواسي 
 األصل القومي، أو ال وم أو العرقسيدة   نن  ال ،متيي 

وهلييم هييق مت ييةوي س محةيتيي  ميي  أع متيييي  وميي  سييواء أمييةم القييةنوم  الكييلأم وإذ ييير  
 التديي ،مثل   ا أع  ري  مل ت 

العييي ل والتدييييي   أسيييةلينألميييم املتحيييدة قيييد شيييجنت االسيييتعدةر ومجييييع أم ا وإذ يييير 
املقانييي   ييي ،  كة ييي  أشيييكةهلة وهيثدييية وجيييد ، وأم إمليييالم مييينح االسيييتقالل ل ن يييدام وال يييعو  

 1514   قييييييييرار اجلدعييييييييي  العةميييييييي 1960  ي ييييييييدرب/كييييييييةنوم األول  14 امل ييييييييتعدرة الصيييييييية ر س
 شر ، أو د هلة   رمل  و دوم قيد(( قد أكد وأمل   رمسية  ضرورة وضع ه15 الدورة 
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 كة ييي  أشيييكةل  أم إمليييالم األميييم املتحيييدة ل قضيييةء مل يييت التدييييي  العنصيييرع  وإذ يييير 
(( يؤكييد 18 ةالييدور   1904   قييرار اجلدعييي  العةميي 1963/نو درب ي ييري  الثييةأل 20 الصيية ر س

رمسييييية  ضييييرورة القضييييةء ال ييييريع مل ييييت التديييييي  العنصييييرع س مجيييييع أحنييييةء العييييةمل،  كة يييي  أشييييكةل  
 كرام  ال وت اإلن ةأل،واهاام  ف،م ي، وضرورة ي مو ويظة راي 

مل يييت التفرقييي  العنصيييري  مييي  ن خيييةطت  يقيييوم ييي م أع مييي  ن ل تفيييوق  ة  من،يييةواقتنةملييي
ملد يي ل تدييي   أو يوجيد أع ميربر نظيرع ال مليية ، و  ني مل دية  وم جو  أ  ية  وظيةمل خطير اجتدة

 العنصرع س أع مكةم،
األصييل اإلقييين  أو ال ييوم أو أم التديييي   ييو الن يير   يينن العييرقوإذ يؤكييد ميي  جديييد 

ملقن  يعاه العالقة  الو ي  وال  دي   و األمم وواقعة  م  ش ن  يعك  ال  م واألم   يو  ميثل
يعي يوم جننية  إىل جنين هيىت س  اخيل الدولي   األشوةص ال ي  و  ال عو  واإلخالل  ةلوئةم

 الواهدة،
عنصييييري  أميييير منييييةف ل دثييييل الع ييييية ألع جمتدييييع الواج  احليييي يييي م وجييييو   ة  من،ييييةواقتنةمليييي

 إن ةأل،
يي ال م حوظي  س  عي   ال التديي  العنصرع اليض لتظة را  وإذ ي ةور ة شديد الق ق
الكرا يي  العنصيري   أو القةئد  مل ت أسية  التفيوق العنصيرع منةطق العةمل، ول  يةسة  احلكومي 

 التفرق ، أو الع ل أو "اال ةر يد"مثل سيةسة  الفصل 
مل يييت اختيييةذ مجييييع التيييدا   الالزمييي  ل قضيييةء ال يييريع مل يييت التدييييي   وقيييد ملقيييد  مل م،ييية

 غيي   ،، ومل ت منع امل ا ن واملدةرسية  العنصيري  ومكة حت،يةويظة راي العنصرع  كة   أشكةل  
يع ييييي  التفيييية م  ييييو األجنيييية  و نييييةء جمتدييييع ملييييةملي متحييييرر ميييي  مجيييييع أشييييكةل العيييي ل والتديييييي  

 العنصريو،
وامل،نييي  اليييض أقر ييية منظدييي  العديييل  التوظييييفااليفةقيييي  املتع قييي   يييةلتديي  س  وإذ يييي كر

املتحييدة  ، وايفةقييي  مكة حيي  التديييي  س التع يييم الييض أقر يية منظديي  األمييم1958 ملييةم الدولييي  س
 ،1960 ملةم م والثقة   سو ل ا ي  والع 

س ينفييي  املنيية و الييوار ة س إملييالم األمييم املتحييدة ل قضييةء مل ييت التديييي   ورغنيي  من،يية
يي مو اختيةذ التيدا   العد يي  الالزمي  س أقير  وقيت ممكي  لتحقييق  وس العنصرع  كة   أشيكةل ،

 ذلك،



 العنصرع التديي  أشكةل مجيع مل ت ل قضةء الدولي  االيفةقي 
 

 

 ي ي: مة مل ت قد ايفقت

 األول الجزء
 1 ةاملة 

 اسييييتثنةء أو متيييييي  كيييليقصيييد س  يييي   االيفةقييييي   تعنييي  "التديييييي  العنصييييرع"   -1
اإلقييين  أو األصييل القييومي أو الن يين أو ال ييوم أو يفضيييل يقييوم مل ييت أسيية  العييرق أو يقييييد أو

التدتيع  أو ملرق ي  االمليااف حقيوق اإلن يةم واحلريية  األسةسيي  أو ي تتنع يعطييل أو وي ت،دف
 امليييييدام أو االقتصيييية عامليييييدام  أو مل ييييت قييييدم امل ييييةواة، س امليييييدام ال يةسيييييممةرسييييت،ة،  أو  يييية

 س أع ميدام آخر م  مية ي  احليةة العةم . أو الثقةسامليدام  أو االجتدةملي
جتريي  يفضييل  أو اسيتثنةء أو يقيييد أو ال ي رع     االيفةقي  مل يت أع متييي  -2

  و املواطنو وغ  املواطنو.لفصل س املعةم   أي   ول  م  الدول األطراف  ي،ة مل ت أسة  ا
أع م يية   يتضييد  مبيية حيظيير يف يي  أع هكييم ميي  أهكييةم  يي   االيفةقييي  -3

التجييينل،  أو املواطنييي  أو  ةجلن يييي  يتع يييق  يدييية ةألهكيييةم القةنونيييي  ال يييةري  س اليييدول األطيييراف 
 معين . قومي شر  خ و     األهكةم م  أع متيي  ضد أي  

يعترب مي  قنييل التدييي  العنصيرع أيي  ييدا   خةصي  يكيوم الغيره الوهييد ال  -4
األ يرا  ا تيةجو  أو اإلقنيي  ا تةجي  أو م  اختةذ ة ي مو التقدم الكةس لنع  اجلدةملية  العرقيي 

ضيد  هلية وهليم التدتيع حقيوق يإىل احلدةي  الض قد يكوم الزمي  لت يك اجلدةملية  و يؤالء األ يرا  ل
إىل  ، شيير  ملييدم ي  ييي  ي ييك التييدا  مل ييت قييدم امل ييةواة ممةرسييت،ةو حلرييية  األسةسييي  اإلن ييةم وا

، وشر  مليدم اسيتدرار ة  عيد   يو  األ يداف املوت ف   جدةملة  العرقي أي  هقوق م تق   لقيةم 
 الض اخت   م  أج ،ة.

 2 ةاملة 
ي ييييجن اليييييدول األطيييييراف التدييييييي  العنصييييرع ويتع،يييييد  ييييي م ينيييييت، ،  كيييييل  -1

لقضييةء مل يت التديييي  العنصييرع  كة يي  أشييكةل  ويع ييي  ااملنةسيين  و وم أع ييي خ ، سيةسيي   الوسيةئل
 التفة م  و مجيع األجنة ، و قيقة  ل لك:
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ممةرسيي  ميي   أو  عييدم إييييةم أع ملدييل ميي  الييدول األطييرافيتع،ييد كييل  وليي    أ(
ة ، املؤس يي أو مجةمليية  األشييوةص أو ممةرسيية  التديييي  العنصييرع ضييد األشييوةص أو أملدييةل
  ا االلت ام؛ مجيع ال  طة  العةم  واملؤس ة  العةم ، القومي  وا  ي ،  قيدي و ت مو

يتع،د كل  ول  م  الدول األطراف  عدم ي يجيع أع متييي  ملنصيرع يصيدر    (
 ؛ي ييد  أو الد ة  ملن  أو أي  منظد  أو مل  أع شوت
إلمليية ة الالزميي  ةليي  فعالتييدا   اختييةذ الكييل  وليي  ميي  الييدول األطييراف   يراملييي  ج(

أنظديي   أو إ طيةل أييي  قيوانو أو إلغييةء أو النظير س ال يةسية  احلكومييي  القوميي  وا  ييي ، ولتعيديل
 إىل إ امت  هيثدة يكوم قةئدة ؛ أو يكوم مؤ ي  إىل إقةم  التديي  العنصرع

س ذلييك  مبيية جبديييع الوسييةئل املنةسيين ، كييل  وليي  ميي  الييدول األطييراف  يعدييل   (
وإحبيييةء أع متييييي  ملنصيييرع يصيييدر ملييي  أع  مل يييت هظييير الالزمييي  ملنيييد االقتضيييةء،سييي  الت يييريعة  

 منظد ؛ أو أي  مجةمل  أو أشوةص
  م ي يجع، ملنيد االقتضيةء، املنظدية   م  الدول األطرافيتع،د كل  ول   (ه 

 يو األجنية ، واحلركة  االندمةجي  املتعد ة األجنة  والوسةئل األخر  الكفي ي   ءزالي  احليواج  
 م  ش ن  يقوي  االنق ةم العنصرع. مة و  م يثنط كل
يقييوم الييدول األطييراف، ملنييد اقتضييةء الظييروف ذلييك،  ةختييةذ التييدا   اخلةصيي   -2

وامل دوس  الالزم ، س امليدام االجتدةملي وامليدام االقتصة ع وامليدام الثقيةس وامليية ي  األخير ، 
 ة  اسيت،دا  ل  را  املنتديو إلي،ية أو كة ي  لنع  اجلدةملة  العرقي لت مو الندةء الكةس واحلدةي  ال

يايين مل يت  ي    وال ضدةم متتع،ة ومتتع،م التةم املت ةوع حقوق اإلن ةم واحلرية  األسةسيي .ل
 عييد   ييو  املوت فيي  العرقييي   ل جدةمليية م ييتق    أو أييي  هقييوق متفةوييي قيييةم ،   ييي  هييةلالتييدا  ، 

 م  أج ،ة. األ داف الض اخت  

 3 ةاملة 
 ي يييييييجن اليييييييدول األطيييييييراف  صيييييييف  خةصييييييي  العييييييي ل العنصيييييييرع والفصيييييييل العنصيييييييرع

 واليت،ة.الداخ   س كل املدةرسة  املدةق   س األقةليم   وإزال ، ويتع،د مبنع وهظر "اال ةر يد"

 4 ةاملة 
 ي يييييجن اليييييدول األطيييييراف مجييييييع الييييييدملةية  والتنظيدييييية  القةئدييييي  مل يييييت األ كييييييةر

اليييض  أو أصيييل إقيييين واهيييد، أو ليييومأع أيييي  مجةملييي  مييي   أو لقةئ ييي   تفيييوق أع مليييرقالنظريييية  ا أو
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ويتع،يد  ةختيةذ  ؛يع ي  أع شكل م  أشكةل الكرا يي  العنصيري  والتدييي  العنصيرع أو  ةول يربير
الرامي  إىل القضةء مل ت كيل  يري  مل يت  ي ا التدييي  وكيل ملديل الالزم    التدا   الفوري  اإل ة ي

ويتع،ييد خةصيي ،  قيقيية  هليي   الغةييي  ومييع املراملييةة احلقيي  ل دنيية و الييوار ة س اإلملييالم  ؛ميي  أملدةليي 
 ي ي: مبة م      االيفةقي ، 5 ةالعةملي حلقوق اإلن ةم ول حقوق املقررة صراه  س املة 

الكرا يييييي   أو املتنيييييةر كيييييل ن ييييير ل  كيييييةر القةئدييييي  مل يييييت التفيييييوق العنصيييييرع  أ(
 ييري  مل ييت  أو وكييل ملدييل ميي  أملدييةل العنييف ،ديييي  العنصييرعالعنصييري ، وكييل  ييري  مل ييت الت

أصيل إقيين آخير، وكي لك كيل  أو ليومأع أيي  مجةملي  مي   أو     األملدةل يريكن ضد أع مليرق
 جرمي  يعةقن مل ي،ة القةنوم؛ ي ،ة،س ذلك متو  مبة م ةملدة ل ن ةطة  العنصري 

نظدييي  وسيييةئر املنظدييية ، وكييي لك الن يييةطة  الدملةئيييي  امل قةنونيييي  ال إمليييالم   (
لتديييي  العنصييرع والتحييري  مل ييي ، وهظيير  يي   ا تع ييي ، الييض يقييوم    األخيير الن ييةطة  الدملةئييي

 املنظدة  والن ةطة  واملتنةر االشااك س أي،ة جرمي  يعةقن مل ي،ة القةنوم؛
ا  يييي ،  أو املؤس ييية  العةمييي ، القوميييي  أو مليييدم ال يييدةح ل  ييي طة  العةمييي   ج(
 التحري  مل ي . أو رعالعنص  تع ي  التديي 

 5 ةاملة 
ميييي   يييي    2 ةلاللت اميييية  األسةسييييي  املقييييررة س امليييية  ة  ، و قيييييتع،ييييد الييييدول األطييييراف

االيفةقي ، حظر التديي  العنصيرع والقضيةء مل يي   كة ي  أشيكةل ، و ضيدةم هيق كيل إن يةم،  وم 
سييييدة  ال القيييةنوم،اإلقيييين، س امل يييةواة أميييةم  أو األصيييل القيييومي أو ال يييوم أو متييييي    ييينن العيييرق

 التةلي :  ةحلقوق صد  التدتع 
اهليئية  األخيير  اليض يتيوىل إقةميي  و أمييةم ا يةكم  امل يةواة س املعةم ي احليق س   أ(

 العدل؛
 أذ   ييدأل أو محةييي  الدوليي  ليي  ميي  أع ملنييفو احلييق س األميي  مل ييت شوصيي     (

 مؤس  ؛ أو مجةمل  أي  أو م  أع  ر  أو املوظفو احلكوميو م سواء ي حق  
اقااملييييية   -سييييييدة هيييييق االشيييييااك س االنتوة ييييية   وال احلقيييييوق ال يةسيييييي ،  ج(

العةميي   ال ييؤومإ ارة  وس مل ييت أسيية  االقيياا  العييةم املت ييةوع، واإلسيي،ةم س احلكييم -ويرشيييحة  
 مل ت مجيع امل توية ، ويويل الوظةئف العةم  مل ت قدم امل ةواة؛
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 :احلقوق التةلي  يدةس وال احلقوق املدني  األخر ،   (
 واإلقةم   اخل هدو  الدول ؛ االنتقةلاحلق س هري   '1'
 العو ة إىل   د ؛ وس س ذلك   د ، مبة هق مغة رة أع   د، '2'
 احلق س اجلن ي ؛ '3'
 هق الت وج واختيةر ال وج؛ '4'
 ؛شراك  أو استقالال  هق التد ك  '5'
 هق اإلرث؛ '6'
 والعقيدة والدي ؛احلق س هري  الفكر  '7'
 احلق س هري  الرأع والتعن ؛ '8'
 احلييييييق س هرييييييي  االجتديييييية  ال يييييي دي ويكييييييوي  اجلدعييييييية  ال يييييي دي  '9'

 االنتدةء إلي،ة؛ أو
 سيدة احلقوق التةلي : وال احلقوق االقتصة ي  واالجتدةملي  والثقة ي ، (ه 

  العديييل   يييرو  وس هريييي  اختييييةر نيييو  العديييل، وس احليييق س العديييل، '1'
يقةضيي أجير مت يةو ملي   وس احلدةي  مي  النطةلي ، وس ملة ل  مرضي ،

 نيل مكة  ة ملة ل  مرضي ؛ وس العدل املت ةوع،
 هق يكوي  النقة ة  واالنتدةء إلي،ة؛ '2'
 ؛هق احلصول مل ت م و  '3'
والضييييدةم  ،والرملةييييي  الطنييييي ، هييييق التدتييييع صييييدمة  الصييييح  العةميييي  '4'

 ملي ؛واخلدمة  االجتدة ،االجتدةملي
 التع يم والتدرين؛ هق ي قي '5'
 هق اإلس،ةم مل ت قدم امل ةواة س الن ةطة  الثقة ي ؛ '6'

مر ق خمصت النتفة  سيوا  اجلد،يور  أو أع مكةماستعدةل  أو  خول هق  و(
 واحلدائق. ،وامل ةرح ،واملقة ي ،واملطةملم ،والفنة ق ،مثل وسةئل النقل
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 6 ةاملة 
القوميييي  الرجيييو  إىل ا يييةكم ، إن يييةم  اخيييل س واليت،ييةيكفييل اليييدول األطيييراف لكييل 

أع ملدييل مييي  ل حدةييي  واجليييرب الفعييةلو  صيييد   ة  التدةسييوغ  يية مييي  مؤس يية  الدولييي   املوتصيي 
ييي قيييوق اإلن يييةم واحلريييية  األسةسيييي  يتنيييةىف ميييع  ييي   حلوم انت،ةكييية  أملديييةل التدييييي  العنصيييرع يك 

أع   صيد نةسين  املعة لي  الاضيي  ال أو نةسينملاعية ل ال التدية  التعيوي وكي لك هيق  فةقي ،االي
 التديي .  نن   ا  حق  يضرر 

 7 ةاملة 
سييييدة س ميييية ي   ال ،الفعةلييي  الالزمييي فوريييي  التيييدا   ال  ةختيييةذيتع،يييد اليييدول األطيييراف 
تع ييي  التفيية م لكة حي  النعييرا  املؤ يي  إىل التديييي  العنصيرع و مل ،التع ييم والا ييي  والثقة ي  واإلملييالم

وكييي لك لن ييير مقةصيييد ومنييية و  ،اإلقنيييي  أو والت يييةمح والصيييداق   يييو األميييم واجلدةملييية  العرقيييي 
األمييم املتحييدة، واإلملييالم العييةملي حلقييوق اإلن ييةم، وإملييالم األمييم املتحييدة ل قضييةء مل ييت  ميثييةق

 ، و    االيفةقي . كة   أشكةل  التديي  العنصرع

 الثاني الجزء
 8 ةاملة 

  القضييةء مل ييت التديييي  العنصييرع  وي ييةر إلي،يية  يديية ين يي  جلنيي  ي ييدت جلنيي -1
 األخييالق ال ييةمي  املعييرو وي ييي  ةسييم "ال جنيي "(، يكييوم مؤلفيي  ميي  ريةنييي  مل يير خنيي ا  ميي  ذوع 

 ؛ يييةلتجر  والن ا ييي ، ينتوييين،م اليييدول األطيييراف مييي   يييو مواطني،ييية وخييييدموم  صيييفت،م ال وصيييي 
 العية ل ومتثييل األليوام احلضيةري  املوت في  واليينظم ال جني  يي مو التوزييع اجلغيراس يفويرامليت س يي ل

 القةنوني  الرئي ي .
ينتوييييين أملضيييييةء ال جنييييي   يييييةالقاا  ال يييييرع مييييي  قةئدييييي    مسيييييةء أشيييييوةص  -2

لكييل  وليي  ميي  الييدول األطييراف أم يرشييح شوصيية  واهييدا  ميي  و ييوز يرشييح،م الييدول األطييراف. 
 مواطني،ة.

خ نفييةذ  يي   االيفةقييي . ويقييوم  عييد سييت  أشيي،ر ميي  يييةري أول انتويية  ييرع  -3
األمو العةم ل مم املتحيدة، قنيل قالقي  أشي،ر مل يت األقيل مي  مومليد إجيراء أع انتوية ،  توجيي  

ويقيييوم  .رسييةل  إىل الييدول األطييراف ييييدملو ة  ي،يية إىل يقييدم أمسييةء مرشيييحي،ة س غضييوم شيي،ري 
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 يييةم الييدول األطييراف الييض    مسييةء مجيييع  ييؤالء املرشييحو مييع أجبدييي  قةئديي  ءملييدا  األمييو العييةم 
     القةئد  إىل الدول األطراف. و ءحبةءرشحت،م، 

أملضةء ال جن  س اجتدة  يعقيد  اليدول األطيراف  يدملوة مي   رع انتوة   -4
حضييور ممث ييي ق ثييي الييدول  نصيية   يي ا االجتديية يكتدييل و األمييو العييةم س مقيير األمييم املتحييدة. 

، املرشييييحوم اليييي ي  ينييييةلوم أكييييرب ملييييد  ميييي  ر   ييييي اليييي ع  يييييفييييوز س االنتويييية  و األطييييراف، 
 ألصوا  ممث ي الدول األطراف احلةضري  واملقاملو. ط ق األصوا  واألغ ني  امل

أر ييع سيينوا ، مل ييت أم ينت،ييي  ةنقضييةء  ملييدةيكييوم انتويية  أملضييةء ال جنيي    أ( -5
ويقييوم رئيييل ال جنيي ،  ييور انت،ييةء  ؛سيينتو والييي  ي ييع  ميي  األملضييةء الفييةئ ي  س االنتويية  األول

 أمسةء  ؤالء األملضةء الت ع   ةلقرمل ؛  تعيواالنتوة  األول، 
النقطييية  خنييي  أيييي   ولييي  ملييي  منةشيييرة  ملرضييية   أع مقعيييد ي يييغرميييلء  يرامليييت   (

 .ويوا ق مل ي  ال جن  مواطني،ة و  يعين  ي ك الدول  ل لك م خن  آخر    ع ،ال جن  ملضوي 
 .ةاألطراف نفقة  أملضةء ال جن  أقنةء ي  يت،م مل،ةم،يتحدل الدول  -6

 9 ةاملة 
يتع،يييد كيييل  ولييي  مييي  اليييدول األطيييراف  ييي م يقيييدم إىل األميييو العيييةم ل ميييم  -1

التيييدا    أو اإل اريييي  أو القضيييةئي  أو املتحيييدة، لتنظييير  يييي  ال جنييي ، يقرييييرا  ملييي  التيييدا   الت يييريعي 
ألهكةم  ي   االيفةقيي ، و ي م يفعيل ذليك:  أ( س غضيوم  األخر  الض اخت  ة والض متثل إملدةال  

؛   ( مث مييرة كييل سيينتو، وكيي لك   ةلن يين  إىل الدوليي  املعنييي  ييدء نفييةذ االيفةقييي   عييدسيين  ميي   
 م  املع ومة  م  الدول األطراف. امل يدو وز ل جن  ط ن ك دة ط نت إلي،ة ال جن  ذلك. 

إىل  ن يةطة ةتقدم يقريير سينوع ملي  يقوم ال جن ، مل  طريق األمو العةم،   -2
اسيييتنة ا  إىل  راسيييت،ة الالزمييي  عةمييي  التوصيييية  القااهييية  و الاجلدعيييي  العةمييي ، و يييوز هلييية إ يييداء ا

 ييي   االقااهييية  والتوصيييية   ويقيييوم  تقيييدمل تقيييةرير واملع ومييية  اليييوار ة مييي  اليييدول األطيييراف. 
   ي  مالهظة  قد يندي،ة الدول األطراف.  فومل العةم  إىل اجلدعي  العةم  م

 10 ةاملة 
 يتوىل ال جن  وضع نظةم،ة الداخ ي. -1
 ينتون ال جن  أملضةء مكتن،ة ملدة سنتو. -2
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 يتوىل األمو العةم ل مم املتحدة ي ويد ال جن    مةنت،ة. -3
 يعقد ال جن  اجتدةملة ة س مقر األمم املتحدة ملة ة. -4

 11 ةاملة 
لفييييت نظيييير ال جنيييي  إىل أع خت ييييف  ميييي  الييييدول األطييييراف وليييي   لكييييل ييييوز  -1

أهكيةم  ي   االيفةقيي ، ويقيوم ال جني  ي حظ  م  أي   ول  أخير  مي  اليدول األطيراف س إملديةل 
هينئيي   ءهةلييي  رسيييةل  لفيييت النظيير إىل الدولييي  الطيييرف املعنيييي . ويقييوم الدولييي  املرسيييل إلي،ييية مبوا يييةة 

النيةنييية  الالزمييي  جليييالء امل ييي ل  ميييع  أو  ةإليضيييةهة  ،شييي،رال جنييي  كتة يييية ، س غضيييوم قالقييي  أ
 اإلشةرة ملند االقتضةء إىل أي  يدا   رمبة يكوم قد اخت  ة لتدارك األمر.

ل طير و، ملنيد يعي ر ي يوي  امل ي ل  ي يوي  مرضيي  يكوم لكل م  الدولتو،  -2
أشيي،ر ميي   عييد ي قييي إجييراء آخيير متييةح هلديية، خييالل سييت   أع أو مليي  طريييق املفةوضيية  الثنةئييي 

يرسيي    ءملالمإهةليي  امل يي ل  مييرة أخيير  إىل ال جنيي   يي احلييق سالدوليي  املرسييل إلي،يية ل رسييةل  األوىل، 
 إىل الدول  األخر . يرس   كدة  إلي،ة

 مي   ي   املية ة 2 ةس أي  م  ل  حمةل  إلي،ية و قية  ل فقير النظر ل جن  ال  وز  -3
ا  ي  املتو رة واستنفة  ة س القضي  و قية  ملنية و  الرجو مجيع طرق  استعدةلم   الت كد عد  إال

مييد ا  يتجييةوز  ملنييد اسييتغراق إجييراءا  الرجييو  يي   القةملييدة  ي ييرع وال .امل ييتقرةالقييةنوم الييدويل 
 .املعقول احلدو  

 يييوز ل جنييي ، س أيييي  م ييي ل  حمةلييي  إلي،ييية، أم يط ييين إىل اليييدولتو الطييير و  -4
 .ملع ومة  األخر  املنةسن جبديع ااملعنيتو ي ويد ة 
حييييق لكيييل  ولييي  مييي  اليييدولتو الطييير و املعنيتيييو، ملنيييد نظييير ال جنييي  س أيييي   -5

، االقياا م  ل  يتنةوهلة     املة ة، إيفية  ممثيل هلية لالشيااك س أملديةل ال جني ،  وم التدتيع حيق 
 طوال  اة النظر س امل  ل .

 12 ةاملة 
صيييوهلة مل يييت مجييييع املع ومييية  اليييض يرا ييية الزمييي  يقيييوم رئييييل ال جنييي ،  عيييد ه  أ( -1

جلنيييي  يو يييييق خةصييي   ي ييييةر إلي،يييية  يدييية ي ييييي  ةسييييم " جلنيييي وقيةم،ييية  تييييدقيق،ة ومقةرنت،يييية،  تعييييو 
 .ميي  غي  أملضييةئ،ة أو "( يتي لف ميي    ي  أشيوةص  ييوز أم يكونيوا ميي  أملضيةء ال جني التو ييق
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 ةإلمجيية ، ويتيةح ل ييدولتو املعنيتيو اإل يية ة طييرس الني ا   مبوا قي  جلني  التو يييقيعييو أملضييةء  ويصي 
 م  م ةملي،ة احلديدة  غي  الوصول إىل هل و ع ل د  ل  مل ت أسة  اهاام     االيفةقي ؛

ملنيييد يعييي ر وصيييول اليييدولتو الطييير و س النييي ا  خيييالل قالقييي   ،يقيييوم ال جنييي    (
ملضيةء غي  املتفيق مل يي،م  عض،ة،  ةنتوة  األ أو ك ،ة  جلن  التو يقأش،ر إىل ايفةق مل ت يكوي  

 م   و أملضةئ،ة  ي  ةالقاا  ال رع و  غ ني  الث ثو.
أم يكونيوا ميي   وحيظير ي،ية  صيفت،م ال وصيي .  جلني  التو ييقيعديل أملضيةء  -2

 الدول غ  األطراف س     االيفةقي . أو مواطين الدولتو الطر و س الن ا 
 رئي ،ة ويضع نظةم،ة الداخ ي. جلن  التو يقينتون  -3
س أع مكيةم  أو اجتدةملة ة ملة ة س مقر األمم املتحيدة، جلن  التو يقيعقد  -4

 منةسن آخر يعين .
املننثقيي  مليي  أع نييي ا   ييو  ولتييو ميي  الييدول األطيييراف  ل جنيي  التو يييقيييو ر  -5

 م      االيفةقي . 10 ةم  املة  3 ةخدمة  األمةن  املو رة و قة  ل فقر 
و قية   جلني  التو ييقالدولتةم الطر يةم س الني ا  مجييع نفقية  أملضيةء  يتنةصف -6

 يضع،ة األمو العةم ل مم املتحدة.الض  تقديرا  ل
جلنيي  التو يييق ألمييو العييةم ل مييم املتحييدة سيي ط    ييع نفقيية  أملضييةء خيييول ا -7
 م      املة ة. 6 ةر قنل سدا  الدولتو الطر و س الن ا  هلة و قة  ل فق ملند االقتضةء،
يوضيييع املع ومييية  اليييض هصييي ت مل ي،ييية ال جنييي  وقةميييت  تيييدقيق،ة ومقةرنت،ييية  -8
 دييعأم يط ين إىل اليدولتو املعنيتيو ي وييد ة جب ل جني  التو ييق يوز و ، جلن  التو ييق ت يصرف 

 .األخر  املنةسن ع ومة  امل

 13 ةاملة 
س امل يي ل ، يقيدم إىل رئيييل ال جنيي  ميي  جلنيي  التو يييق،  عييد اسييتنفة  ة النظيير  -1

يتضييد  النتييةئ  الييض يوصيي ت إلي،يية   يي م مجيييع امل ييةئل الوقةئعييي  املتصييي    ميي  إملييدا  ة،يقرييير 
 التوصية  الض قد يرا ة مالئد  حلل الن ا  هال  و ية . م ةلن ا   و الطر و، ويض
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إىل كيييل  ولييي  مييي  اليييدولتو  جلنييي  التو ييييقيقيييوم رئييييل ال جنييي   ءحبيييةء يقريييير  -2
 مليي  قنوهلييةالطيير و س النيي ا . ويقييوم كييل من،ديية، س غضييوم قالقيي  أشيي،ر،  ييءملالم رئيييل ال جنيي  

 .جلن  التو يقملدم قنوهلة ل توصية  الوار ة س يقرير  أو
مييي   2 ةة س الفقييير يقييوم رئييييل ال جنييي ،  عييد انقضيييةء الفييياة املنصييوص مل ي،ييي -3

الييييدولتو الطيييير و املعنيتييييو إىل سييييةئر الييييدول وإملييييالأل  جلنيييي  التو يييييق يييي   امليييية ة،  ءحبييييةء يقرييييير 
 األطراف س     االيفةقي .

 14 ةاملة 
 وقيييت مييي  األوقييية أم يع ييي  س أع  مييي  اليييدول األطيييرافأليييي   ولييي   يييوز  -1

ميي  مجةمليية  األ ييرا   أو   ميي  األ ييرا الرسييةئل املقدميي ونظيير ي قييي ةختصييةص ال جنيي  س  املاا ،يية
الييداخ و س والييي   يي   الدوليي  الطييرف اليي ي  يييدملوم أحبييم ضييحةية أع انت،ييةك ميي  جةنن،يية ألع 

مي  يتع يق   يي   ولي   رسيةئلأيي   ي قييل جني   ز يو  وال هق م  احلقيوق املقيررة س  ي   االيفةقيي .
 يصدر مثل   ا اإلملالم. مل الدول األطراف
يصييدر إملالنيية  مل ييت النحييو املنصييوص ميي  الييدول األطييراف  وليي  ألييي   ييوز  -2
يكيوم س إطيةر نظةم،ية القيةنوأل القيومي   يئي يعيو  أو م      املة ة أم ين ت 1 ةمل ي  س الفقر 

ونظر االلتدةسة  املقدم  مي  األ يرا  ومجةملية  األ يرا  اليداخ و س واليت،ية الي ي    ت قي خمتص 
قييييد  واليييي ي  يكونييييومميييي  احلقييييوق املقييييررة س  يييي   االيفةقييييي   عيييييدملوم أحبييييم ضييييحةية انت،ييييةك أل

 ا  ي  املتو رة األخر . الرجو استنفدوا طرق 
مي   ي    1 ةيقوم الدول  الطيرف املعنيي   ءييدا  اإلمليالم الصية ر و قية  ل فقير  -3
مييي   ييي   املييية ة ليييد  األميييو العيييةم ل ميييم  2 ةو قييية  ل فقييير   نييياملعي   أو ةاملن ييي  اهليئييي املييية ة واسيييم 

إىل الدول األطراف األخر . و يوز سيحن  مل  ذلكاملتحدة، ويقوم األمو العةم  ءرسةل صور 
يكييوم هليي ا ال ييحن أع  ال س أع وقييت  ءشييعةر يرسييل إىل األمييو العييةم، ولكيي  م يي ا اإلملييال

 أقر س الرسةئل الض يكوم قيد نظر ال جن .
ميييي   يييي   امليييية ة   يييييجل  2 ةو قييييية  ل فقيييير   نيييياملعي   أو ةاملن يييي   ييييتفظ اهليئيييي  -4
األمو العيةم، مل يت صور مصدق  ملن  لد   ءيدا   ، و ةلطرق املنةسن ،سنوية  ويقوم  ،لاللتدةسة 

 ي ا  حمتوية ة مل ت اجلد،ور. ال أم
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  نياملعي   أو ةاملن ي ملند ملدم ني ي  الاضيي  الالزمي  مي  اهليئي  ل، يكوم ل د تد   -5
س غضييوم  رسيةل  يرسيي ،ة إلي،ية إىل ال جنيي   إحبييةء امل ي ل ميي   ي   امليية ة، احليق س  2 ةل فقير  و قية  

 ست  أش،ر.
نظيير الدوليي  الطيرف املييدملت انت،ةك،يية ألع هكييم    فيتيقيوم ال جنيي ، سييرا ،   أ( -6

  ييوز ك ييف  وييي  الفيير  املعييين ال أنيي  إال إلي،يية، رسييةل  مرسيي  ميي  أهكييةم  يي   االيفةقييي  إىل أييي  
ي قيييي أيييي  رسيييةئل  يييوز ل جنييي   وال موا قت،ييية الصيييرحي . أو مبوا قتييي  إال مجةملييية  األ يييرا  املعنيييي  أو

 ؛مغف  
 ، س غضييوم قالقيي  أشيي،ر، مبوا ييةة ال جنيي   ةإليضييةهة امليي كورةيقييوم الدوليي     (

يكيوم ة رمبيالنيةنة  الكتة ي  الالزم  جلالء امل ي ل ، ميع اإلشيةرة، ملنيد االقتضيةء إىل أيي  ييدا    أو
 اخت  ة لتدارك األمر.قد 

ينظييير ال جنييي  س الرسيييةئل س ضيييوء مجييييع املع ومييية  امليييو رة هلييية مييي  الدولييي    أ( -7
 الت كيد عيد  إال ل وز ل جن  أم ينظير س أيي  رسيةل  مي  امل يتد   وال ل.الطرف املعني  وم  امل تد  

ملنيد اسيتغراق إجيراءا  القةمليدة   ي   ي يرع وال .املتيو رةمجيع طرق الرجيو  ا  يي  استنفة   م  
 مد ا  يتجةوز احلدو  املعقول ؛الرجو  

ل  ةالقااهية  والتوصيية  يقوم ال جن  مبوا ةة الدول  الطيرف املعنيي  وامل يتد     (
 الض قد ير  إ داء ة.

يراملي ال جن  يضدو يقرير ة ال نوع موج ا  هل   الرسةئل، وملنيد االقتضيةء،  -8
 لنيةنة  املقدم  م  الدول األطراف املعني ، والقااهة ة ويوصية ة  ي.موج ا  لإليضةهة  وا

اختصييةص ال جنيي  س منةشييرة الوظييةئف املنصييوص مل ي،يية س  يي    ينعقييدال  -9
مل ت األقيل مي  اليدول األطيراف س  ي   االيفةقيي   ءصيدار اإلملالنية   ول قيةم مل ر   إال املة ة

 .م      املة ة 1 ةالالزم  و قة  ل فقر 

 15 ةاملة 
 قيق أغراه إملالم منح االسيتقالل  ، هىتال يفره أهكةم     االيفةقي  -1

  14 س املتوي ( 15 ةاليدور   1514  ل ن دام وال عو  امل تعدرة اليوار ة س قيرار اجلدعيي  العةمي
 الوقيةئقالي ع منحتي  هلي   ال يعو   قيد مل ت هق االلتدية ، أع 1960 / ي دربكةنوم األول

 املتحدة ووكةال ة املتوصص . األمم أو الدولي  األخر 
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مي   ،مي   ي   االيفةقيي  8 ةمي  املية  1 ةيت قت ال جن  املن  ة مبوجين الفقير   أ( -2
 يئة  األمم املتحيدة املعنيي   ةمل يةئل املتصي   منةشيرة مبنية و  ي   االيفةقيي  وأغراضي،ة، ومبنةسين  

وضيي  مل ي،يية واملقدميي  إلي،يية ميي  سييكةم األقييةليم امل ييدول  نظيير  يي   اهليئيية  س االلتدةسيية  املعر 
وغيي  املتدتعيي   ييةحلكم اليي ايت وسييةئر األقييةليم األخيير  الييض ي ييرع مل ي،يية قييرار اجلدعييي    ةلوصييةي 

 (، صور ي ك االلتدةسة ، وين،ي إلي،ة آراء ة ويوصية ة    حبة؛15 ةالدور   1514  العةم
املوتص  ن يوة  مي  التقيةرير املتع قي   تحدةامليت قت ال جن  م   يئة  األمم    (

التيييدا   األخييير ، املتصييي   منةشيييرة مبنييية و  ييي    أو اإل اريييي  أو القضيييةئي  أو  ةلتيييدا   الت يييريعي 
اليدول القةئدي   يةإل ارة س األقيةليم امل يةر إلي،ية س الننيد  أ( مي   واملطنقي  مي االيفةقي  وأغراضي،ة 

     الفقرة، ويندع ال جن  هل   اهليئة  آراء ة ويوصية ة.
يقرير ييييية إىل اجلدعيييييي  العةمييييي  ميييييوج ا  لاللتدةسييييية   تضيييييدو ال جنييييي   يقيييييوم -3

  ييييي م  ييييي    والتقيييييةرير اليييييض ي قت،ييييية مييييي   يئييييية  األميييييم املتحيييييدة، وكييييي لك آراء ييييية ويوصيييييية ة
 االلتدةسة  والتقةرير.

وي ييتدل ال جنيي  ميي  األمييو العييةم ل مييم املتحييدة ي ويييد ة  كييل املع وميية   -4
 أ( مي   ي   2 ةاملتص     غراه     االيفةقي  واملتو رة لدي     م األقيةليم امل يةر إلي،ية س الفقير 

 املة ة.

 16 ةاملة 
ه يييم ال يييكةو  واملنصيييوص  أو ة األهكيييةم املتع قييي   ت يييوي  املنةزملييي ال خييييل يطنييييق
ه يييم ال يييكةو  س و ةإلجراءا  األخييير  املتع قييي   ت يييوي  املنةزملييية   يييمل ي،ييية س  ييي   االيفةقيييي  
 يية س االيفةق أو الت سي ي  ل مم املتحدة ووكةال ة املتوصص  الوقةئقميدام التديي  واملقررة س 

لت ييوي   اإلجييراءا  األخيير راف إىل  ييول ي ييك األهكييةم  وم جلييوء الييدول األطيي وال ،الييض يقر يية
 اخلةص  النة  ة  يدة  ين،ة.و و قة  لاليفةقة  الدولي  العةم  املعني  املنةزملة  

 الثالثالجزء 
 17 ةاملة 

 س األميم املتحيدة مي  اليدول األملضيةء    االيفةقي  لتوقيع أيي   ولي  يعره  -1
س النظيييةم  مييي  اليييدول األطيييرافس أيييي  وكةلييي  مييي  وكةال ييية املتوصصييي ، وأيييي   ولييي   األملضيييةء أو



 املعة دا  الدولي  األسةسي  حلقوق اإلن ةم
 

 

قيد  ملت،ية اجلدعي  العةم  ل مم املتحيدة  يكوماألسةسي  كد  العدل الدولي ، وأي   ول  أخر  
 إىل أم يصنح طر ة  س     االيفةقي .

التصييديق لييد  األمييو العييةم  وقييةئقختضييع  يي   االيفةقييي  ل تصييديق. ويييو    -2
 ل مم املتحدة.

 18 ةاملة 
 1 ة ول  م  اليدول امل يةر إلي،ية س الفقير  يعره     االيفةقي  النضدةم أي  -1

 االيفةقي .    م   17 ةم  املة 
 لد  األمو العةم ل مم املتحدة. وقيق  االنضدةم  ءيدا االنضدةم  يتم -2

 19 ةاملة 
 إيييييدا  وقيقيييي  التصييييديق ميييي  يييييةريخس اليييييوم الثالقييييو   يييي   االيفةقييييي  ينفيييي  -1

 االنضدةم ال ة ع  والع ري  لد  األمو العةم ل مم املتحدة. أو
ينضيم إلي،ية  عيد  أو ينف      االيفةقي ،  ةلن ن  إىل كل  ول  يصدق مل ي،ية -2

وقيقيي   إيييدا  خميي  يييةريس اليييوم الثالقييو  ، االنضييدةم ال يية ع  والع ييري أو وقيقيي  التصييديق إيييدا 
 .انضدةم ي ك الدول  أو يصديق

 20 ةاملة 
املعنيي   يتوىل األمو العةم ل مم املتحيدة ي قيي التحفظية  املنيداة مي  اليدول -1

 رسيةل  يعدييم إىل  ي   التحفظية   وإحبيةءانضدةم،ة إلي،ية  أو يصديق،ة مل ت     االيفةقي  وقت
قيد يصينح أطرا ية   ي،ية. ويقيوم كيل  ولي  ليدي،ة  أو االيفةقي مجيع الدول الض يكوم أطرا ة  س     

رسيييةل  األميييو العيييةم، س غضيييوم ي يييعو يومييية  مييي  ييييةريخ   يييءملالمأع امليييااه مل يييت أع  فيييظ 
 التعديم،  عدم قنوهلة هل ا التحفظ.

  فيييظ يكيييوم منة يييية  ملوضيييو   ييي   االيفةقيييي  ومقصيييد ة  يييوز إ يييداء أعال  -2
إذا املعييين كيي لك ل أييي   يئيي  ميي  اهليئيية  املن يي ة  يية. ويعتييرب الييتحفظ يعطيييل ملديي إىل ة  مؤ ييي أو

 يقل مل  ق ثي الدول األطراف س     االيفةقي . مة ال املاه مل ي 



 العنصرع التديي  أشكةل مجيع مل ت ل قضةء الدولي  االيفةقي 
 

 

 األميييييو العيييييةميوجييييي  إىل   يييييءملالم يييييوز سيييييحن التحفظييييية  س أع وقيييييت  -3
 .وينف    ا اإلملالم ا تداء م  يةريخ ي قي .   لك

 21 ةاملة 
كتييةيب يرسيي   إىل   ءملالمنقيي   يي   االيفةقييي   يي ميي  الييدول األطييراف لكييل  وليي  ييوز 

 إىل األمو العةم. اإلملالمم  ورو   ملةم النق   عد وي رعاألمو العةم ل مم املتحدة. 

 22 ةاملة 
أكثير مي  اليدول األطيراف   ي م يف ي   أو س هةل  أع ن ا  ين    و  ولتويصةر، 

اإلجييراءا  املنصييوص مل ي،يية صييراه  س  أو ي ييويت   ةملفةوضيي  يطنيق،يية ويتعيي ر أو  يي   االيفةقييي 
ميي  أطرا يي ، إىل حمكديي  العييدل الدولييي  طييرف ،  نييةء مل ييت ط يين أع إىل إهةلتيي  يي   االيفةقييي ، 

 املتنةزملوم مل ت طريق  أخر  لت ويت . تفقي مة مل ل فصل  ي ،

 23 ةاملة 
النظييير س  إملييية ة ط ييين س أع وقيييت مييي  اليييدول األطيييراف ولييي    يييوز لكيييل -1
 إىل األمو العةم ل مم املتحدة.يوج،   ،  ءملالم كتةيب    االيفةقي 
اخلطيوا  اليض قيد ي ي م اختةذ ية س   تقرييراجلدعي  العةم  ل مم املتحدة  يقوم -2

 صد    ا الط ن.

 24 ةاملة 
ميي   1 ةمجيييع الييدول امل ييةر إلي،يية س الفقيير  ييءملالم األمييو العييةم ل مييم املتحييدة  يقييوم

 ي ي: مبة م      االيفةقي  17 ةملة ا
 ؛18و 17 املة يو احلةص   مبوجنالتوقيعة  والتصديقة  واالنضدةمة    أ(

 ؛19 ةاملة  مبوجنيةريخ نفةذ     االيفةقي     (
 ؛23و 20و 14  املوامبوجن الرسةئل واإلملالنة  الوار ة   ج(
 .21 ةاملة مبوجن  النق  الوار ة وقةئق   (
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 25 ةاملة 
 صدييييييل لغيييييية  رمسييييييي  مت ييييييةوي   ييييييي اإلسيييييينةني  يييييي   االيفةقييييييي ،  هييييييرر  -1

 س حمفوظة  ألمم املتحدة. ، ويو  واإلنك ي ي  والروسي  والصيني  والفرن ي 
 ي   االيفةقيي  إىل مجييع اليدول  ملي يقوم األمو العةم  ءرسةل صيور مصيدق   -2

 االيفةقي .    م   17 ةم  املة  1 ةاملنتدي  إىل الفئة  امل ةر إلي،ة س الفقر 



 

 

باحلقوق االقتصادية  هد الدويل اخلاصالع

 واالجتامعية والثقافية

  (21-ف )دأل 2200 ةاجلمعية العام قرارباعتمد 

 1966 كانون األول/ديسمرب 16 خاملؤر

 1976 ركانون الثاين/يناي 3تاريخ بدء النفاذ: 

 الديباجة

 األطراف س   ا الع،د، إم الدول
 ةلكرامييييي  اإلن يييييةني  األصيييييي    ة  مجيعييييياألسيييييرة الن يييييري   االمليييييااف أل يييييرا أم  إذ يييييير 

ل دنيية و املع نيي  س ميثييةق األمييم املتحيييدة،  و قيية  و ييةحلقوق املت ييةوي  غيي  القة  يي  ل تصييرف  يييو، 
 س العةمل،  وال  مأسة  احلري  والعدل 

 ، ال وت اإلن ةأل األصي  م  كرام   مننثق   م     احلقوق  يعاف وإذ
حقوقيييي  االقتصيييية ي  املنةسيييين  إليةهيييي  متتييييع كييييل إن ييييةم أم  يئيييي  الظييييروف  وإذ يييييدرك
 يييي ال ييينيل الوهيييد، و يييق اإلمليييالم  حقوقييي  املدنيييي  وال يةسييي  مثيييل متتعيي واالجتدةملييي  والثقة يييي  

العييةملي حلقييوق اإلن ييةم، لتحقيييق املثييل األمل ييت املتدثييل س ال ييوت اإلن ييةأل احليير املتحييرر ميي  
 ،اخلوف والعوز

 واملرييين مل ي،يية ميثييةق األمييم املتحييدة مبوجيين الييدول االلتيي ام املاييين مل ييت وإذ يييدرك
 هريةي ،االهاام واملراملةة العةمليو حلقوق اإلن ةم و يع ي  

ا تديييع الييي ع  مل يييي  واجنييية  إزاء األ يييرا  انخيييري  وإزاء املاينييي أم الفييير ،  وإذ ييييدرك
 الع،د، ال عي إىل يع ي  ومراملةة احلقوق املعاف  ة س   ا م ؤول مل ، إلي ينتدي 
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 مل ت املوا  التةلي : قد ايفقت 

 الجزء األول
 1 ةاملة 

 هرييي مبقتضييت  يي ا احلييق   ييك. ومتيقرييير مصيي  ةهييق ال ييعو  مت ييك مجيييع  -1
 منةئ،ة االقتصة ع واالجتدةملي والثقةس. وهري  ي مويقرير مرك  ة ال يةسي 

 ثروا يييية وموار  يييية  التصييييرف احليييير، لغةية يييية ة   قيقييييجلديييييع ال ييييعو ،  ييييوز  -2
  ييي  الت اميية  مننثقيي  مليي  مقتضييية  التعييةوم االقتصيية ع الييدويل القييةئم  اإلخييالل  ومالطنيعييي  
هرمييةم أع شييعن ميي  أسيينة   ة   تةييي  ييوز وال املتنة ليي  ومليي  القييةنوم الييدويل. الفةئييدةنييدأ مل ييت م

 ملي   اخلةص .
 ي،ية اليدول اليض يقيع مل يت ملةيق،ية  مبية اليدول األطيراف س  ي ا الع،يد، يقوم -3

 قييييق   تع ييي  ،إ ارة األقييةليم غيي  املتدتعييي   ييةحلكم اليي ايت واألقييةليم امل يييدول   ةلوصييةي  م ييؤولي 
 ألهكةم ميثةق األمم املتحدة.    ا احلق و قة   و ةهاامهق يقرير املص  

 الجزء الثاني
 2 ةاملة 

،  ةختيةذ التيدا   الالزميي س  ي ا الع،يد  مي  اليدول األطييرافيتع،يد كيل  ولي   -1
سييييدة مل يييت الصيييعيد االقتصييية ع والتقيييين،  وال وملييي  طرييييق امل يييةملدة والتعيييةوم اليييدوليو، ا  انفيييرا 

املعيياف مل ييت ييي مو التحقيييق التييةم ل حقييوق  ة  ل عدييل يييدر ي، املتييو رةموار  يية  يتيحيي  ميية و  قصييت
 ي،ييية خةصييي  اختيييةذ التيييدا   الت يييريعي   مبييية ،الوسيييةئل املدكنييي دييييع وذليييك جب ييية س  ييي ا الع،يييد، 

 الالزم .
احلقييوق املنصييوص   ضييدةم اسييتعدةليتع،ييد الييدول األطييراف س  يي ا الع،ييد  -2
 اليييدي ، أو ال غييي ، أو اجلييينل، أو ال يييوم، أو أع متييييي    ييينن العيييرق،  وم ييي ا الع،يييد مل ي،ييية س 

غييي   أو الن يين، أو الثييروة، أو االجتديييةملي، أو األصييل القييومي أو ،غييي   أو  يةسيييالالييرأع  أو
 ذلك م  األسنة .



 والثقة ي  واالجتدةملي  االقتصة ي   ةحلقوق اخلةص الدويل الع،د
 

 

 واقتصيية  ةحلقييوق اإلن ييةم  احلقيي  ، مييع إيييالء املراملييةةاملتنةمييي ل ن ييدام  ييوز  -3
 احلقوق االقتصة ي  املعاف  ة س   ا الع،د. ضدةحبة لغ  مواطني،ةمد  ، يقرير القومي

 3 ةاملة 
التدتييع الرجييل واملييرأة املت ييةوع س هييق   تيي مويتع،ييد الييدول األطييراف س  يي ا الع،ييد 
 س   ا الع،د. املقررةجبديع احلقوق االقتصة ي  واالجتدةملي  والثقة ي  

 4 ةاملة 
هلي ا  ة  املؤمن ي  ل حقيوق و قيل دولي   يوز  ال اف س  ي ا الع،يد   ني الدول األطير  يعاف

مبقدار يوا ق ذلك ميع و املقررة س القةنوم،  س هدو  القيو  إال الع،د يقييد التدتع     احلقوق،
 قراطي.و يع ي  الر ة  العةم س جمتدع  مي و ر طنيع      احلقوق، 

 5 ةاملة 
يفيييد انطييواء  مل ييت أع  مبيية أهكييةم  يي ا الع،ييدميي  أع هكييم  حيظيير يف يي  -1
 إيييييييةم أع ملديييييل أو منةشيييييرة أع ن ييييية س شيييييوت ألع  أو مجةملييييي أليييييي   أو  ولييييي   هيييييق أليييييي
 حلرييييييية  املعيييييياف  يييييية س الع،ييييييدا أو ميييييي  احلقييييييوقأييييييي  هرييييييي   أو هييييييقإ ييييييدار أع  ي ييييييت،دف

 . و منصوص مل ي   ي  ممة أكرب ا  ي ت،دف يقييد أي،دة يقييد أو
هقييييييوق اإلن ييييييةم  خمةلفييييي  ألع هييييييق مييييي   أييييييي أو يقيييييييدأع  حيظييييير إجييييييراء -2

 نظدييييي األ أو يفةقيييييية الا أو مبوجييييين القيييييوانوس أع   يييييد  املوجيييييو ة أو األسةسيييييي  املعييييياف  ييييية
 .  املاا    ة مل ت نطةق أضيق أو ملدم املااف   ا الع،د  ت ك احلقوق ملراف،   ريع األ أو

 الجزء الثالث
 6 ةاملة 

يعياف اليدول األطيراف س  يي ا الع،يد  يةحلق س العدييل، الي ع ي يدل هييق  -1
تييدا   الحرييي ، ويقييوم  ةختييةذ  يريضييي  أو  عدييل خيتييةر   رصيي  االرييي اقس أم يتييةح ليي  كييل إن ييةم 

   ا احلق. لصيةن  نةسن امل
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ميي  الييدول األطييراف س  يي ا  وليي  كييل يتعييو مل ييت  التييدا   الييض س  يراملييت، -2
يييييو   التوجييييي  والتييييدرين التقنيييييو  ، يضييييدين،ةهليييي ا احلييييق التحقيييييق التييييةملتيييي مو  يييية اختةذالع،ييييد 
اإلمنيةء االقتصية ع واالجتديةملي   قييق الراميي  إىلتقنية  الو  ووضع الربام  وال يةسة  وامل،نيو

ال يةسييي  واالقتصيية ي   والثقييةس املطيير  والعدةليي  الكةم يي  املنتجيي  س ظييروف يصييوم ل فيير  هريةييي 
 سةسي .األ

 7 ةاملة 
س التدتيع   يرو  ملديل ملة لي   إن يةمكل حق  يعاف الدول األطراف س   ا الع،د 

 :  ي ي مة مرضي  يؤم  خةص 
 :ي ي مة ،مكة  ة يو ر جلديع العدةل، كحد أ ىننيل   أ(

 وم أع متيييييي ، ملييي  العديييل املت يييةوع القيدييي   ة  ومت يييةوي ملييية ال   ا  أجييير  '1'
يقييل مليي  ال ييرو   ال   ييرو  ملدييل املييرأةويراملييت خةصيي  ضييدةم متتييع 

 املت ةوع؛ العدلمت ةو مل  أجر  مع يقةضي الض يتدتع  ة الرجل
 ؛ألهكةم   ا الع،د ة  و قهلم وألسر م  ة  كرمي ة  ملي  '2'

 ؛ال الم  والصح منةشرة العدل س ظروف يكفل    (
أمل يييت متتيييع كيييل إن يييةم  فرصييي  متكة ئييي  لاقيتييي  س ملد ييي  إىل  رجييي  مالئدييي    ج(

 ؛ملتنةرع األقدمي  والكفةءة وم مراملةة أي  املتنةرا  غ  ا
جييةزا  إلوأوقيية  الفييرا  والتحديييد املعقييول ل ييةملة  العدييل وايييو   الراهيي     (

 الرمسي . األملية املكة  ة مل  و  امل جورةالدوري  

 8 ةاملة 
 ي ي:  مة  ت مويتع،د الدول األطراف س   ا الع،د  -1
 إىل النقة ييي  اليييض خيتةر يييةاالنتديييةء  وس س يكيييوي  النقة ييية  إن يييةمهيييق كيييل   أ(
مصيييييةحل  االقتصييييية ي  واالجتدةمليييييي   وذليييييك لتع يييييي املنظدييييي  املعنيييييي ،  ألنظدييييي  إال  وم اخلضيييييو 

ويقتضيي،ة القيةنوم  يقرر يةاليض  القييو قييو  غي     يي   ا احلق  يقييد استعدةل وز  وال ومحةيت،ة.
 الغيييي  حلدةييييي  هقيييوق أو النظيييةم العيييةم أو لصييييةن  األمييي  القييييومي  ميييييوقراطيس جمتديييع  الضيييرورة
 ؛وهرية م



 والثقة ي  واالجتدةملي  االقتصة ي   ةحلقوق اخلةص الدويل الع،د
 

 

، وهيق  ي   العةمي  القوميي  ية ا  الا أو  ة ا الهق النقة ة  س إن ةء ا   (
 ؛إلي،ة االنتدةء أو دولي النقة ي  النظدة  املس يكوي   األخ ة

 يقرر يةالض  القيو  قيو  غ  وم اخلضو  ألي   حري  العدلهق النقة ة  س   ج(
حلدةيي   أو النظيةم العيةم أو لصييةن  األمي  القيومي  مييوقراطيس جمتديع  ويقتضي،ة الضيرورةالقةنوم 
 ؛وهرية م الغ هقوق 

 .لقوانو الن د املعين ة  و ق استعدةل  شر هق اإلضرا ،    (
 يره القيييو  القةنونيي  الالزمي  مل يت اسيتعدةل  يي   ال  يول  ي   املية ة  وم  -2

 .اإل ارة التة ع  ل دول  أو ال رط  أو أ را  القوا  امل  ح احلقوق م  قنل 
 ييي   املييية ة أع هكيييم  يييي  ل يييدول األطيييراف س ايفةقيييي  منظدييي   ال يتضيييد  -3

أييي  اختييةذ  ،نقييةيب  يي م احلرييي  النقة ييي  ومحةييي  هييق التنظيييم ال 1948 ملييةم العدييل الدولييي  املعقييو ة
 ةلضييدةنة  املنصييوص مل ي،يية س ي ييك    ييي  طريقيي  يكييوم خم يي يطنيييق القييةنوم  أو ي ييريعي  يييدا  

 االيفةقي .

 9 ةاملة 
س  مبية س الضدةم االجتدةملي، إن ةمالدول األطراف س   ا الع،د حق كل  يعاف

 .الت مو االجتدةمليذلك 

 10 ةاملة 
 ي ي: مبة لع،دالدول األطراف س   ا ا يعاف

الوهييييدة اجلدةملييييي  الطنيعييييي  األسةسييييي  س  متثييييلوجييييو  ميييينح األسييييرة، الييييض  -1
يع،يد  سييدة لتكوين،ية وأقنيةء يولي،ية م يؤولي  وال ا تدع، أكرب قدر ممك  م  احلدةي  وامل ةملدة،

 .ويكوم شر  انعقة  ال واج هري  رضة طةلني  يعي ،م؛وير ي  األوال  ال ي  
 ياة معقوليي  قنيل الوضييع و عييد .  أقنييةءوجيو  يييو   محةيي  خةصيي  ل م،ية   -2

مصيييحو    ةسيييتحقةقة   أو جيييةزة مييي جورةإالفييياة  ييي   أقنيييةء  مييينح األم،ييية  العيييةمال  ووجيييو 
 ضدةم اجتدةملي كة ي .

دةيي  وم يةملدة مجييع األطفيةل وامليرا قو  وم خةص  حلوجو  اختةذ يدا    -3
محةيييي  األطفيييةل وامليييرا قو مييي   ووجيييو .   ذليييك مييي  األسييينة غييي أو أع متييييي    ييينن الن ييين
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مل يييت اسيييتودام،م س أع ملديييل  ة  ووجيييو  املعةقنييي  قةنونييياالسيييتغالل االقتصييية ع واالجتديييةملي. 
إىل إملةقيي  منييو م  ة  مؤ ييي أو هييية ممل ييت  ا  خطيير  أو  صييحت،م ا  مضيير  أو ألخالق،ييم ا  يكييوم مف ييد
اسييتودام   وحبيية حيظيير القييةنومالييض ل  يي  لييدنية  تحديييد احلييدو  االييدول  ووجييو  قيييةمالطنيعييي. 

 .ويقرر ل  العقو ة  الالزم الصغةر س ملدل م جور 

 11 ةاملة 
س م ييتو  معي ييي   إن ييةمالييدول األطييراف س  ي ا الع،ييد حييق كيل  يعياف -1

 امل ييتدرتح ييو ال وس ميي  الغيي اء والك ييةء وامليي و ، كفييةيت،ميييو ر    يديية ليي  وألسييري يييو ر كييةف 
لت مو  قيق   ا احلق ميع مرامليةة الدول األطراف  ةختةذ التدا   الالزم   ويقوملظرو   املعي ي . 

 .أسة  هري  الرضةالدويل القةئم مل ت األسةسي  الض ميث ،ة س   ا الصد  التعةوم األمهي  
حقييييي  لكيييييل إن يييييةم من،ييييية  املاا ييييية  ، يقييييوم اليييييدول األطيييييراف س  ييييي ا الع،يييييد -2
 املنةسين ،مل  طريق التعةوم اليدويل،  ةختيةذ التيدا    أو واستقالال  لتحرر م  اجلو ، س ا األسةسي

 ي ي: ملة الالزم  ، دوس املد ة ا ربام  س ذلك ال مبة
 تحقيييييق االسييييتودام التييييةم ، األغ ييييي   ييييو طييييرق إنتييييةج وهفييييظ ويوزيييييع   أ(

نظم ال رامليي  اليإصيالح  أو ةسيتحداث ن ر املعر   مبنة و التغ ي ، و  التقني  والع دي ، و  ل دعةرف
   ؛الطنيعي  واستغالل ل دوار إمنةء  قيق أجد   طريق  يكفل 

يرامليي احلةجية  املوت في   ملة ال   ة  يوزيع األغ ي  املتو رة س العةمل ي مو يوزيع   (
 املصدرة هلة.الن دام الن دام امل تور ة ل غ ي  و وم ةكل  ئض 

 12 ةاملة 
ألطيييراف س  ييي ا الع،يييد حيييق كيييل إن يييةم س التدتيييع  ييي مل ت اليييدول ا يعييياف -1

 م  الصح  اجل دي  والعق ي .ممك  م تو  
التييدا   الييض يتعييو مل ييت الييدول األطييراف س  يي ا الع،ييد اختةذ يية  يراملييت س -2

 :ي ي ملة التدا   الالزم  يضدين،ةهل ا احلق،  التحقيق التةملت مو 
ع ويي مو منيو الطفيل و يية  الرض يملنيد اليوال ة و املويت املواليد  و ية خف    أ(

 ؛س يدة   صحيحة   ا  منو 
 وامل،ني  م  مجيع نواهي،ة؛  و الصح  النيئي     (



 والثقة ي  واالجتدةملي  االقتصة ي   ةحلقوق اخلةص الدويل الع،د
 

 

 ومعةجلت،ييةالوقةيي  مي  األمييراه الو ةئيي  واملتوطنيي  وامل،نيي  واألمييراه األخير    ج(
 ؛ومكة حت،ة

 ملنييدتيي مو اخلييدمة  الطنييي  والعنةييي  الطنييي  ل جديييع ل الظييروف الالزميي  يئيي     (
 املره.

 13 ةاملة 
س الا ييي  والتع يييم. إن ييةم الييدول األطييراف س  يي ا الع،ييد حييق كييل  يعيياف -1

متييةم  كرامت،يية  وال ييعورال وصييي  اإلن ييةني   إمنييةء مل ييت وجييو  يوجييي  الا ييي  والتع يييم إىل ويتفييق
كي لك مل يت وجيو  اسيت،داف   ويتفقم واحلرية  األسةسي . اهاام هقوق اإلن ةاإلمنةء ويقوي  

س جمتديييع هييير، ويوقييييق أواصييير مجييييع األشيييوةص مييي  االشيييااك الفعيييةل الا يييي  والتع ييييم متكيييو 
ويع يي  الديني ،  أو اإلقني  أو ومجيع اجلدةملة  ال اللي  و مجيع األمم  واملو ةالتفة م والت ةمح 

 صيةن  ال  م.لتحدة الض يقوم  ة األمم امل الن ةطة 
هليي ا احلييق  ييي مو التحقيييق التييةمالييدول األطييراف س  يي ا الع،ييد  يي م  يعيياف -2
 :ي ي مة يوجن يقرير
 ؛ل جديع ة  وجمةني ة  التع يم اال تدائي إل امي أم يكوم  أ(

س ذلك التع يم الثيةنوع امل،يين  مبة التع يم الثةنوع مبوت ف أنوامل ، أم يكوم   (
مبجةنييييي   ة  سيييييدة  ةألخييي  يييييدر ي وال الوسييييةئل املنةسييين  جبدييييعل جديييييع  ة  متةهيييو  ة  معددييييالتقيييين، و 

 ؛التع يم
ومل ييت أسيية  ل جديييع مل ييت قييدم امل ييةواة،  ة  التع يييم العييةيل متةهييأم يكييوم   ج(

 ؛مبجةني  التع يم ة  ةألخ  يدر ي سيدة  وال ،الوسةئل املنةسن  جبديعلكفةءة، ا
مضيةملف  اجل،يو  املن ولي   أو مل يت ي يجيعممكي ،  أقصت هدإىل أم يعدل،    (

يتديييييوا التع ييييييم  أو يت قيييييوا مل س مييييييدام الا يييييي  والتع ييييييم األسةسيييييو لتو  مهييييية ل شيييييوةص الييييي ي 
 اال تدائي؛

 وأم ين يي مجيييع امل ييتوية ، مدرسييي  ي ييدل  ن يية  إمنييةء شيينك   أم يواصييل (ه 
ملالكييييية    ييييو األوضييييية  املة ييييي  وأم يعدييييل  ةسيييييتدرار مل ييييت ، الدراسييييي دييييينح كييييةف ل نظييييةم  

 التدريل.
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 انخيييري  واألولييييةء يييةء، انيتع،يييد اليييدول األطيييراف س  ييي ا الع،يييد  يييةهاام هريييي   -3
املن ييي ة مييي  ال ييي طة  غييي  امليييدار  امل يييدولو  يييواليت،م  لييي وال ملنيييد وجيييو  م، س اختييييةر ميييدار  

معتدييدة ميي  الدوليي  ل ا ييي   أو يكييوم مقييررة الييدنية الييض قييد  ةلقواملييديقيييد املييدار  املوتييةرة  العةميي  شيير 
 اخلةص . ملعتقدا م و قة   وخ قية    ينية  وير يت،م أولئك األوال   ي مو يع يم وس والتع يم،

يفيييد انطييواء  مل ييت أع  مبيية ميي  أهكييةم  يي   امليية ةهكييم أع  حيظيير يف يي  -4
شير  مرامليةة تع يديي ، ال ية  ؤساملس إن ةء وإ ارة إخالل حري  األشوةص الطنيعيو واملعنويو 

س ي ييك املؤس ييية  التع يييم  وشيير  يقيييدميي   يي   امليية ة  1 ةاملنيية و املنصييوص مل ي،يية س الفقيير 
 .   ةلقواملد الدنية الض قد يكوم مقررة م  الدول 

 14 ةاملة 
ملنييييد   عييييدقييييد متكنييييت يكيييي   مل س  يييي ا الع،ييييد،ميييي  الييييدول األطييييراف يتع،ييييد كييييل  وليييي  

س األقيييةليم  أو اإلل اميييي ا يييةأل س إق يد،ييية املاو يييويل اال تيييدائي يييي  مييي  يييي مو التع ييييم ة  صييي ور ة طر ييي
لتنفييي   يفصييي ي س غضييوم سيينتو،  وضييع واملتديية  خطيي  ملدييل األخيير  الداخ يي  س واليت،يية،  ةلقيييةم، 

 س اخلط . حمد خالل ملد  معقول م  ال نو ة  يدر يا  مندأ التع يم اإلل امي ا ةأل ل جديع ينفي 

 15 ةاملة 
 :حق كل إن ةم  يدة ي يالدول األطراف س   ا الع،د  يعاف -1
 ؛س احليةة الثقة ي  اإلس،ةم  أ(

 ؛ فوائد التقدم الع دي و تطنيقةي  التدتع   (
 املننثقييي  ملييي  أع إنتيييةج مل ديييياملعنويييي  واملة يييي   مصيييةحل مييي  محةيييي   اإل ييية ة  ج(

 . ين خيرج  أو أ يب أو
س  يي ا الع،ييد اختةذ يية الييدول األطييراف يراملييت، س التييدا   الييض  يين مل ييت  -2

وإلمنةئ،دييية صييييةن  الع يييم والثقة ييي  الالزمييي  لالتيييدا    لتييي مو التحقييييق التيييةم هلييي ا احليييق، يضيييدين،ة
 .ون رمهة

 الالزمي  ملنةشيرة النحيثيتع،د الدول األطراف س  ي ا الع،يد  يةهاام احلريي   -3
 .القاخلالع دي والن ة  



 والثقة ي  واالجتدةملي  االقتصة ي   ةحلقوق اخلةص الدويل الع،د
 

 

ميييي   ميكيييي  جني،ييييةالييييدول األطييييراف س  يييي ا الع،ييييد  ةلفوائييييد الييييض  يعيييياف -4
 .  االيصةال  الدولي  والتعةوم الدويل س امليدانو الع دي والثقةسي جيع وإمنةء 

 الجزء الرابع
 16 ةاملة 

 ا هلييي ة   تقيييدم التقيييةرير الالزمييي ، و قييييتع،يييد اليييدول األطيييراف س  ييي ا الع،يييد  -1
احلقيوق املعياف  ية س  ملي  التيدا   اليض املتديد ة والتقيدم ا يرز لتي مو مرامليةةاجل ء مي  الع،يد، 

 الع،د.
يقيوم  ءهةلي  ن يخ مجيع التقةرير إىل األمو العةم ل مم املتحيدة الي ع  يقدم  أ( -2

 ؛ألهكةم   ا الع،د ة  و قإىل ا  ل االقتصة ع واالجتدةملي ل نظر  ي،ة  ملن،ة
كيي لك مبوا ييةة الوكييةال  املتوصصيي   ن ييخ مليي  التقييةرير األمييو العييةم  يقييوم  (  

أملضيييييةء س ي يييييك الوكيييييةال   ة  اليييييوار ة مييييي  اليييييدول األطيييييراف س  ييييي ا الع،يييييد واليييييض يكيييييوم أيضييييي
أج ا  يية يتصييل   ييي   أو مليي  األجيي اء املوتصيي  ميي  ي ييك التقييةرير، إم كةنييت  ييي أو املتوصصيي ،

 .لوقةئق،ة الت سي ي  ة  امل كورة و قم ةئل يدخل س اختصةص الوكةال  

 17 ةاملة 
 ة  و قييييقةرير ييية مل يييت مراهيييل، يقيييدم اليييدول األطيييراف س  ييي ا الع،يييد  يرامليييي -1

 عييد و نفييةذ  يي ا الع،ييد   عييدلربنييةم  يضييع  ا  ييل االقتصيية ع واالجتدييةملي س غضييوم سيين  ميي  
 الت ةور مع الدول األطراف والوكةال  املتوصص  املعني .

امليييؤقرة س  رجييي  إىل العواميييل واملصيييةملن س التقيييةرير املقدمييي ،  ،ا  از ي يييةر جيييو  -2
   ا الع،د. املاين  مبوجناللت امة  ينفي  ا

ملنيييدمة يكيييوم قيييد سييينق يقيييدمي،ة مييي  املع ومييية  املنةسييين  ييييرا  إينتفيييي لييي وم  -3
 املتوصصي ،الوكةال   أي  وكةل  م إىل  أو إىل األمم املتحدةالدول  املعني  الطرف س   ا الع،د 

 .يرا  إشةرة واضح  إىل املع ومة  امل كورةإويكفي س     احلةل  
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 18 ةاملة 
 املاينييي  مل يييي  مبوجييين امل يييؤولية ل دج يييل االقتصييية ع واالجتديييةملي، مبقتضيييت  يييوز 

مييع  ملقييد االيفةقيية  الالزميي ميثييةق األمييم املتحييدة س ميييدام هقييوق اإلن ييةم واحلرييية  األسةسييي ، 
ينفيي   أو مرامليةةملي  التقيدم ا يرز س يي مو     م موا ة ية لي   ةلتقيةرير الالزمي الوكةال  املتوصص  
املع ومييية  التفصيييي ي  يضيييدو  ييي   التقيييةرير و يييوز  املتع قييي  مبييييدام ن يييةطة ة. أهكيييةم  ييي ا الع،يييد
 .ص     م   ا التنفي  يئة ة املوت املتدد ة أو اخت  ةالتوصية  الض  أو الالزم  مل  القرارا 

 19 ةاملة 
، أم حييييييييل إىل جلنييييي  هقييييييوق اإلن ييييييةم ،ل دج ييييييل االقتصييييية ع واالجتدييييييةملي يييييوز 

التقيةرير املتع قي  حقيوق  مل ت سنيل اإلمليالم، أو لدراست،ة وإ داء التوصية  العةم  الالزم     حبة
 و قيييييية    وميييييي  الوكييييييةال  املتوصصيييييي 17و 16 ل دييييية يو ة  و قيييييياإلن يييييةم واملقدميييييي  ميييييي  الييييييدول 

 . 18 ل دة ة

 20 ةاملة 
ا  يييل  موا يييةةل يييدول األطيييراف س  ييي ا الع،يييد ول وكيييةال  املتوصصييي  املعنيييي   يييوز 

 مبوجييين إ يييدا  ةيصييي  أيييي  يوصيييي  ملةمييي  الالزمييي    ييي م الهظييية   ةملاالقتصييية ع واالجتديييةملي 
وقيقي  أيي   أو اإلن يةمأع يقرير ل جني  هقيوق     التوصي  العةم  س إىل  شةرةإ أي  أو 19 ةاملة 

 .م ةر إلي،ة  ي 

 21 ةاملة 
 العةمييي  مييي  وقيييت إىل آخيييراجلدعيييي   موا يييةةل دج يييل االقتصييية ع واالجتديييةملي  يييوز 

ل دع ومييية  اليييوار ة مييي  اليييدول العةمييي  املنةسييين  ومبيييوج  توصيييية   ةلتقيييةرير الالزمييي  م يييفومل   ةل
  املتويي ة والتقييدم ا ييرز لتيي مو   يي م التييدا األطييراف س  يي ا الع،ييد وميي  الوكييةال  املتوصصيي  

 ملعاف  ة س   ا الع،د.املراملةة العةم  ل حقوق ا

 22 ةاملة 
 ميييم التة عيي  ليئيية  األخيير  اهلنظيير  لفيييتل دج ييل االقتصيية ع واالجتدييةملي  ييوز 

إىل أيييي  م يييةئل  املتحيييدة و يئة ييية الفرمليييي  والوكيييةال  املتوصصييي  املعنيييي   تيييو   امل يييةملدة التقنيييي 



 والثقة ي  واالجتدةملي  االقتصة ي   ةحلقوق اخلةص الدويل الع،د
 

 

اهليئيية  مل ييت التقييةرير امل ييةر إلي،يية س  يي ا اجليي ء ميي   يي ا الع،ييد وميكيي  أم ي ييةملد ي ييك   ييةيث  
 املنةسييين  لإلسييي،ةم سدوليييي  التيييدا   الاختيييةذ    ييي م مالءمييي ، ةاختصةصييي، مييييدامكيييل س   النيييت،

 التنفي  التدر ي هل ا الع،د.

 23 ةاملة 
يي مو  التدا   الدولي  الرامي  إىلم   و الدول األطراف س   ا الع،د مل ت أم  يتفق

 يةملدة املتوصيية ، وييو   اليفةقيية ، واملتدية  الاحلقوق املعاف  ة س   ا الع،د ملقد ا  قيق
والتقنييي  املنظديي   ةالشييااك مييع احلكوميية  املعنييي  إلجييراء ق يدييي  اإلجتدةمليية  التقنييي ، وملقييد اال

 .امل ةورا  والدراسة  الالزم 

 24 ةاملة 
يفيييد إخاللي   ةألهكيةم الييوار ة س  مبية أع هكييم مي  أهكيةم  يي ا الع،يد يف ي حيظير 

خمت يييف  يئييية   مل يييؤولية  وا يييد ة ، سيييةي  الوكيييةال  املتوصصييي  وس ،ميثيييةق األميييم املتحيييدة
 ةمل ةئل الض يتنةوهلة   ا الع،د.  يتع ق  يدةاألمم املتحدة والوكةال  املتوصص  

 25 ةاملة 
ال ييعو  يفيييد إخالليي  حييق مجيييع  مبيية ميي  أهكييةم  يي ا الع،ييدأع هكييم  حيظيير يف يي 

 .  االستودام التةم احلر هلة وس  ثروا ة وموار  ة الطنيعي التةم احلر التدتع  األصيل س

 الجزء الخامس
 26 ةاملة 

 س األمييم املتحييدة ميي  الييدول األملضييةءأييي   وليي  لتوقيييع  يي ا الع،ييد يعييره  -1
س النظيييةم  مييي  اليييدول األطيييرافوأيييي   ولييي   ،وكةال ييية املتوصصييي س أيييي  وكةلييي  مييي  األملضيييةء  أو

قيد  ملت،ية اجلدعي  العةم  ل مم املتحيدة  يكوماألسةسي  كد  العدل الدولي ، وأي   ول  أخر  
 الع،د. س   ا إىل أم يصنح طر ة  

التصيييديق ليييد  األميييو العيييةم  وقيييةئقخيضيييع  ييي ا الع،يييد ل تصيييديق. وييييو    -2
 املتحدة. ل مم



 املعة دا  الدولي  األسةسي  حلقوق اإلن ةم
 

 

 1 ةأييي   وليي  ميي  الييدول امل ييةر إلي،يية س الفقيير النضييدةم  يي ا الع،ييد  يعييره -3
 م      املة ة.
 لد  األمو العةم ل مم املتحدة. وقيق  االنضدةماالنضدةم  ءيدا   تمي -4
مجييع اليدول اليض يكيوم قيد وقعيت  يءملالم األمو العةم ل مم املتحدة  يقوم -5
 االنضدةم. أو التصديقحيصل ألي  وقيق  م  وقةئق   إيدا   كل انضدت إلي  أو   ا الع،د

 27 ةاملة 
 التصيييييديق وقيقييييي  ييييي ا الع،يييييد  عيييييد قالقييييي  أشييييي،ر مييييي  ييييييةريخ إييييييدا  ينفييييي   -1

 والثالقو لد  األمو العةم ل مم املتحدة.  اخلةم االنضدةم  أو
ينضيييم إليييي   عيييد  أو ،  ةلن ييين  إىل كيييل  ولييي  يصيييدق مل يييي  ييي ا الع،يييدينفييي   -2

إيييدا  وقيقيي   عييد قالقيي  أشيي،ر ميي  يييةريخ  ،والثالقييو  االنضييدةم اخلةم يي أو لتصييديقوقيقيي  ا إيييدا 
 انضدةم ي ك الدول . أو يصديق

 28 ةاملة 
أجييييي اء اليييييدول اسيييييتثنةء، مل يييييت مجييييييع  أو أهكيييييةم  ييييي ا الع،يييييد،  وم أع قييييييد ي يييييرع

 ال ة ي .ا

 29 ةاملة 
 ااح إ خيةل أع يعيديلاقيس  ي ا الع،يد  م  الدول األطرافألي   ول   وز  -1

لييد  األمييو العييةم ل مييم املتحييدة. ويقييوم األمييو العييةم املقيياح  نييت  يي ا التعييديل وإيييدا مل ييي  
 ءحبييةء مجيييع التعييديال  املقاهيي  إىل الييدول األطييراف س  يي ا الع،ييد طةلنيية  إلي،يية إملالميي  ملديية إذا  

القييياا  مل ي،ييية. وييييدملو وا االقااهييية كةنيييت يؤييييد ملقيييد ميييؤمتر ل يييدول األطيييراف ل نظييير س ي يييك 
األمييييو العييييةم إىل ملقييييد مثييييل  يييي ا املييييؤمتر  رملةييييي  األمييييم املتحييييدة إم أيييييد  ملقييييد  ق ييييث الييييدول 

ويراملييت، س أع يعييديل يعتدييد  أغ نييي  الييدول األطييراف احلةضييرة واملقامليي   .األطييراف مل ييت األقييل
 .س املؤمتر، يقدمي  إىل اجلدعي  العةم  ل مم املتحدة ل دوا ق  مل ي 

 وقنيييولاجلدعييي  العةمييي  ل مييم املتحيييدة   ني ،ييية موا قييي التعييديال   ينفيي   ييي   -2
 .إلجراءا ة الدستوري  املوت ف  أغ ني  ق ثي الدول األطراف س   ا الع،د، و قة  



 والثقة ي  واالجتدةملي  االقتصة ي   ةحلقوق اخلةص الدويل الع،د
 

 

األطيييراف اليييض قن ت،ييية، اليييدول   ةلن ييين  إىلم  مييي   النة ييي ةالتعيييديال   يكيييوم -3
  هكييةم  يي ا الع،ييد و يي ع يعييديل سيية ق يكييوم قييد  ينديية يظييل الييدول األطييراف األخيير  م  ميي  

 قن ت .

 30 ةاملة 
 اإلملالنييية  احلةصييي   مبوجييين صيييرف النظييير ملييي   ،األميييو العيييةم ل ميييم املتحيييدةيقيييوم 

 ي ي:  مبة ذا ة،م  املة ة  1 ةمجيع الدول امل ةر إلي،ة س الفقر   ءملالم، 26 ةم  املة  5 ةالفقر 
 ؛26 ةة  احلةص   مبوجن املة التوقيعة  والتصديقة  واالنضدةم  أ(

، ويييييةريخ نفييييةذ أييييي  يعييييديال  27 ةامليييية  مبوجيييينيييييةريخ نفييييةذ  يييي ا الع،ييييد    (
 .29 ةاملة  هةص   مبوجن

 31 ةاملة 
واإلنك ي يييي   صديييل لغييية  رمسيييي  مت يييةوي   يييي اإلسييينةني   ييي ا الع،يييدهيييرر  -1

 س حمفوظة  األمم املتحدة.ويو   والروسي  والصيني  والفرن ي ، 
 ي ا الع،يد إىل  ملي يقوم األميو العيةم ل ميم املتحيدة  ءرسيةل صيور مصيدق   -2

 .26 ةمجيع الدول امل ةر إلي،ة س املة 





 

 

 اخلاص الدويل بالعهد امللحق االختياري الربوتوكول

 والثقافية واالجتامعية االقتصادية باحلقوق
 63/117 ةاعُتمد بقرار اجلمعية العام

  2008 كانون األول/ديسمرب 10 خاملؤر

  2013 وأيار/ماي 5تاريخ بدء النفاذ: 

 الديباجة

 إم الدول األطراف س   ا الربويوكول،
ل دنييية و املنصيييوص مل ي،ييية س ميثيييةق األميييم املتحيييدة، ي يييكل  أنييي ، و قييية  إذ يالهيييظ 

هقيوق مت يةوي  وغي  قة  ي   جلديع أملضةء األسيرة الن يري  مي  كرامي  أصيي    يي،م ومي  مبة اإلقرار
 ل تصرف أسة  احلري  والعدل وال الم س العةمل،

 يع ي  أم مجييع النية  يوليدوم أهيرارا   أم اإلملالم العيةملي حلقيوق اإلن يةموإذ يالهظ 
ومت ييةوي  س الكراميي  واحلقييوق وأم لكييل إن ييةم هييق التدتييع  كة يي  احلقييوق واحلرييية  الييوار ة س 

 ال غيي ، أو اجليينل، أو ال ييوم، أو أع نييو ، كييةلتديي    يينن العنصيير، اإلملييالم،  وم أع متيييي  ميي 
 الثيييروة، أو االجتديييةملي، أو األصيييل اليييوطين أو غييي  ال يةسيييي، أو اليييرأع ال يةسيييي أو اليييدي ، أو
 أع وضع آخر،  أو املولد، أو

جيييييةء س اإلمليييييالم العيييييةملي حلقيييييوق اإلن يييييةم والع،يييييدي  اليييييدوليو  مييييية إىلوإذ ي ييييي  
 ميييي  ي يييي يم  يييي م املثييييل األمل ييييت املتدثييييل س أم يكييييوم الن يييير أهييييرارا   اإلن ييييةم اخلةصييييو حقييييوق

 ت،يئييي  ظيييروف يتدتيييع  ي،ييية كيييل إن يييةم  إال ميكييي  أم يتحقيييق ال ومتحيييرري  مييي  اخليييوف والفةقييي 
 حقوق  املدني  والثقة ي  واالقتصة ي  وال يةسي  واالجتدةملي ،



 املعة دا  الدولي  األسةسي  حلقوق اإلن ةم
 

 

ةسييييي  ملةملييييي  وغيييي  قة  يييي  أم مجيييييع هقييييوق اإلن ييييةم واحلرييييية  األسوإذ يعييييد ي كيييييد 
 ل تج ئ  وماا ط  ومت ة ك ،

إىل أم كييييل  وليييي  طييييرف س الع،ييييد الييييدويل اخلييييةص  ييييةحلقوق االقتصيييية ي  وإذ ي يييي  
( يتع،ييد  يي م يتويي ، مبفر  يية ومليي  "الع،ييد"واالجتدةملييي  والثقة ييي   وي ييةر إلييي   يديية ي ييي  ةسييم 

 الصيييعيدي  االقتصييية ع والتقيييين، و  قصييييتسيييييدة مل يييت  وال طرييييق امل يييةملدة والتعيييةوم اليييدوليو،
ي ييييي م مييييي  خطيييييوا  لضيييييدةم التدتيييييع الكةميييييل التيييييدر ي  مييييية ي يييييدح  ييييي  موار  ييييية املتةهييييي ، مييييية

سيينيل  املعيياف  يية س  يي ا الع،ييد، سييةلك  إىل ذلييك مجيييع ال يينل املنةسيين ، وخصوصيية    ييةحلقوق
 املتدة  يدا   ي ريعي ،
لع،ييد وينفييي  أهكةميي ، متكييو ال جنيي  مقةصييد ا لتحقيييق ميي  املنةسيين، يع ييي ا  وإذ يير  

(، ميي  "ال جنيي "املعنييي   ييةحلقوق االقتصيية ي  واالجتدةملييي  والثقة ييي   وي ييةر إلي،يية  يديية ي ييي  ةسييم 
 القيةم  ةمل،ةم املنصوص مل ي،ة س   ا الربويوكول،

 ي ي: مة مل تقد ايفقت 

 1 ةاملة 
  ت قي النالغة  والنظر  ي،ة يتع ق  يدةاختصةص ال جن  

س  ييييي ا الربويوكييييييول،  يعييييياف كيييييل  ولييييي  طيييييرف س الع،يييييد، يصييييينح طر ييييية   -1
 ينت مل ي  أهكةم   ا الربويوكول.  ملة  ةختصةص ال جن  س ي قي النالغة  والنظر  ي،ة و قة  

يكييوم  ال ي أع  ييال  يتع ييق   ييي   وليي  طييرف س الع،ييدال  ييوز ل جنيي  ي ق يي -2
 س   ا الربويوكول. طر ة  

 2 ةاملة 
 النالغة 

مجةمليييية  ميييي  األ ييييرا   أو نية يييي  مليييي ، أ ييييرا  أو نييييل،م النالغيييية  ميييي  ق  قييييد  وز أم يح  يييي
ملوم أحبيم ضيحةية النت،يةك مي  جةنين ي يك الدولي  الطيرف يدخ وم ضد  والي   ول  طيرف وييد  

ألع ميي  احلقييوق االقتصيية ي  واالجتدةملييي  والثقة ييي  ا ييد ة س الع،ييد. وهيثديية يقييدم  ييال  نية يي  
إذا اسيييتطة  صيييةهن الييينال  أم ييييربر  إال أ يييرا ، يكيييوم ذليييك مبيييوا قت،م مجةملييية  أو ملييي  أ يييرا 

 يصر   نية   ملن،م  وم احلصول مل ت ي ك املوا ق .



 والثقة ي  واالجتدةملي  االقتصة ي   ةحلقوق اخلةص الدويل  ةلع،د امل حق االختيةرع الربويوكول
 

 

 3 ةاملة 
 املقنولي 

يكييي  قيييد ي كيييد  مييي  أم مجييييع سييينل  مييية مل ال ينظييير ال جنييي  س أع  يييال  -1
اسييييتغرق يطنيييييق سيييينل ي ييييرع  يييي   القةملييييدة إذا  وال نفد .االنتصييييةف ا  ييييي  املتةهيييي  قييييد اسييييتح 

  درج  غ  معقول .  طويال   االنتصةف     أمدا  
 يع   ال جن  ملدم مقنولي  النال  س احلةال  التةلي : -2
قييدم اليينال  س غضييوم سيين   عييد اسييتنفة  سيينل االنتصييةف ا  ييي ، يح  مل مييىت  أ(

 ء   ا األجل؛ ةستثنةء احلةال  الض يرب    ي،ة صةهن النال  مل ت يع ر يقدمي  قنل انقضة
مىت كةنت الوقةئع موضو  النال  قد هدقت قنل  دء نفيةذ  ي ا الربويوكيول    (

 إذا استدر      الوقةئع  عد يةريخ  دء النفةذ؛ إال  ةلن ن  ل دول  الطرف املعني ،
 كةنييييت، أو مييييىت كةنييييت امل يييي ل  نف يييي،ة قييييد سيييينق أم نظيييير   ي،يييية ال جنيييي   ج(

 الت وي  الدولي ؛ أو ء آخر م  إجراءا  التحقيق الدويلزالت، موضع حث مبوجن إجرا مة أو
 مع أهكةم الع،د؛ مىت كةم النال  متنة ية     (
كييةم غي  مييدملم  ربا ييو  أو ميىت كييةم الينال  غيي  م يتند إىل أسيية  واضيح (ه 

 إىل يقةرير ن ر ة وسةئط اإلملالم؛ مىت كةم ي تند هصرا   أو كة ي 
 ةل احلق س يقدم  ال ؛ أومىت شكل النال  إسةءة الستعد  و(
 غ  مكتو . أو مىت كةم النال  جم،ول املصدر  ز(

 4 ةاملة 
 يك ف مل  ضرر واضح ال النالغة  الض

يك يف  ال ميك  ل جن ، ه ن االقتضةء، أم ير   النظر س  ال  إذا كيةم الينال 
جديييي  ذا  إذا املتيييرب  ال جنييي  أم الييينال  يثييي  م ييي ل   إال ملييي  يعيييره صيييةهن  لضيييرر واضيييح،

 ملةم . أمهي 



 املعة دا  الدولي  األسةسي  حلقوق اإلن ةم
 

 

 5 ةاملة 
 التدا   املؤقت 

 ييييوز ل جنيييي  س أع وقييييت  عييييد ي قييييي اليييينال  وقنييييل اختييييةذ أع قييييرار   يييي م  -1
 ي م ينظير الدولي  الطيرف  صيف   األسل املوضوملي  أم  يل إىل ملنةي  الدولي  الطيرف املعنيي  ط نية  
 ظيروف اسيتثنةئي ، ليتالس وقيو  ملةج   س اختيةذ ييدا   محةيي  مؤقتي ، ه يندة يقتضيي  الضيرورة س

 ضحةية االنت،ةكة  امل ملوم . أو ميك  جرب  مل ت ضحي  ال ضرر
ميي   يي   امليية ة،  1 ةملنييدمة متييةر  ال جنيي  سيي طت،ة التقديرييي  مبوجيين الفقيير  -2
    م وجة   موضومل . أو اختةذ قرار    م مقنولي  النال  يعين ضدنة   ال  ءم ذلك

 6 ةاملة 
 إهةل  النال 

يعتييييرب ال جنيييي  اليييينال  غيييي  مقنييييول  وم الرجييييو  إىل الدوليييي  الطييييرف  مل ةميييي -1
املعني ، يتوخت ال جن  ال ري  س ملره أع  ال  يقدم إلي،ة مبوجين  ي ا الربويوكيول مل يت الدولي  

 الطرف املعني . 
 يقييدم الدوليي  الطييرف املت قييي  إىل ال جنيي ، س غضييوم سييت  أشيي،ر، يف يي ا  -2

 ي،ييية امل يي ل  وسيينيل االنتصييةف، إم وجيييد، اليي ع رمبيية يكييوم الدولييي   يةنيية  مكتو يي  يوضييح  أو
 الطرف قد و ري .

 7 ةاملة 
 الت وي  الو ي 

يعييره ال جنيي  م ييةملي،ة احلديييدة مل ييت األطييراف املعنييي   ييدف التوصييل إىل  -1
 ي وي  و ي  ل د  ل  مل ت أسة  اهاام االلت امة  الض ينت مل ي،ة الع،د.

ي وي  و ي  مبثة   إحبةء ل نظير س الينال  مبوجين  ي ا  يعترب كل ايفةق    م -2
 الربويوكول.



 والثقة ي  واالجتدةملي  االقتصة ي   ةحلقوق اخلةص الدويل  ةلع،د امل حق االختيةرع الربويوكول
 

 

 8 ةاملة 
 حث النالغة 

ميي   يي ا الربويوكييول  2 ةينحييث ال جنيي  النالغيية  الييض يت قة يية مبوجيين امليية  -1
  س ضوء مجيع الوقةئق الض يقدم إلي،ة، شريط  إهةل      الوقةئق إىل األطراف املعني .

 ج  ييية  مغ قييي  ليييد  حيييث النالغييية  املقدمييي  مبوجييين  ييي ايعقيييد ال جنييي   -2
 الربويوكول.

ملنيييد حيييث  يييال  مقيييدم مبوجييين  ييي ا الربويوكيييول، ميكييي  ل جنييي  أم يرجيييع،  -3
ه ييييين االقتضييييييةء، إىل الوقييييييةئق ذا  الصيييييي   الييييييض أملييييييد ة  يئيييييية  األمييييييم املتحييييييدة ووكةال يييييية 

ئق الييض أملييد ة منظديية   ولييي  املتوصصيي  وصيينة يق،ة و راجم،يية وآلية يية األخيير ، وكيي لك الوقيية
يع يقيية  مقدميي   أو  ي،يية املنظوميية  اإلق يدييي  حلقييوق اإلن ييةم، وإىل أييي  مالهظيية  مبيية أخيير ،

 م  الدول  الطرف املعني .
ملنييييد حييييث النالغيييية  مبوجيييين  يييي ا الربويوكييييول، ينظيييير ال جنيييي  س معقولييييي   -4

الع،ييد. و يي لك، يضييع ال جنيي  س  ل جيي ء الثييةأل ميي  اخلطييوا  الييض يتويي  ة الدوليي  الطييرف و قيية  
املتنةر يييية أم الدوليييي  الطييييرف ميكيييي  أم يعتدييييد طةئفيييي  ميييي  التييييدا   ال يةسييييةيي  لتنفييييي  احلقييييوق 

 املنصوص مل ي،ة س الع،د.

 9 ةاملة 
 متة ع  ينفي  آراء ال جن 

 عييد حييث اليينال ،  يييل ال جنيي  إىل األطييراف املعنييي  آراء يية   يي م الييينال   -1
 إم وجد . م فومل   توصية ة،

يويل الدول  الطيرف االملتنيةر الواجين نراء ال جني ، ولتوصيية ة إم وجيد ،  -2
يتضد  مع ومة  مل  أع إجراء يكيوم قيد  مكتو ة   ويقدم إىل ال جن ، س غضوم ست  أش،ر، ر ا  

 اخت ي  س ضوء آراء ال جن  ويوصية ة. 
  ي م أع ييدا    ل جن  أم يدملو الدول  الطرف إىل يقدم مع ومة  إضة ي  -3

س ذلييك  مبيية يوصييية ة، إم وجييد ، أو يكييوم الدوليي  الطييرف قييد اختيي  ة اسييتجة   نراء ال جنيي 
 16 ، س التقةرير الالهق  الض يقيدم،ة الدولي  الطيرف مبوجين املية يوه ندة يرا  ال جن  منةسنة  

 م  الع،د. 17و
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 10 ةاملة 
 الرسةئل املتنة ل   و الدول

س  ييي ا الربويوكيييول أم يع ييي  س أع وقيييت مبوجييين  ييي    ألع  ولييي  طيييرف -1
 أخير  املة ة أحبة يعاف  ةختصةص ال جن  س ي قي رسةئل يدملي  ي،ة  ول  طرف أم  ول  طر ية  

 يييوز ي قيييي الرسيييةئل املوج،ييي   وال يفيييي  ةلت امة ييية مبوجييين الع،يييد، والنظييير س  ييي   الرسيييةئل. ال
 يييي   يعييياف دمت مييي   ولييي  طيييرف أصيييدر  إملالنييية  إذا قحييي إال مبوجييين  ييي   املييية ة والنظييير  ي،ييية

صيدر يح  مل يت قت ال جن  أي  رسةل  إذا يع قت  دولي  طيرف وال  ة. يتع ق  يدة ةختصةص ال جن  
 التةلي : لإلجراءا    ا اإلملالم. و رع ينةول الرسةئل الوار ة مبوجن     املة ة و قة  

 ييفيييي ال أخيييير  طر يييية   مييييىت رأ   وليييي  طييييرف س  يييي ا الربويوكييييول أم  وليييي   أ(
 ةلت امة ية مبوجيين الع،ييد، جييةز هلية أم يوجيي  نظيير ي ييك الدولي  الطييرف إىل ذلييك  رسييةل  مكتو يي . 

ع م ال جن   ةملوضو . ويقدم الدول  اليض يت قيت الرسيةل  إىل الدولي  اليض أم يح  ول دول  الطرف أيضة  
يوضيح  يي  امل ي ل ،  آخير كتة ي   أع  ييةم  أو أرس ت،ة، س غضوم قالق  أش،ر م  ي قي،ة، إيضةهة  

يكييوم ذا صيي    ةملوضييو ، إشييةرة إىل اإلجييراءا   ميية مل ييت أم يتضييد ، إىل احلييد املدكيي  و قييدر
 املتةه     م امل  ل ؛ أو املتوقع اختةذ ة أو وسنل االنتصةف ا  ي  املتو ة

سيت   يرضي ك تة اليدولتو الطير و املعنيتيو س غضيوم مبة امل  ل  ي و   مل إذا   (
أشيي،ر ميي  اسييتالم الدوليي  املت قييي  ل رسييةل  األوىل، كييةم ألع ميي  الييدولتو احلييق س إهةليي  امل يي ل  

 إىل ال جن   واسط  إخطةر موج  إىل ال جن  وإىل الدول  األخر ؛
 عييد أم يت كييد ميي  أم كييل سيينل  إال ال يتنييةول ال جنيي  م يي ل  أهي ييت إلي،يية  ج(

ي ييييرع  يييي   القةملييييدة  وال نفد  س امل يييي ل .مت واسييييتح االنتصييييةف ا  ييييي  املتةهيييي  قييييد اسييييتود
 كةم إملدةل سنل االنتصةف قد طةل أمد   صورة غ  معقول ؛ إذا

  هكييةم الفقييرة الفرملييي   ج( ميي   يي   الفقييرة، يتيييح ال جنيي  م ييةملي،ة  ر نيية     (
 ع ل د ييي ل  مل يييت أسييية  اهيييااماحلدييييدة ل يييدولتو الطييير و املعنيتيييو  غيييي  التوصيييل إىل هيييل و   

 االلت امة  املنصوص مل ي،ة س الع،د؛
يعقيييد ال جنييي  ج  ييية  مغ قييي  ليييد  حث،ييية الرسيييةئل املقدمييي  مبوجييين  ييي    (ه 

 املة ة؛



 والثقة ي  واالجتدةملي  االقتصة ي   ةحلقوق اخلةص الدويل لع،د ة امل حق االختيةرع الربويوكول
 

 

ل فقييرة الفرملييي    ( ميي   ل جنيي  أم يط يين، س أييي  م يي ل  حمةليي  إلي،يية و قيية    و(
  (، ي وييد ة   يي      الفقيرة، إىل اليدولتو الطير و املعنيتيو، امل يةر إلي،دية س الفقيرة الفرمليي  

 مع ومة  ذا  ص    ةملوضو ؛
يكييوم ل ييدولتو الطيير و املعنيتييو امل ييةر إلي،ديية س الفقييرة الفرملييي    ( ميي    ز(

  ي   الفقييرة، احلييق س أم يكونيية ممث تييو ملنييدمة ينظير ال جنيي  س امل يي ل  وأم يقييدمة  يةنيية  شييفوية  
 ؛و/أو كتة    

 عييد يييةريخ ي قييي اإلخطييةر مبوجيين الفقييرة  يقييدم ال جنيي ،  ةل ييرمل  املط و يي ،  ح(
 مل ت النحو التةيل:  الفرملي    ( م      الفقرة، يقريرا  

ألهكيييةم الفقيييرة الفرمليييي    ( مييي   س هةلييي  التوصيييل إىل ي يييوي  و قييية   '1'
 يي   الفقييرة، يقصيير ال جنيي  يقرير يية مل ييت  يييةم مييوج   ةلوقييةئع واحلييل 

 ؛ال ع مت التوصل إلي 

ألهكيييةم الفقيييرة الفرمليييي    (،  وصيييل إىل هيييل و قييية  س هةلييي  مليييدم الت '2'
يقييييدم ال جنيييي  س يقرير يييية الوقييييةئع ذا  الصيييي    ةلقضييييي  القةئديييي   ييييو 

ر ييق  ييةلتقرير النيةنيية  الكتة ييي  وحمضيير الييدولتو الطيير و املعنيتييو. ويح 
النيةنة  ال فوي  الض يقدمت  ة اليدولتةم الطر يةم املعنيتيةم. ول جني  

 الييدولتو الطيير و املعنيتييو  قييط أييي  آراء قييد يرا يية أم يرسييل إىل أيضيية  
   ذا  ص    ةلقضي  القةئد   ين،دة.

 ا التقرير س كل م  ل  إىل الدولتو الطر و املعنيتو.وين   
مي   ي   املية ة ليد  األميو  1 ةمبوجين الفقير    اليدول األطيراف إملالنية  يو    -2

 الييدول األطييراف األخيير . و ييوز سييحن أع منيي  إىل العييةم ل مييم املتحييدة اليي ع يرسييل ن ييوة  
خييل  ي ا ال يحن  يةلنظر س أيي  م ي ل   وال إملالم س أع وقت  ءخطةر يوج  إىل األمو العيةم.

 وز ي قي أي  رسةل  أخير  مي  أيي   وال يكوم موضو  رسةل  أهي ت  ةلفعل مبوجن     املة ة؛
يكيي   ميية مل خطييةر   يحن اإلملييالم، ولي  طييرف مبوجيين  ي   امليية ة  عييد ي قييي األميو العييةم لإل

 .جديدا   الدول  الطرف املعني  قد أصدر  إملالنة  
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 11 ةاملة 
 إجراء التحرع

س  يي ا الربويوكييول أم يع يي  س أع وقييت أحبيية   ييوز لكييل  وليي  يكييوم طر يية   -1
 يعاف  ةختصةصة  ال جن  املنصوص مل ي،ة س     املة ة.

 مل ييييت وقيييو  انت،ةكييية  ج يييييد  إذا ي قيييت ال جنييي  مع وميييية  موقوقييي  ييييدل -2
الثقة ييييي   أو االجتدةملييييي  أو منتظديييي  ميييي  جةنيييين  وليييي  طييييرف ألع ميييي  احلقييييوق االقتصيييية ي  أو

املنصييوص مل ي،يية س الع،ييد، يييدملو ال جنيي  ي ييك الدوليي  الطييرف إىل التعييةوم س  حييت املع وميية  
 وإىل يقدم مالهظة ة    م     املع ومة . 

الدولييي  الطيييرف املعنيييي  قيييد قيييدمت،ة وأيييي   ميييع مرامليييةة أيييي  مالهظييية  يكيييوم -3
 أكثير مي  أملضيةئ،ة إلجيراء  ير   أو مع ومة  أخر  موقوق  ية متةهي  هلية، ل جني  أم يعيو ملضيوا  

ويقييدم يقرييير مل ييت وجيي  االسييتعجةل إىل ال جنيي . و ييوز أم يتضييد  التحييرع القيييةم   يييةرة إلق يييم 
 الدول  الطرف، مىت است  م األمر ذلك ومبوا قت،ة. 

يي -4  ييتدل يعييةوم ي ييك الدوليي  الطييرف س ر  ذلييك التحييرع  صييف  سييري ، ويح  ح
  مجيع مراهل اإلجراءا .

 عد  راس  نتةئ  ذلك التحرع، يقوم ال جن   ءهةلي  ي يك االسيتنتةجة  إىل  -5
 الدول  الطرف املعني ، م فومل    ي  يع يقة  ويوصية . 

إىل ال جنييي  س غضيييوم سيييت   يقيييوم الدولييي  الطيييرف املعنيييي   تقيييدم مالهظة ييية -6
 أش،ر م  ي قي االستنتةجة  والتع يقة  والتوصية  الض أهةلت،ة ال جن .

يي  عييد اسييتكدةل  يي   اإلجييراءا  املتع قيي   يي ع  يير   -7 ميي   2 ةل فقيير  ر  و قيية   ح
، ل جنيي  أم يقييرر،  عييد إجييراء م ييةورا  مييع الدوليي  الطييرف املعنييي ، إ راج  يييةم مييوج   يي   امليية ة
 .م    ا الربويوكول 15 ةاإلجراءا  س يقرير ة ال نوع املنصوص مل ي  س املة  نتةئ  

ميي   يي   امليية ة أم ي ييحن  1 ةل فقيير  و قيية   ألع  وليي  طييرف يصييدر إملالنيية   -8
   ا اإلملالم س أع وقت م  األوقة   واسط  إشعةر يوج،  إىل األمو العةم.
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 12 ةاملة 
 متة ع  إجراء التحرع

يييدملو الدوليي  الطييرف املعنييي  إىل أم يييدرج س يقرير يية املقييدم  ييوز ل جنيي  أم  -1
جييرع مبوجيين أح  ميي  الع،ييد يفةصيييل أييي  يييدا   متويي ة اسييتجة   لتحيير   17و 16 مبوجيين امليية يو

 م    ا الربويوكول.  11 ةاملة 
 ييوز ل جنيي ، ملنييد االقتضييةء، و عييد انت،ييةء  يياة ال ييت  أشيي،ر امل ييةر إلي،يية س  -2

، أم يييدملو الدوليي  الطييرف املعنييي  إىل إ الغ،يية  ةلتييدا   املتويي ة اسييتجة   11 ةميي  امليية  6 ةالفقيير 
 ل لك التحرع.

 13 ةاملة 
 يدا   احلدةي 

يتويي  الدولييي  الطيييرف مجييييع التيييدا   املنةسييين  لكفةلييي  مليييدم يعيييره األشيييوةص الييي ي  
يقدمونييي  إىل  ةملييي التووييييف نتيجييي  أو خيضيييعوم لواليت،ييية ألع شيييكل مييي  أشيييكةل سيييوء املعةم ييي 

   ا الربويوكول. ال جن  م   الغة  ملدال  

 14 ةاملة 
 امل ةملدة والتعةوم الدوليةم

ومبوا قييييي  الدوليييي  الطيييييرف املعنيييييي ، إىل   يييييل ال جنييييي ، ه يييييندة يييييرا  مالئدييييية   -1
 الوكييةال  املتوصصييي  ل ميييم املتحيييدة وصييينة يق،ة و راجم،يية وغ  ييية مييي  اهليئييية  املوتصييي  آراء ييية

امل ييةملدة  أو   يي م النالغيية  والتحرييية  الييض يييدل مل ييت وجييو  هةجيي  إىل امل ييورة يوصييية ة أو
 التقنيييييي ، مصيييييحو   مبالهظييييية  الدولييييي  الطيييييرف واقااهة ييييية، إم وجيييييد ،   ييييي م  يييييي   انراء

 التوصية . أو
أم يوجي  نظيير  ي   اهليئيية ، مبوا قي  الدوليي  الطيرف املعنييي ، إىل  ل جني  أيضيية   -2

غة  الض ينظر  ي،ة مبوجن  ي ا الربويوكيول واليض ميكي  أم ي يةملد ة،  أع م  ل  ين   مل  النال
كييل واهييدة س جمييةل اختصةصيي،ة، س التوصييل إىل قييرار   يي م استصييوا  اختييةذ يييدا    ولييي  ميي  
شيي حبة أم ي يي،م س م ييةملدة الييدول األطييراف مل ييت إهييراز يقييدم س ينفييي  احلقييوق املعيياف  يية 

 الع،د. س
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لإلجيييراءا  ذا  الصييي   املتنعييي  س اجلدعيييي   ةأل و قييية  ن ييي  صيييندوق اسيييتئديح  -3
ل نظد  والقواملد املةليي  ل ميم املتحيدة لتقيدم امل يةملدة املتوصصي   دار الصندوق و قة  العةم  ويح 

والتقني  إىل الدول األطراف، ومبوا ق  الدول  الطرف املعني ، م  أجل يع يي  ينفيي  احلقيوق اليوار ة 
لك س  نييةء القييدرا  الوطنييي  س جمييةل احلقييوق االقتصيية ي  واالجتدةملييي  س الع،ييد، وامل ييةمه   يي 

 والثقة ي  س سيةق   ا الربويوكول. 
مل ي،يية ميي   ميية ال متييل أهكييةم  يي   امليية ة الت اميية  كييل  وليي  طييرف  تنفييي  -4

 الت امة  مبوجن الع،د.

 15 ةاملة 
 التقرير ال نوع
ط  اليييض اضيييط عت  ييية مبوجييين  ييي ا ل ن ييي ا  ييييدرج ال جنييي  س يقرير ييية ال ييينوع ميييوج  

 الربويوكول.

 16 ةاملة 
 الن ر واإلملالم

يتع،د كل  ول  طيرف  يةلتعريف  ةلع،يد و ي ا الربويوكيول مل يت نطيةق واسيع و ن يرمهة 
ويي يي  احلصييول مل ييت املع وميية    يي م آراء ال جنيي  ويوصييية ة، وصةصيي    يي م امل ييةئل املتع قيي  

 ةسيييتودام وسيييةئل ي ييي،ل الوصيييول إلي،ييية  ةلن ييين  ل شيييوةص  ةلدولييي  الطيييرف، والقييييةم  ييي لك 
 اإلملةق . ذوع

 17 ةاملة 
 التوقيع والتصديق واالنضدةم

 يفييييتح  يييية  التوقيييييع مل ييييت  يييي ا الربويوكييييول أمييييةم كييييل  وليييي  وقعييييت الع،ييييد -1
  انضدت إلي . أو صدقت مل ي  أو

انضيييدت  أو يصيييدق مل يييت  ييي ا الربويوكيييول كيييل  ولييي  صيييدقت مل يييت الع،يييد -2
 ويو   صكوك التصديق لد  األمو العةم ل مم املتحدة. إلي . 

 يفتح  ة  االنضدةم إىل   ا الربويوكول أمةم كل  ولي  صيدقت مل يت الع،يد -3
 انضدت إلي . أو
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 يتم االنضدةم  ءيدا  صك االنضدةم لد  األمو العةم ل مم املتحدة. -4

 18 ةاملة 
  دء النفةذ

 القي  أشي،ر مي  ييةريخ إييدا  صيك التصيديقيندأ نفةذ  ي ا الربويوكيول  عيد ق -1
 االنضدةم العةشر لد  األمو العةم ل مم املتحدة.  أو

ينضيم إليي   عيد  أو يندأ نفةذ   ا الربويوكول  ةلن ن  لكل  ول  يصدق مل يي  -2
االنضدةم العةشر، وذلك  عد مضي قالق  أش،ر مي  ييةريخ إييدا  صيك  أو إيدا  صك التصديق

 ،ة.انضدةم أو يصديق،ة

 19 ةاملة 
 التعديال 

 وز ألع  ول  طرف اقااح يعديل هل ا الربويوكول ويقدمي  إىل األميو العيةم  -1
ل ميييم املتحيييدة. ويقيييوم األميييو العيييةم  يييء ال  اليييدول األطيييراف   يييي  يعيييديال  مقاهييي  م يييفومل  

إذا كةنييت يفضييل ملقييد مييؤمتر ل ييدول األطييراف  غييره النظيير س االقااهيية   مبيية  ط يين إخطييةر 
والتصيييويت مل ي،ييية. وإذا أ يييد  ق يييث اليييدول األطيييراف مل يييت األقيييل، س غضيييوم أر عييي  أشييي،ر مييي  
يييةريخ اإل ييال ، رغنيي  س ملقييد مييؤمتر ميي   يي ا القنيييل، يييدملو األمييو العييةم إىل ملقييد املييؤمتر  ييت 

مو العةم أع يعديل يعتدد   غ ني  ق ثي الدول األطيراف احلةضيرة رملةي  األمم املتحدة. وحييل األ
 واملصوي  إىل اجلدعي  العةم  ل دوا ق  مل ي ، مث حيي   إىل مجيع الدول األطراف لقنول . 

ميي   يي    1 ةل فقيير  ينييدأ نفييةذ كييل يعييديل يعتدييد وحيصييل مل ييت املوا قيي  و قيية   -2
م  اليوم الثالقو م  التةريخ ال ع ين ا  ي  ملد  صيكوك القنيول املو ملي  ق ثيي مليد   املة ة املتنةرا  

 ةلن يين  لكييل  وليي  طييرف  ا  الييدول األطييراف ملنييد يييةريخ املتديية  التعييديل. مث يصيينح التعييديل نة يي 
 يكييوم التعييديل م  ميية   وال ميي  اليييوم الثالقييو اليي ع ي ييي إيييدا  صييك القنييول اخلييةص  يية. املتنييةرا  
 ل األطراف الض وا قت مل ي . ل دو  إال

 20 ةاملة 
 النق 

 وز ألع  ول  طرف أم ينق    ا الربويوكول س أع وقت  ءشعةر خطيي  -1
 عييد سييت  أشيي،ر ميي  يييةريخ  يوج،يي  إىل األمييو العييةم ل مييم املتحييدة. ويصيينح  يي ا اليينق  نة يي ا  

 ي  م األمو العةم ذلك اإلشعةر. 



 املعة دا  الدولي  األسةسي  حلقوق اإلن ةم
 

 

أهكيييةم  ييي ا الربويوكيييول مل يييت أع  يييال  ال خييييل الييينق   ةسيييتدرار انطنيييةق  -2
 قنل يةريخ نفةذ النق .  11 ة  ع إجراء يتو  مبوجن املة  أو 10و 2 مقدم مبوجن املة يو

 21 ةاملة 
 اإلخطةرا  الوار ة م  األمو العةم

ميي   1 ةيقييوم األمييو العييةم ل مييم املتحييدة  ييء ال  مجيييع الييدول امل ييةر إلي،يية س الفقيير 
  ةلتفةصيل التةلي : م  الع،د 26 املة ة

 التوقيعة  والتصديقة  واالنضدةمة  الض يتم س إطةر   ا الربويوكول؛  أ(
 ؛19 ةيةريخ  دء نفةذ   ا الربويوكول ونفةذ أع يعديل مبوجن املة    (
 .20 ةأع نق  مبوجن املة   ج(

 22 ةاملة 
 ال غة  الرمسي 

 ةل غة  اإلسنةني  واإلنك ي يي  يو     ا الربويوكول، ال ع يت ةو  نصوص   -1
 والروسي  والصيني  والعر ي  والفرن ي  س احلجي ، س حمفوظة  األمم املتحدة.

يقوم األمو العةم ل مم املتحدة  ءهةل  ن خ موقق  م   ي ا الربويوكيول إىل  -2
 م  الع،د. 26 ةمجيع الدول امل ةر إلي،ة س املة 



 

 

  والسياسية املدنية هد الدويل اخلاص باحلقوقالع

 (21-ألف )د 2200 ةقرار اجلمعية العامباعتمد 

 1966 /ديسمرباألول كانون 16 خاملؤر

 1976 سآذار/مار 23تاريخ بدء النفاذ: 

 الديباجة

  إم الدول األطراف س   ا الع،د،
صيييييي   األاإلن يييييةني  كرامييييي   ةل ة  مجيعييييياألسيييييرة الن يييييري   أل يييييرا االمليييييااف أم  إذ يييييير 

ل دنيية و املع نيي  س ميثييةق األمييم املتحيييدة،  ، و قيية  غيي  القة  يي  ل تصييرف  يييوت ييةوي  املقوق و ييةحل
 س العةمل، وال  مأسة  احلري  
 األصي  ،  ال وت اإلن ةألم  كرام   مننثق   م     احلقوق  يعاف وإذ

املدنيي  وال يةسيي   املنةسن  إليةه  متتيع كيل إن يةم حقوقي    الظروف يئأم  وإذ يدرك
 ييي ال يينيل الوهيييد، و ييق اإلملييالم العييةملي  حقوقيي  االقتصيية ي  واالجتدةملييي  والثقة ييي  مثييل متتعيي 

حلقوق اإلن ةم، لتحقيق املثيل األمل يت املتدثيل س ال يوت اإلن يةأل احلير املتدتيع  ةحلريي  املدنيي  
 تحرر م  اخلوف والعوز،وال يةسي  وامل

واملرييين مل ي،يية  ميثييةق األمييم املتحييدة مبوجيينمل ييت الييدول، االلتيي ام املاييين وإذ يييدرك 
 االهاام واملراملةة العةمليو حلقوق اإلن ةم وهريةي ، يع ي 

 ا تديييع الييي عمل يييي  واجنييية  إزاء األ يييرا  انخيييري  وإزاء  املاينييي أم الفييير ،  وإذ ييييدرك
 ال عي إىل يع ي  ومراملةة احلقوق املعاف  ة س   ا الع،د،   م ؤول ملينتدي إلي ، 

 مل ت املوا  التةلي :  قد ايفقت
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 الجزء األول
 1 ةاملة 

 هرييي مبقتضييت  يي ا احلييق  ومت ييكال ييعو  هييق يقرييير مصيي  ة. مت ييك مجيييع  -1
 منةئ،ة االقتصة ع واالجتدةملي والثقةس. ي مو وهري يقرير مرك  ة ال يةسي 

 ثروا يييية وموار  يييية  التصييييرف احليييير، لغةية يييية ة   قيقييييجلديييييع ال ييييعو ،  ييييوز  -2
  ييي  الت اميية  مننثقيي  مليي  مقتضييية  التعييةوم االقتصيية ع الييدويل القييةئم   وم اإلخيياللالطنيعييي  

هرمييةم أع شييعن ميي  أسيينة   ة   تةييي ييوز  وال املتنة ليي  ومليي  القييةنوم الييدويل. الفةئييدةمل ييت منييدأ 
 ملي   اخلةص .
 ي،ية اليدول اليض يقيع مل يت ملةيق،ية  مبية ول األطيراف س  ي ا الع،يد،اليد يقوم -3

 قييييق   تع ييي إ ارة األقييةليم غيي  املتدتعييي   ييةحلكم اليي ايت واألقييةليم امل يييدول   ةلوصييةي ،  م ييؤولي 
 ألهكةم ميثةق األمم املتحدة.    ا احلق، و قة   و ةهاامهق يقرير املص  

 الجزء الثاني
 2 ةاملة 

س  ي ا الع،يد  يةهاام احلقيوق املعياف م  الدول األطراف  ول  يتع،د كل  -1
جلدييييع األ يييرا  املوجيييو ي  س إق يد،ييية واليييداخ و س واليت،ييية،  وم أع متييييي   و ت مين،ييية ييية  يييي ، 

األصيل  أو ، غي   أو  يةسييالاليرأع  أو اليدي ، أو ال غ ، أو اجلنل، أو ال وم، أو   نن العرق،
 غ  ذلك م  األسنة . أو الن ن، أو الثروة، أو االجتدةملي، أو القومي

إلجراءا ية  ة  و قي،  ةلقييةم يتع،د كل  ول  م  اليدول األطيراف س  ي ا الع،يد -2
والتيييدا   الت يييريعي   ،  ةختيييةذ اخلطيييوا  الالزمييي  الملتدييية  التيييدا  وألهكيييةم  ييي ا الع،يييدالدسيييتوري  

إم كييةم إملدةهليية غيي   ة س  يي ا الع،ييداحلقييوق املعيياف  يي األخيير  الييض قييد يكييوم الزميي  إلملدييةل
 .  مكفول مبوجن التدا   الت ريعي  والتدا   األخر  النة  ة

 :  ي ي مبة  ةلقيةم يتع،د كل  ول  م  الدول األطراف س   ا الع،د -3
هريةيي  املعياف  ية س  أو هقوقي  ينت،يكألع شيوت  ي مو الرجيو  اجلية ر  أ(

  اء من،م لوظةئف،م الرمسي ؛أمريكني  نت،ةك مل  اال  ا    ا الع،د، هىت لو صدر



 وال يةسي  املدني   ةحلقوق اخلةص الدويل الع،د
 

 

أيييي   أو الت يييريعي  املوتصييي ، أو اإل اريييي  أو يييي مو قييييةم ال ييي طة  القضيييةئي    (
سيي ط  خمتصيي  أخيير  يقرر يية نظييةم الدوليي  القييةنوأل،  ةلنييت س هقييوق أع شييوت ينةشيير إجييراء 

 ل جرب، وإمنةء إمكةنية  الرجو  القضةئي؛ ة  الرجو  التدةس
 .القرارا  املؤيدة لت ك احلقوق  تنفي قيةم ال  طة  املوتص   ي مو  ج(

 3 ةاملة 
س التدتييع   تيي مو هييق الرجييل واملييرأة املت ييةوعيتع،ييد الييدول األطييراف س  يي ا الع،ييد 

 س   ا الع،د. املقررةجبديع احلقوق املدني  وال يةسي  

 4 ةاملة 
املع ي  س هةال  الطيوارو االسيتثنةئي   ، وز ل دول األطراف س   ا الع،د -1
أم يقييوم اسييتثنةء، و وم التقيييد ت،ييد  هيييةة األميي ، واملنطوييي  مل ييت أع خطيير كنيي  ي ة  قيةم،يية رمسييي

الالزميي  ملواج،يي  مقتضييية  ي ييك التييدا     ةختييةذ يي ا الع،ييد،  مبوجيين ةاللت اميية  املاينيي  مل ي،يية 
لاللت امييية  م منة يييةة التيييدا   املتوييي ة لييي لك وشييير  مليييد ة  احليييةال  ضيييد  احليييدو  الالزمييي  هقييي

سينن  ال متييي أع مل يت  انطيواء ي يك التيدا  القةنوم اليدويل ومليدم  مبوجناألخر  املاين  مل ي،ة 
 األصل االجتدةملي. أو الدي  أو ال غ  أو اجلنل أو ال وم أو العرق ل  غ 

 يييييد   هكييييةمحيح ييييل  احلكييييم االسييييتثنةئي الييييوار  س الفقييييرة ال يييية ق  ميييي  التقال  -2
 .18و 16و 15و 11( و2و 1 مالفقرية  8و 7و 6  املوا

هيق مليدم  ي يتعدلس  ي ا الع،يد   ن مل ت كل  ولي  مي  اليدول األطيراف -3
األمييو العييةم ل مييم املتحييدة،  ةألهكييةم   واسييط  ،ا  ع ييم الييدول األطييراف األخيير   ييور التقيييد أم يح 

مليدم التقييد،  إحبةئ،ية  تيةريخ ة  وأم يع د،ة أيضي ،يتقيد  ة و ةألسنة  الض   عت،ة إىل ذلك مل الض
 .يةريخ ذلك اإلحبةء وس وذلك  ةلواسط  ذا ة

 5 ةاملة 
أع يفيييد انطييواء  مل ييت  مبيية ميي  أهكييةم  يي ا الع،ييدأع هكييم  حيظيير يف يي  -1
ملديييييل  إيييييييةم أع أو منةشيييييرة أع ن ييييية س شيييييوت ألع  أو مجةملييييي أليييييي   أو  ولييييي   هيييييق أليييييي
 احلرييييييية  املعيييييياف  يييييية س الع،ييييييد أو ميييييي  احلقييييييوقأييييييي  هرييييييي   أو هييييييقإ ييييييدار أع  ي ييييييت،دف

 . و منصوص مل ي   ي  ممة أكرب ا  ي ت،دف يقييد أي،دة يقييد أو
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هقييييييوق اإلن ييييييةم  أييييييي  خمةلفييييي  ألع هييييييق مييييي  أو حيظييييير إجييييييراء أع يقيييييييد -2
 ولييي  مييي  الييييدول األطيييراف س  يييي ا الع،يييد مبوجيييين   س أييييي املوجيييو ة أو  ييييةاألسةسيييي  املعييياف 

  ت ييك احلقييوق يي ا الع،يد  ملييدم املياافملييراف،   ريعي  األ أو نظدي األ أو يفةقييية الا أو ولقيوانا
 .املاا    ة مل ت نطةق أضيق أو

 الجزء الثالث
 6 ةاملة 

 حدةيي  القيةنوم. ة  ويتدتيع  ي ا احليق وجو ي .هق أصيل س احليةة لكل إن ةم -1
 .، هرمةم أع إن ةم م  هيةي  وز،  كدة   وال

كييييم  يييي   ملقو يييي  اإلملييييدام، أم حيح  يقييييم  ءلغييييةء مل س الن ييييدام الييييض ،ال  ييييوز -2
اريكية  اجلرميي  وغيي   ل قييوانو اليض يكيوم سيةري  ملنيد  قية  و أشيد اجليرائم خطيورة و  ملي  إال العقو ي 
 يي    يوقيييع ييوز  وال .إ يية ة األجنيية  وقدع،ييةألهكييةم  يي ا الع،ييد واليفةقييي  منييع جرمييي   خمةلفيي 
 كم حبةئي صة ر مل  حمكد  خمتص .حل ا  ينفي  إال العقو  

ييي ال يتضيييد   ييي   املييية ة،  دا ييي ، ملنيييدمة -3 هرميييةم احلريييي  جرميييي  إ ييية ة وم يك 
أع إملفيةء مي  أع التي ام س  ي ا الع،يد مي  اليدول األطيراف ألي   ول  أع هكم يقرر ، األجنة 

 .منع جرمي  إ ة ة األجنة  وقدع،ةمل ي،ة مبوجن ايفةقي   ة  يكوم ماين
إ يدال  أو هق التدة  العفو اخلةص  عقو   اإلملداممل ي   لكل حمكوميكوم  -4

إ ييييدال  أو العفييييو اخلييييةص أو العييييةمال ييييةمل العفييييو إصييييدار  ،س مجيييييع احلييييةال  ،العقو يييي . و ييييوز
 عقو  .ال

 وم الثةمني  اليض يكيوم مريكنو ية رائم اجل مل  ال  وز احلكم  عقو   اإلملدام -5
 العقو    ةحلوامل. ي كينفي   وال مل رة م  العدر
يييي خ  إلغيييةء  أو ملنيييع ييي   االهتجيييةج ييي   املييية ة أع هكيييم  يييوز  ال يتضييد  -6

 س   ا الع،د. م  الدول األطرافملقو   اإلملدام م  قنل أي   ول  
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 7 ةاملة 
 ينيييييةس اإلن يييييةني  مبييييية أو ملقة ييييي   ق يييييوة أو معةم تييييي  أو يعييييي ين أع إن يييييةمال  يييييوز 

مل ديييييي  مل ييييت أع إن يييييةم  غييييي   أو صيييي  إجيييييراء أيييييي  جتر يييي  طنيييييي  يييييوز خة وال ي،ييييو الكرامييييي . أو
 احلر. رضة 

 8 ةاملة 
 الرق واالجتةر  ةلرقيق. و ظر مجيع أنوا ، أع إن ةمال  وز اساقةق  -1
 .استعنة  أع إن ةمال  وز  -2
 ؛ة  إل ام أو اقتضةء أع إن ةم العدل سورةال  وز   أ( -3

ينفيييي  ملقو ييي  األشيييغةل ال يييةق  ال ي يييدل هكيييم الننيييد  أ( مييي   ييي   الفقيييرة    (
ا ييةكم املوتصيي  س الن ييدام الييض جتييوز  ي،يية املعةقنيي  مل ييت  عيي  اجلييرائم  ةل ييج  ا كييوم  يية ميي  

 مع األشغةل ال ةق ؛
ه ييييين ميييييدلول  ييييي   الفقيييييرة  "ة  إل امييييي أو ا  العديييييل سيييييور ال ي يييييدل يعنييييي  " ج( 

 لي :األملدةل واخلدمة  التة
مليية ة  يتعييووالييض  ،  ( س الننييداألملدييةل واخلييدمة  غيي  املقصييو ة  '1'

ميي  صييدر  ةملتقةليي  قييرار قضييةئي قييةنوأل أم يقييوم  يية أقنييةء  يياة مل ييت 
 اإل راج امل رو ؛ أو االملتقةل

مل يت  ة  املفروض  قةنونيقومي  الدم  واخلع كرع، الطة ع الذا   اخلدم  '2'
الع يييييكري  س الن يييييدام اليييييض يعييييياف املعةرضيييييو العقةئيييييديو ل ودمييييي  

  ةملعةرض  العقةئدي  هلة؛
امل،ييييد ة حلييييييةة  النكنيييية  أو س هييييةال  الطيييييوارو اخلدميييي  املفروضيييي  '3'

 ا تدع ور ة  ؛
 .م  االلت امة  املدني  العة ي  ج ءا   مو  األملدةل واخلدمة  الض يك '4'
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 9 ةاملة 
 ،ة  ،  كدييي يييوز وال مل يييت شوصييي . األمييي س احلريييي  وىف  إن يييةم هيييقلكيييل  -1
 نييييةء مل ييييت  إال ميييي  هريتيييي  أع إن ييييةم ييييوز هرمييييةم  وال املتقةليييي . أو إن ييييةمأع القيييين  مل ييييت 

 مل ي،ة القةنوم.لإلجراءا  الض ينت  ة  وو قألسنة  ا
لقةئيي ، وإملالنيي  مل ييت إمقنييوه مل ييي    سيينة  القيين  ملنييد  يرامليت إملييالم كييل -2

 .وج  ال رمل   ةلت،م املوج،  إلي 
يعتقييل  ت،ديي  اريكيية  إهييد   أو يراملييت، س هةليي  أع إن ييةم يقيين  مل ييي  -3

قضيةئي ، الوظيةئف المنةشيرة  ة  امليوظفو املويولو قةنوني أو أهيد القضيةة أمةم ة  اجلرائم، إهةلت  سريع
احليييينل يكييييوم  ال يراملييييت أم. و  ييييةإل راج ملنيييي  أو معقوليييي  مييييدةخييييالل مبحةكدتيييي   ة  والقيييييةم وجو يييي
املتنع   ةلن ن  إىل ال ي  ينتظروم ا ةكدي ، و يوز ميع ذليك يقيييد  العةم القةملدة االهتيةطي  و 

أيييي  مره يييي  ميييي  مراهييييل  وس ا ةكديييي  يكفييييل هضييييور ضيييدةنة  اإل يييراج مليييي  ال ييييوت املعييييين  
 .الصة راحلكم  الدملو  وملند االقتضةء لتنفي 

املتقةليي ،  أو  ييةلقن  مل ييي ميي  هريتيي   يكييوم لكييل إن ييةم يتعييره ل حرمييةم -4
و ييةألمر  س قةنونييي  املتقةليي القضييةء لتقييوم ا كديي  املوتصيي   ةلفصييل  وم ييي خ  لرجييو  إىل هييق ا

 قةنوني    ا االملتقةل. ال  ةإل راج ملن  إم يثنتت
قةنونيي  هيق الزم  ال لالملتقيةل  صيورة أو إن ةم يتعيره ل قين لكل يكوم  -5
 س التعوي . 

 10 ةاملة 
يراملييييت،  ةلن يييين  إىل كييييل إن ييييةم يتعييييره ل حرمييييةم ميييي  هريتيييي ، أم يعةمييييل  -1

 .األصي   ال وت اإلن ةألمعةم   إن ةني  مقرون   ةالهاام الالزم لكرام  
 صييل املت،دييو مليي  ا كييوم سييتثنةئي ، الظييروف االس  إال يراملييت،  أ( -2

 م مل ي،م؛مل ي،م ومعةم ت،م معةم   م تق   يتفق مع مرك  م ك شوةص غ  حمكو 
الكنيةر وإهيةلت،م س أسير  وقيت ممكي  األهداث ملي   يراملت  صل املت،دو   (

 إىل القضةء ل فصل س قضةية م.
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معةم يييي  يكييييوم  ييييد ،ة  ال ييييجنةءمعةم يييي  ييييي مو نظييييةم ال ييييجوم س  ييرامليييي -3
، و صل ا رمو األهداث مل  الكنةر ومعةم ت،م املعةم ي  املنةسين  ي  ي ،مو األسةسي إصاله،م 

 القةنوأل. ن،م وملرك  مل 

 11 ةاملة 
 أع إن ةم  ر  ملج   مل  الو ةء  ةلت ام يعةقدع. حيظر هنل

 12 ةاملة 
 صيورة قةنونيي  هيق التدتيع  ولي  أيي   اخيل إق ييم يكوم لكل إن يةم موجيو   -1

 ري  التنقل وهري  اختيةر مكةم إقةمت . ي  ح
 ذلك   د .س  مبة مغة رة أع   د س ا  إن ةم هر كل يكوم   -2
ال  ييوز يقييييد احلقييوق امليي كورة أملييال    ييي  قيييو  غيي  ي ييك الييض ييينت مل ي،يية  -3

 ان ا  العةمييي  أو الصيييح  العةمييي  أو النظيييةم العيييةم أو األمييي  القيييومي ، ويقتضيييي،ة محةيييي القيييةنوم
 الع،د. األخر  املعاف  ة س   ا موا ق  ل حقوقويكوم  ،وهرية م الغ هقوق  أو

   د . أع إن ةم م   خولهرمةم  ،ة   كد ،ال  وز -4

 13 ةاملة 
، إم كيييةم س  ييي ا الع،يييد إهيييد  اليييدول األطيييرافإق ييييم أع أجنييين ملييي  إ عييية   حيظييير

يقي  ضيرورا   مية مل ويتةح لي ، ؛ل قةنوم و قة  صة ر لقرار  ينفي ا   إال  ي   صورة قةنوني ، ا  موجو 
مليييره قضييييت  مل يييت ال ييي ط  و  ،لعيييدم إ عييية   امليييربرةاألسييينة  يقيييدم ذليييك،   غييي األمييي  القيييومي 

 . ي،ةيوكيل م  ميث   و ل لك،  يعين،م خصيصة   أو مل ت م  يعين  أو املوتص 

 14 ةاملة 
ويكيييوم لكيييل إن يييةم هيييق س أم ينظييير قضييييت  . سيييواء أميييةم القضيييةء الكيييل -1

يوجي   ويتوىل الفصيل س أيي   دي  جرميي  من  ة حكم القةنومن ي،  يكوم حمكد  خمتص  م تق   
. و ييوز منييع الصييحة   واجلد،ييور ميي  هضييور أييي   ملييو  مدنييي  يتنييةول هقوقيي  والت امةييي  أو إلييي 

األميي  القييومي س  أو النظييةم العييةم أو ان ا  العةميي  ، مراملييةة الملتنييةرا  عضيي،ة أو ا ةكدي  ك ،يية
ن رأع ملقتضيية  الضيرورة النحتي ، ه ي أو ،هييةة األطيراف اخلةصي  حلرم  أو ، ميوقراطيجمتدع 
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ا كد ، س الظروف اخلةص  الض يؤ ع الع ني   ي،ة إىل اإلخالل مبص ح  العدال ؛ ولكي  احلكيم 
يتع يييق  مييية مل مل نيييي  ج  ييي س  ة  مدنيييي  يصيييدر وجو ييي أو الصييية ر س أيييي  قضيييي  جنةئيييي   ج ائيييي (
   ةلوالييي أو يتع ييق الييدملو   ةملنةزمليية  ال وجييي  ميية مل أو   هييداث يقتضييي مصيي حت،م غيي  ذلييك

  الوصةي  مل ت األوال . أو
 .قةنونة   جرم  يثنت هىت ة  رمي   ريئجب يعترب كل مت،م -2
مل يت قيدم امل يةواة  هق التدتيع لكل مت،م جبرمي  أقنةء النظر س قضيت يكوم  -3

  ةلضدةنة  الدنية التةلي :
 ؛ سنة ة و  يف،د،ة  طنيع  الت،د  املوج،  إلي  و  غ  ويفصيال   إملالم  سريعة    أ(

مبيدا ع اليصيةل اإلمليدا    ةملي  و  الكة يي الت ،يال  الكةس و الوقت  إملطة     (
 يوك   ل د ة  ملن ؛
 ؛مربر ل  ال  وم ي خ  حمةكدت   ج(
مييدا ع  واسييط   أو  نف يي نف يي   ومتكينيي  ميي  الييد ة  مليي  هضييورية   حمةكدتيي    (

ع، وي وييييد ، ملنيييدمة يكييي  لييي  ميييدا  مل خيتيييةر  لييي لك؛ وإملالمييي  حقييي  س أم يكيييوم لييي  ميييدا ع إم
ي ييتطيع مكة  ييي  مل ييت  ال إم كييةم ة  وجمةني ة  يقتضيي مصيي ح  العداليي  ذلييك، مبيدا ع يعييو ليي  هكديي

 يعة  ؛أ
جةنيين غيي  ، وييي مو هضييور ومسيية   أو ميي  جةننيي شيي،و  اال ييةم،  منةق يي  (ه 
 ؛  ا  ال رو  املطنق  س هةل  ش،و  اال ةمالد ة   أو ش،و  النفي
س يك ديي  ال غيي  امل ييتعد    أو مبيياجم شييفوع هييةل ملييدم  ،ديي  جمةنيية  ي ويييد   (و 

 ؛ا كد 
 .االملااف جبرم  أو مل ت ال ،ة ة ضد نف   ملدم إكرا    ز(
ومليد  احلةجي  نةسين  ل ين،م املاإلجراءا   اينة س هةل  األهداث، يراملت،  -4

 ي  ي ،م.إىل 
الدرجيي  كديي  حم ل قييةنوم، أمييةم ة  يكييوم لكييل مييدام جبرمييي  هييق الطعيي ، و قيي -5

 .األمل ت س احلكم الصة ر  ء انت  وملقة  
إلغيةء احلكيم  ة  ملي  جرميي  يصي  الهقيحبيةئي   ن، س هةل  كل مدام حكم -6

ظ،يييور سييية ق  قطعيييي   أو واقعييي  جدييييدة إصيييدار العفيييو اخليييةص ملنييي  حليييدوث أو الصييية ر  ء انتييي 
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ل قيةنوم، إم أن ليت  ي  العقو ي   ة  الدالل  مل ت اريكية  خطي  قضيةئي، منحي  التعيوي  اليالزم، و قي
اجل ئيييي  ملييي  مليييدم إذاملييي  الواقعييي  ا ،ولييي  س  أو يثنيييت م يييؤوليت  الك يييي  ومل حلكيييم اإل انييي  ا  ينفيييي 

 الوقت املنةسن.
من،ية يربئتي   أو معةقن  أع إن ةم جلرمي  سينقت إ انتي   ية أو حمةكد ال  وز  -7

 كل   د.  ل قةنوم ولإلجراءا  اجلنةئي  س حكم حبةئي و قة  

 15 ةاملة 
سيي ن   عييل  أو مليي  أع سيي وك إ ييةيب  ييي  جرمييي  وز إ انيي  أع إن ييةم جتييال  -1

 يوز  يره أيي   ال كدية  ،اليدويل أو مبقتضيت القيةنوم اليوطينيكو م ملند اريكة ي  جرميي   ال وامتنة (
قيةنوم  عمي  أ ة  وي يتفيد ا يرم وجو ياجلرميي . العقو ي  املقيررة ملنيد اريكية  ملقو   يكيوم أشيد مي  
 .ويقرر هلة ملقو   أخفاجلرمي   يصدر  عد اريكة 

ومعةقنييي  أع شيييوت أع هكيييم حييييول  وم حمةكدييي   ييي   املييية ة  ال يتضيييد  -2
العةمييي   يييي دنييية و القةنون ل و قييية   ة  جرميييي ة  سييي وكاريكة ييي  م ملنيييد سييي ن يكيييو   أو ألع سييي وك إ يييةيب

 .امل تقرة س ا تدع الدويل

 16 ةاملة 
 س كل مكةم  ةل وصي  القةنوني .هق االملااف ل   لكل إن ةميكوم 

 17 ةاملة 
 قييةنوأل ألع إن ييةم س هيةييي  اخلةصيي  ال إجييراء أع يعييره  كدييي ييوز ال  -1

 مسعت .و  ر   قةنوأل   ال أع م ة  وال مراسالي ، أو من ل  أو أسري  أو
 امل ة . أو التعرهالقةنوم م  مثل   ا  س محةي هق لكل إن ةم  -2

 18 ةاملة 
 يولييييي  هرييييي  س اختييييةذ والييييدي  والعقييييدةس هرييييي  الفكيييير  هييييقلكيييل إن ييييةم  -1

 خ ييوة مليي   ينيي  أم ة  صييحن  ومل نيي أم س اإلملييرا  اسييتقالال  و معتقييد خيتييةر   أو املتنييةق أع  ييي  أو
 .ة  معتقد  ملنة ة وممةرس  وإقةم  ل  عةئر ويع يد أو
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 املتنيييةق أع  يييي  أو اختيييةذس خييييل حريتييي   ة  إكيييرا  أع إن يييةم إكرا يييال  يييوز  -2
 خيتةر . معتقد أو

 ييةلقيو   إال معتقييد  أو  ينيي  اإلملييرا  مليي هرييي  اإلن ييةم س  يقييييد ال  ييوز -3
ان ا   أو الصيح  العةمي  أو النظيةم العيةم أو ال يالم  العةمي ويقتضي،ة محةيي  القةنوم  يقرر ة الض

 وهرية م األسةسي . الغ هقوق  أو العةم 
واألولييةء انخيري   ان يةءهريي  يتع،د الدول األطراف س   ا الع،د  ةهاام  -4

 ملعتقيدا م و قية   وخ قيية    ينيية  يع ييم األوال  امل يدولو  يواليت،م ويير يت،م ملنيد وجيو  م س يي مو 
 اخلةص .

 19 ةاملة 
 .انراء  وم أم ينةل  أع يعره   نن،ةس املتنةق  هقلكل إن ةم يكوم  -1
يولييي  هرييي  س ط يين مجيييع أنييوا   س هرييي  التعنيي  هييقلكييل إن ييةم م يكييو  -2

 الطنةمليي  أو الكتة يي  أو املع وميية  واأل كييةر وي قي،يية وإذاملت،يية،  وم أع املتنييةر ل حييدو ،  ييةلقول
   ي  وسي   أخر  خيتةر ة. أو الف  أو

مل يت مي   ي   املية ة  2 ةاحلقوق املنصوص مل ي،ية س الفقير ينطوع استعدةل  -3
مل ي،يية القييةنوم نييت  شيير إخضييةمل  ليينع  القيييو  ليي لك  ييوز ، و خةصيي  وم ييؤولية ة  واجنيي

 : ي ي مة ول وم،ة لت مو
 ؛مسعت،م أو الغ هقوق  اهاام  أ(

 ان ا  العةم . أو العةم  الصح  أو النظةم العةم أو األم  القومي محةي    (

 20 ةاملة 
 ل حر .  ملةوةأي   ة  قةنون ظر  -1
 يكييييو مالدينييييي   أو العرقييييي  أو أييييي   ملييييوة إىل الكرا ييييي  القومييييي  ة  قةنونيييي ظيييير  -2

 العنف. أو العداوة أو مل ت التديي  ة   ريض

 21 ةاملة 
يقيييد اسيتعدةل  ي ا احليق   يي  قييو   يوز  وال .ال ي دي حيق االجتدية  ة  يعاف وجو 
 األمييييي  القيييييوميقراطي لصييييييةن  و س جمتديييييع  مييييييويقتضيييييي،ة الضيييييرورة لقيييييةنوم غييييي  اليييييض يقرر ييييية ا
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دةييي  هقييوق حل أو ان ا  العةمي  أو دةييي  الصيح  العةميي حل أو النظيةم العييةم أو ال يالم  العةميي  أو
 وهرية م. الغ 

 22 ةاملة 
الغي  واالنتديةء إلي،ية س هري  يكيوي  اجلدعيية  ميع يكوم لكل إن ةم هق  -1

 دةي  مصةحل .حلإلي،ة  واالنتدةءالنقة ة   يكوي هق  يولي 
القييييةنوم   ييييي  قيييييو  غيييي  الييييض يقرر يييية  يييي ا احلييييق يقييييييد اسييييتعدةل   ييييوز ال -2

 النظيةم العيةم أو ال يالم  العةمي  أو قراطي لصييةن  األمي  القيوميو س جمتدع  مييويقتضي،ة الضرورة 
 يي   يتضييد   وال وهرييية م. الغيي دةييي  هقييوق حل أو ان ا  العةميي  أو دةييي  الصييح  العةميي حل أو

س ال يرط  و أ يرا  القيوا  امل ي ح  ل  وم  ره القيو  القةنوني  الالزم  مل يت أع هكم حيو املة ة 
  ا احلق.هل استعدةهلم

ل يدول األطيراف س ايفةقيي  منظدي  العديل  ،    املة ة أع هكم  ي  ال يتضد  -3
 ي يريعي ييدا   أيي  اختيةذ  ،   م احلريي  النقة يي  ومحةيي  هيق التنظييم النقيةيب 1948 ملةم الدولي  املعقو ة

  ةلضدةنة  املنصوص مل ي،ة س ي ك االيفةقي . يكوم خم   طريق    ي   يطنيق القةنوم أو

 23 ةملة ا
مل يي  ومل يت وهلية  األسرة  ي الوهيدة اجلدةمليي  الطنيعيي  األسةسيي  س ا تديع -1

 .احلدةي هق الدول  
 .أسرةيعاف ل نةلغو س  ال واج م  ال كور واإلنةث حق الت وج ويكوي   -2
 .شر  انعقة  ال واج هري  ومتةم رضة طةلني  -3
 عي ييةو  لتيي موالتييدا   املنةسيين  د  ةختييةذ الييدول األطييراف س  يي ا الع،يي يقييوم -4

اختييةذ وم ييؤولية م س اليي واج وأقنييةء قيةميي  وملنييد ه يي . ويصييةر س هةليي  ه يي  إىل هقييوق اليي وجو 
 وجو  م. ملند  ل والالايينة  املنةسن  لتو   احلدةي  الالزم  

 24 ةاملة 
 اجلييينل أو ال يييوم أو ،  وم أع متييييي    ييينن العيييرققةصييير يكيييوم لكيييل وليييد -1

الن ين، هيق مل يت أسيري  ومل يت  أو الثروة أو االجتدةملي أو األصل القومي أو الدي  أو ال غ  أو
 .قصر ا تدع ومل ت الدول  س اختةذ يدا   احلدةي  الض يقتضي،ة 



 املعة دا  الدولي  األسةسي  حلقوق اإلن ةم
 

 

 .حيد   ة  امس ملطة  إو ي جيل كل طفل  ور وال ي   ة  يراملت وجو  -2
 ن ي .اجللكل طفل هق س اكت ة   -3

 25 ةاملة 
س متيييي    يينن أهييد االملتنييةرا  املنصييوص مل ي،يية لكييل مييواط ،  وم أع حيييق ويتييةح 

 :  ي ي مبة أع قيد غ  معقول، القيةم وم و  2 ةاملة 
 ؛ري ح خمتةري  واسط  ممث و  أو العةم  منةشرة ال ؤومس إ ارة  اإلس،ةم  أ(

جتييرع مل يييت ن ي،يي   ورييي  صيييحيح  انتوة يية  س  ة  ويرشييييح ة  االشييااك اقاامليي   (
 ؛احلر مل  إرا ة النةخنواإلملرا  يضد  و ال رع العةم املت ةوع  أسة  االقاا 
 .ة  مل ت قدم امل ةواة ملدوم   د  الوظةئف العةم  س يويل  ج(

 26 ةاملة 
س  ة  وييينت قةنونييمحةيتيي .  س سييواء هلييم  وم أع متيييي  هييق مت ييةو أمييةم القييةنومالكييل 

ومل ييت ضييدةم احلدةييي  املت ييةوي  الفعةليي  جلديييع األشييوةص ميي  هظيير أع متيييي   مل ييت يي ا الصييد  
  ،غيي   أو  يةسيييالالييرأع  أو ،الييدي  أو ،ال غيي  أو ،اجليينل أو ،ال ييوم أو ،العييرقأع متيييي    يينن 

 غ  ذلك م  األسنة . أو الن ن، أو ،الثروة أو االجتدةملي، أو األصل القومي أو

 27 ةاملة 
ينكير مل يت أع لغويي  أم  أو  ينيي  أو قنيي إال  وز، س الدول اليض يوجيد  ي،ية أق يية  

 واسيتعدةل دين،م وإقةم  شيعةئر   وا ة رةاألق ية  هق التدتع  ثقة ت،م  أشوةص م  أ نةء    
 .نخري ا مجةملت،م أ نةءلغت،م،  ةالشااك مع 

 الجزء الرابع
 28 ةاملة 

 يي ا الع،ييد  ةسييم  سي ييةر إلي،يية و اإلن ييةم   جلنيي  هقييوقن يي  جلنيي  ي ييدت يح  -1
 ويتوىل الوظةئف املنصوص مل ي،ة  يدة ي ي. م  ريةني  مل ر ملضوا   يكوم مؤلف "ال جن "( 
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املتح يييييو اليييييدول األطيييييراف س  ييييي ا الع،يييييد،  ميييييواطينيؤليييييف ال جنييييي  مييييي   -2
مييييدام هقيييوق اإلن يييةم، ميييع مرامليييةة   واملعيييرو و  ةلكفيييةءة واالختصيييةص س  يييةألخالق ال يييةمي

 .س أملدةهلة اخلربة القةنوني  عذو  ةئدة اشااك 
  صفت،م ال وصي .وخيدموم   ةالنتوة  ملضويت،م حيرز األملضةء -3

 29 ةاملة 
هيةئ ي  أشيوةص   مسيةء أملضةء ال جني   يةالقاا  ال يرع مي  قةئدي   ينتون -1
ليييي لك  الييييدول األطييييراف س  يييي ا الع،ييييديرشييييح،م  28 ةاملنصييييوص مل ي،يييية س امليييية ل دييييؤ ال  

 .  الغره
س   ا الع،د أم يرشح شوصيو مل يت  م  الدول األطرافلكل  ول   وز  -2

 .. وحين س املرشحو أم يكونة م  مواطين الدول  املرشح األكثر
 يرشيح ال وت ذاي .إملة ة وز   -3

 30 ةاملة 
 نفةذ   ا الع،د. يةريخم  مل ت األكثر ست  أش،ر   عد انتوة أول  ر   -1
 قنييل أر عيي  أشيي،ر مل ييت األقييل ميي  موملييد ،األمييو العييةم ل مييم املتحييدةيقييوم  -2

 توجييي  ، 34 ةل ديية  و قيية   يع يي  شييغور ملييلء مقعييد جييرا   إيكييوم  ال أع انتويية  ل جنيي  إجييراء
 ي،ية إىل يقيدم أمسيةء مرشيحي،ة لعضييوي   إىل اليدول األطيراف س  ي ا الع،ييد ييدملو ة مليوة كتة يي  

 ال جن  س غضوم قالق  أش،ر.
 ميييع  ييييةم مسيييةء مجييييع املرشيييحو أجبديييي   قةئدييي    ءمليييدا األميييو العيييةم  يقيييوم -3

    القةئد  إىل الدول األطراف س   ا الع،د قنيل شي،ر ،م، و ءحبةء الض رشحت الدول األطراف
 كل انتوة .إجراء  مل ت األقل م  موملد 

أملضييةء ال جنييي  س اجتديية  يعقيييد  الييدول األطيييراف س  ييي ا   ييرع انتوييية  -4
 ييي ا ويكتديييل نصييية  الع،يييد  يييدملوة مييي  األميييو العيييةم ل ميييم املتحيييدة س مقييير األميييم املتحيييدة. 

اليي ع  ييرع  يفييوز س االنتويية و االجتديية  حضييور ممث ييي ق ثييي الييدول األطييراف س  يي ا الع،ييد، 
األغ نييي  املط قيي  ألصييوا  ممث ييي الييدول و ملييد  ميي  األصييوا   أكييرب ينييةلوماملرشييحوم اليي ي   ييي  

 األطراف احلةضري  واملقاملو.
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 31 ةاملة 
 واهد. مواط  أكثر م م  الدول  الواهدة ال  وز أم يضم ال جن   -1
األليييييوام ومتثييييييل العييييية ل التوزييييييع اجلغيييييراس يييييي ليف ال جنييييي  يييييي مو س  يرامليييييت -2

 ني  الرئي ي .والنظم القةنو  احلضةري  املوت ف 

 32 ةاملة 
 إمانتويية م  إمليية ة وجتييوزأر ييع سيينوا   ملييدةيكييوم انتويية  أملضييةء ال جنيي   -1

س  الفييييةئ ي ي ييييع  ميييي  األملضييييةء وينت،ييييي مييييع ذلييييك  ةنقضييييةء سيييينتو والييييي  أمليييييد يرشيييييح،م. 
 يور انت،يةء  ،30 ةمي  املية  4 ةرئيل االجتدة  املنصوص مل ي  س الفقير ؛ ويقوم االنتوة  األول

  ةلقرمل . االنتوة  األول،  تعيو أمسةء  ؤالء األملضةء
ل دييوا  ال ييةلف  ميي   يي ا  الوالييي  و قيية   انت،ييةءاالنتوة يية  الالزميي  ملنييد  جتييرع -2

 اجل ء م    ا الع،د. 

 33 ةاملة 
 رأ  أملضيةئ،ة انخيري  س ، ملنيد انقطية  أهيد أملضيةئ،ة،يقوم رئيل ال جني  -1 
األمييو العييةم ل مييم   ييءملالمغيي  الغييية  املؤقييت، آخيير نن وظةئفيي  ألع سيييييويل  ، مليي ياإلمجييةمل
 .شغور مقعد ذلك العضو ملندئ   ءملالماألمو العةم  ويقوم،   لك املتحدة

، اسيييتقةلت  أو ملضيييةء ال جنييي أأهيييد  س هةلييي  و يييةة ،ا  يقيييوم رئييييل ال جنييي   يييور  -2
شيغور مقعيد ذليك العضيو   ءملالماألمو العةم ويقوم ،   لك األمو العةم ل مم املتحدة ءملالم 
 يةريخ نفةذ استقةلت . أو م  يةريخ و ةي  ا تداء  

 34 ةاملة 
 ة  و قيييمقعيييد أع شيييغور ، س هةلييي  إمليييالم يقيييوم األميييو العيييةم ل ميييم املتحيييدة -1

س غضييوم سييت  أشيي،ر ميي   ينت،ييي ال والييي  العضييو اليي ع  يين اسييتندال  وإذا كةنييت 33 ةل ديية 
الييدول األطييراف س  يي ا الع،ييد، الييض كييل  وليي  ميي  لييك إىل  ذ ،  ييءملالممقعييد  إملييالم شييغور  عيد

 لء املقعد ال ةغر.مل 29 ةل دة  و قة   أمسةء مرشحي،ةش،ري   أم يقدم س غضوم  وز هلة
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، املرشييييحو ييييؤالء   مسييييةء مجيييييع أجبدييييي  قةئديييي    ءملييييدا األمييييو العييييةم يقييييوم  -2
ل هكيةم املوتصي   ة  ةر ملندئي ، و قيويصي    القةئد  إىل الدول األطراف س   ا الع،يد. و ءحبةء 

 .، إىل إجراء االنتوة  الالزم مللء املقعد ال ةغرم    ا اجل ء م    ا الع،د
م،يييةم  33 ةل دييية  و قييية  شيييغور   املع ييي قعيييد اململيييلء  يتيييوىل العضيييو املنتوييين -3

 أهكةم ي ك املة ة. ملضويت  طوال املدة النةقي  م  والي  العضو ال ع شغر مقعد  مبوجن

 35 ةاملة 
مي   الالزمي كة ي   امليتقةضت أملضةء ال جن ، مبوا ق  اجلدعي  العةمي  ل ميم املتحيدة، 

 م يييؤولية أمهيييي  مرامليييةة يقرر ييية اجلدعيييي  العةمييي ، ميييع قيييد ميييوار  األميييم املتحيييدة  ةل يييرو  اليييض 
 ال جن .

 36 ةاملة 
ت يي،يال  الفو و وظاملييميي   ،يةي  م مبيية ي ويييد ال جنيي األمييو العييةم ل مييم املتحيدة  يتيوىل

   ا الع،د. مبوجن امل ندة إلي،ةالفعةل  ةلوظةئف  الضطالمل،ة

 37 ةاملة 
يتييوىل األمييو العييةم ل مييم املتحييدة  ملييوة ال جنيي  إىل ملقييد اجتدةمل،يية األول  -1

 س مقر األمم املتحدة.
ملقد اجتدةملة ة األخير  س املنةسينة   عد اجتدةمل،ة األول، يتوىل ال جن ،  -2
 مل ي،ة نظةم،ة الداخ ي.الض ينت 

س مكتيين األمييم  أو يعقييد ال جنيي  اجتدةملة يية مليية ة س مقيير األمييم املتحييدة -3
 املتحدة جبنيف.

 38 ةاملة 
قنييل يولييي   س ج  يي  مل نييي  ة  أم يتع،ييد رمسييي كييل ملضييو ميي  أملضييةء ال جنيي    يين مل ييت

 .وإخالص  كل جتر  ون ا   وظةئف   ت  ي      الوظةئف
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 39 ةاملة 
 انتوة م.هلة إملة ة  ال جن  أملضةء مكتن،ة ملدة سنتو. و وزينتون  -1
 :  األهكةم التةلي يضدين  مع مراملةة  يتوىل ال جن  وضع نظةم،ة الداخ ي -2
 ؛يكتدل النصة  حضور اقين مل ر ملضوا    أ(

 يتو  قرارا  ال جن    غ ني  أصوا  أملضةئ،ة احلةضري .   (

 40 ةاملة 
مليي  التييدا    التقييةرير الالزميي   يي ا الع،ييد  تقييدم يتع،ييد الييدول األطييراف س -1

التدتييع  يي    لتيي مول حقييوق املعيياف  يية  ييي  ومليي  التقييدم ا ييرز  الييض اختيي  ة والييض متثييل إملدييةال  
 : و ءجراء   ا التقدماحلقوق، 

 ؛الدول األطراف املعني   ةلن ن  إىلسن  م  نفةذ   ا الع،د  س غضوم  أ(
 ال جن  إلي،ة ذلك.مث ك دة ط نت    (
إىل  يقيوم  ءهةلت،يةيقدم مجيع التقةرير إىل األمو العةم ل ميم املتحيدة الي ع  -2

س  املوجيو ة وامليؤقرةصيةملن املعواميل و الس التقيةرير املقدمي  إىل  ة  ال جن  ل نظر  ي،ية. وي يةر وجو ي
   ا الع،د. أهكةم ينفي 

مبوا ييةة  عيد الت يةور ميع ال جني ، و  ،ا  جيواز العيةم ل ميم املتحيدة،  يقيوم األميو -3
 يتصيل   يي  م يةئل قيد ييدخلأي  أج اء م  ي ك التقيةرير  مل   ن خالوكةال  املتوصص  املعني  

 ميدام اختصةص،ة. س
 ،يقييوم ال جنيي   دراسيي  التقييةرير املقدميي  ميي  الييدول األطييراف س  يي ا الع،ييد -4

ويقيييوم ال جنييي  ،ة.  يييني تناليييض قيييد   عةميييالالهظييية   ةمل  تقةرير ييية م يييفومل اليييدول  ييي    ومبوا يييةة
التقيييةرير  ر يييق ن يييخا  يييل االقتصييية ع واالجتديييةملي  ت يييك املالهظييية   مبوا يييةة ،ا  وجيييواز  ،ة  أيضييي

 م  الدول األطراف س   ا الع،د. الوار ة إلي،ة
يقيييدم التع يقييية  الالزمييي  إىل ال جنييي   ل يييدول األطيييراف س  ييي ا الع،يييد يييوز  -5

 م      املة ة. 4 ةل فقر  و قة   إ دا  ةمالهظة  قد يص  مل ت أي  
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 41 ةاملة 
س  يي ا الع،ييد أم  ميي  الييدول األطييراف وليي  مبوجيين  يي   امليية ة ألييي   ييوز  -1

ي قي ونظر أي  رسيةئل ييد ملي  ي،ية  ةختصةص ال جن  س س أع وقت م  األوقة  املاا ،ة  يع  
مل ي،يية  املاينيي ةاللت اميية  ميي  الييدول األطييراف   إهييد  الييدول األطييراف ملييدم و ييةء  وليي  أخيير 

كةنيييت إذا   إال املقدمييي  مبوجييين  ييي   املييية ة ي قيييي ونظييير الرسيييةئل  يييوز وال  ييي ا الع،يييد.مبوجييين 
  ةختصيييةص ال جنييي . جتييية  ذا ييية يعييياف  يييي  أصيييدر  إملالنييية  سييينق أم  ولييي  طيييرف  مقدمييي  مييي 

ثييييل  يييي ا ميصييييدر  مل رسييييةل  يتع ييييق   ييييي   وليييي  ميييي  الييييدول األطييييراف  أيييييي قييييي  ييييوز ل جنيييي   وال
 : هل   املة ة يطنيق اإلجراء التةيل ة  ويراملت س معةجل  الرسةئل الوار ة و ق .اإلملالم

، أم يعديييد،  رسييييةل   س  ييي ا الع،يييد  يييوز لكيييل  ولييي  مييي  الييييدول األطيييراف  أ(
ي حظيي  من،يية س  خت ييفكتة ييي ، إىل لفييت نظيير أييي   وليي  أخيير  ميي  الييدول األطييراف  ييي  إىل أع 

مبوا ييةة ، ي قي،يية الرسييةل قالقيي  أشيي،ر ميي   املرسييل إلي،يية، س غضييومالدوليي  إملدييةل أهكةميي . ويقييوم 
النيةنيية  الكتة ييي  األخير  الالزميي  جلييالء امل ي ل  مييع اإلشييةرة إىل  أو  ةإليضيةهة  الدولي  املرسيي  

 ميك  ال جوء إلي،ة لتدارك األمر؛ أو يص  أو اإلجراءا  وطرق الرجو  ا  ي  الض صةر
املعنيتيو، ملنيد يعي ر ي يوي  امل ي ل  ي يوي   الدولتو الطير ويكوم لكل م     (

، املرسييل إلي،يية ل رسييةل  األوىلالدوليي   يي قيي  عييدسييت  أشيي،ر ميي  مرضييي  هلديية ك تي،ديية س غضييوم 
 ؛إلي،ة وإىل الدول  األخر   ءملالم يرس  إىل ال جن  احلق س إهةل  امل  ل  

اسيتعدةل  مي  الت كيد عيد  إال إلي،ية أي  م ي ل  حمةلي س النظر ال  وز ل جن    ج(
 .امل يتقرةملنية و القيةنوم اليدويل  ة  املتو رة وم  استنفة  ة س امل  ل  و قيا  ي   الرجو مجيع طرق 

 ؛يتجةوز احلدو  املعقول  ا  مد  الرجو إجراءا   ملند استغراق    القةملدة  ي رع وال
 ييي    املنصيييوص مل ي،يية سالرسييةئل ملنييد حيييث سيييري   ةيعقييد ال جنييي  ج  يية    (

 ؛املة ة
 ج(،  الننييييد ييييدولتو الطيييير و املعنيتييييو، مييييع مراملييييةة أهكييييةم لال جنيييي   يتيييييح (ه 
م ييةملي،ة احلديييدة  غييي  الوصييول إىل هييل و ع ل د يي ل  مل ييت أسيية  اهيياام هقييوق اإل يية ة ميي  

 ؛اإلن ةم واحلرية  األسةسي  املعاف  ة س   ا الع،د
اليييدولتو الطييير و  يط ييين إىلل جنييي ، س أيييي  م ييي ل  حمةلييي  إلي،ييية، أم  يييوز   و(

 جبديع املع ومة  املنةسن ؛  ( ي ويد ة  النند املعنيتو امل ةر إلي،دة س
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  (  الننيدلدولتو الطر و املعنيتيو امل يةر إلي،دية س يكوم لكل  ول  م  ا  ز(
 كتة يي  أو إ ييداء مالهظة يية شييف،ة  مل يي ل ، و نظر يية س اأمييةم ال جنيي  ملنييد ميث ،يية  انتييدا  ممثييلهييق 
  ةلطريقتو ك تي،دة؛ أو

ي قيييي اإلملييييالم ييييةريخ  عيييد مييي   س غضيييوم اقيييين مل ييير شيييي،را  يقيييوم ال جنييي    ح(
 :  ي ي مة ،  تقدم التقرير الالزم مع مراملةة  ( الننداملنصوص مل ي  س 

قصيييييير يقرير يييييية، س هةليييييي  الوصييييييول إىل احلييييييل الييييييالزم ه يييييين أهكييييييةم  '1'
 ؛إلي الوصول  مت يرا   يةم موج   ةلوقةئع و ةحلل ال عإمل ت ، (ه  نندال

قصر يقرير ة، س هةل  يع ر الوصول إىل احلل اليالزم ه ين أهكيةم  '2'
ر ةقي   ينت املالهظية  إ، و  ةلوقيةئع ميوج يرا   يةم إ(، مل ت هالنند  

الييض أ ييد ة الييدولتةم الطر ييةم ال ييفوي   الكتة ييي  ومبحضيير املالهظيية 
   .املعنيتةم

 إىل الدولتو الطر و املعنيتو.املوتت التقرير  إحبةء س كل م  ل يراملت و 
س  ي ا الع،يد  األطيرافم  اليدول  ول مل ر   قيةمأهكةم     املة ة  ينف  -2

 يي   اإلملالنيية  لييد   ويييو  ميي   يي   امليية ة.  1 ةس الفقيير املنصييوص مل ي،يية  اإلملالنيية  ءصييدار 
إىل الييييدول األطييييراف  ملن،ييييةصييييور . ويقييييوم األمييييو العييييةم  ءرسييييةل األمييييو العييييةم ل مييييم املتحييييدة

 يييوز أم  وال إىل األميييو العييةم.و يييوز س أع وقييت سيييحن أع إملييالم  ءشيييعةر يرسييل األخيير . 
 يي   يث  يية أييي  رسييةل  مت يقييدمي،ة مبوجيين  ييةلنظر س أييي  م يي ل   أع إخييالل خيييل  يي ا ال ييحن

 عيد ي قيت األميو العيةم  م  اليدول األطيرافم  أي   ول   ةجديد أي  رسةل  ي قي وز  وال ؛املة ة
 .جديدا   يك  الدول  الطرف املعني  قد أصدر  إملالنة   مة مل اإلملالم إشعةر سحن

 42 ةاملة 
 هيييال   41 ةل دييية  إلي،ييية و قييية   ا ةلييي   ييي ل املهيييل  يييوز ل جنييي ، ملنيييد يعييي ر  أ(  -1

جلنيي  ي ييةر إلي،يية  يديية ي ييي  ةسييم "يعيييو جلنيي  يو يييق خةصيي   ل ييدولتو الطيير و املعنيتييو،  مرضييية  
م ييةملي،ة ويتييةح هلدية اإل ية ة مي   عيد موا قيي  اليدولتو الطير و املعنيتيو، يصي  يعيين،ية "( التو ييق
 ؛إىل هل و ع ل د  ل  مل ت أسة  اهاام أهكةم   ا الع،د الوصول غي  احلديدة 

اليييدولتو  يصييي  يعييييين،م مبوا قييي مييي    ييي  أشيييوةص  جلنييي  التو ييييقيتييي لف    (
يعييي ر وصيييول اليييدولتو الطييير و املعنيتيييو  ويقيييوم ال جنييي   الثدةنع يييري (، ملنيييداملعنيتيييو. الطييير و 
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 ةنتوية  األملضيةء غي   عضي،ة،  أو ك ،ية  جلني  التو ييقإىل ايفةق مل ت يكيوي   أش،رخالل قالق  
 ملضةئ،ة  ي  ةالقاا  ال رع و  غ ني  الث ثو.املتفق مل ي،م م   و أ

يكونييييوا ميييي  حيظيييير أم  صييييفت،م ال وصييييي . و  جلنيييي  التو يييييقيعدييييل أملضييييةء  -2
يكيييوم  أو س  يي ا الع،ييد يكييوم طر يية   ال مييواطين أيييي   وليي  أو مييواطين الييدولتو الطيير و املعنيتييو

 . 41 ةاإلملالم املنصوص مل ي  س املة يكوم قد أصدر   ال ولك  ي   طر ة  
 .نظةم،ة الداخ يرئي ،ة ويضع  جلن  التو يقينتون  -3
س مكتييين  أو ملييية ة س مقييير األميييم املتحيييدة ةاجتدةملة يييجلنييي  التو ييييق يعقيييد  -4
جلني  التو ييق ملقد ة س أع مكةم منةسين آخير قيد يعيني   و وز مع ذلكنيف. جباألمم املتحدة 

 الطر و املعنيتو. الدولتوو  ةلت ةور مع األمو العةم ل مم املتحدة 
 ة  خييدمة  األمةني  امليو رة و قيي  ي   املية ة مبوجيناملعينيي  ييو ر ل جيةم التو ييق  -5

 .36 ةل دة 
 ييييت  وقةمييييت  تييييدقيق،ة ومقةرنت،ييييةيوضييييع املع وميييية  الييييض ي قت،يييية ال جنيييي   -6

اليييدولتو الطييير و املعنيتيييو ي وييييد ة  إىلأم يط ييين  ل جنييي  التو ييييق يييوز و ، جلنييي  التو ييييقيصيييرف 
 . املنةسن  األخر ع ومة  امل جبديع

ولكيي  مل ييت أييي  هييةل امل يي ل  س نظيير ال،  عييد اسييتنفة  ة جلنيي  التو يييقيقييوم  -7
 ملييييره امل يييي ل  مل ي،يييية،  تقييييدم يقرييييير إىل رئيييييل ال جنيييي  مل ييييت اقييييين مل يييير شيييي،را  قنييييل انقضييييةء 
 ر و املعنيتو:إلحبةئ  إىل الدولتو الط  الثدةنع ري (
النظييير س امل ييي ل  خيييالل اقيييين ، س هةلييي  يعييي ر إ ةز ييية يرامليييي جلنييي  التو ييييق  أ(
  يةم موج  حةل  نظر ة س امل  ل ؛ إيرا يقرير ة مل ت  ، قصرمل ر ش،را  

إىل هييل و ع ل د يي ل  مل ييت أسيية  يراملييي جلنيي  التو يييق، س هةليي  الوصييول    (
 إييرا   ييةم ميوج   ةلوقيةئعيقرير ية مل يت  قصير ي ا الع،يد،  اهاام هقيوق اإلن يةم املعياف  ية س

 ؛ إلي  الوصولال ع مت  و ةحلل
يرامليييي جلنيييي  التو يييييق، ملنييييد يعيييي ر الوصيييول إىل هييييل ه يييين أهكييييةم الننييييد   ج(

 يو   يةلن ا  إلي،ة    م مجيع امل ةئل الوقةئعي  املتصي  يضدو يقرير ة النتةئ  الض وص ت   (، 
 ويضيدين  كي لك نيت، و ية   الدولتو الطر و املعنيتو وآراء ة    م إمكةنية  هل امل  ل  هال  

 ؛م  الدولتو الطر و املعنيتو املنداةال فوي  الكتة ي  وحمضر املالهظة  املالهظة  
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 ، س هةليي  يقيدم يقرييير جلنيي  التو يييق مبوجيينيقيوم الييدولتةم الطر ييةم املعنيتييةم   (
  الثدةنع ييييري (  قنوهلييييةرئيييييل ال جنيييي    ييييءملالم ي قييييي ،غضييييوم قالقيييي  أشيييي،ر ميييي   وس  ج( الننييييد
 .ر ض،ة ملضدوم يقرير جلن  التو يق أو

 امل ييييييندة إىل ال جنيييييي  مبوجيييييين  ةمل ييييييؤولية  ال ختييييييل أهكييييييةم  يييييي   امليييييية ة -8
 .41 ةاملة 

 ة  قييو  جلنيي  التو ييقاليدولتةم الطر ييةم املعنيتيةم مجيييع نفقية  أملضيةء  يتنةصيف -9
 يضع،ة األمو العةم ل مم املتحدة. ل تقديرا  الض
جلنيي  التو يييق العييةم ل مييم املتحييدة سيي ط    ييع نفقيية  أملضييةء  خيييول األمييو -10
 م      املة ة. 9 ةل فقر  قنل سدا  الدولتو الطر و املعنيتو هلة و قة   ملند االقتضةء

 43 ةاملة 
 و قيية   يصيي  يعيييين،مالتو يييق اخلةصيي  اليي ي  قييد  جلنيي يكييوم ألملضييةء ال جنيي  وألملضييةء 

املو يييدي  س واالمتييييةزا  واحلصيييةنة  املقيييررة ل ويييرباء  اإل ييية ة مييي  الت ييي،يال هيييق  42 ل دييية ة
 وهصةنة ة.  ايفةقي  امتيةزا  األمم املتحدةس األج اء املوتص  م  ل مم املتحدة  م،د 

 44 ةاملة 
 يييي ا الع،ييييد  ييييةإلجراءا  املقييييررة س ميييييدام  ييييي ال خييييل يطنيييييق األهكييييةم املتع قيييي   تنف

الت سي ييييي  وااليفةقيييييية  اخلةصيييي   ييييةألمم املتحيييييدة مبوجييييين الوقييييةئق  أو حكييييمهقييييوق اإلن ييييةم 
الييدول األطييراف س  يي ا الع،ييد إىل  ييول ي ييك األهكييةم  وم جلييوء  وال والوكييةال  املتوصصيي ،

اخلةصي  النة ي ة  يدية و  العةمي ة  الدوليي  لاليفةق ة  املنةزملة  املعني  و قلت وي   اإلجراءا  األخر 
  ين،ة.

 45 ةاملة 
ملييي    تقيييدم يقريييير سييينوعال جنييي  ملييي  طرييييق ا  يييل االقتصيية ع واالجتديييةملي،  يقييوم

 . ن ةطة ة إىل اجلدعي  العةم  ل مم املتحدة
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 الجزء الخامس
 46 ةاملة 

 ةألهكيةم الييوار ة س يفيييد إخاللي   مبية  يي ا الع،يد ظير يف ي  أع هكييم مي  أهكيةمحي
 يئييية   وا يييد ة مل يييؤولية  خمت يييف ، سيييةي  الوكيييةال  املتوصصييي  وس ميثيييةق األميييم املتحيييدة

 ةمل ةئل الض يتنةوهلة   ا الع،د.  يتع ق  يدةاألمم املتحدة والوكةال  املتوصص  

 47 ةاملة 
صييل يفيد إخاللي  حيق ال يعو  األ مبة   ا الع،د حيظر يف   أع هكم م  أهكةم

 .  االستودام التةم احلر هلة وس س التدتع احلر  ثروا ة وموار  ة الطنيعي 

 الجزء السادس
 48 ةاملة 

 س األمييم املتحييدةميي  الييدول األطييراف ييي   وليي  لتوقيييع أ يي ا الع،ييد يعييره  -1
اليييدول األطيييراف س النظيييةم مييي  س أيييي  وكةلييي  مييي  وكةال ييية املتوصصييي ، وأيييي   ولييي   األملضيييةء أو

قيد  ملت،ية اجلدعي  العةم  ل مم املتحيدة  يكومسي  كد  العدل الدولي ، وأي   ول  أخر  األسة
 س   ا الع،د. إىل أم يصنح طر ة  

التصيييديق ليييد  األميييو العيييةم  وقيييةئقخيضيييع  ييي ا الع،يييد ل تصيييديق. وييييو    -2
 ل مم املتحدة.
 1 ةفقيير  وليي  ميي  الييدول امل ييةر إلي،يية س ال النضييدةم أييي  يي ا الع،ييد يعييره  -3
 م      املة ة.
 لد  األمو العةم ل مم املتحدة. االنضدةم وقيق االنضدةم  ءيدا   تمي -4
وقعيت يكيوم قيد مجييع اليدول اليض  يءملالم األمو العةم ل مم املتحدة  يقوم -5
 االنضدةم. أو التصديق حيصل ألي  وقيق  م  وقةئق إيدا  كل انضدت إلي   أو   ا الع،د
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 49 ةاملة 
 وقيقييييي  التصيييييديقأشييييي،ر مييييي  ييييييةريخ إييييييدا     ييييي ا الع،يييييد  عيييييد قالقييييي ينفييييي  -1

 والثالقو لد  األمو العةم ل مم املتحدة.  االنضدةم اخلةم  أو
ينضيييم إليييي   عيييد  أو إىل كيييل  ولييي  يصيييدق مل يييي  ،  ةلن ييين  ييي ا الع،يييد ينفييي  -2

وقيقيي   إيييدا يييةريخ أشيي،ر ميي     عييد قالقيي ،والثالقييو  االنضييدةم اخلةم يي أو التصييديق وقيقيي إيييدا  
 .انضدةم ي ك الدول  أو يصديق

 50 ةاملة 
اليييييدول  أجييييي اءمل يييييت مجييييييع  ،اسيييييتثنةء أو أهكيييييةم  ييييي ا الع،يييييد،  وم أع قييييييد ي يييييرع

 اال ة ي .

 51 ةاملة 
أع يعيديل  اقيااح إ خيةلس  ي ا الع،يد  م  الدول األطرافألي   ول   وز  -1

ل مييم يقييوم األمييو العييةم و لييد  األمييو العييةم ل مييم املتحييدة.   يي ا التعييديل املقيياح وإيييدا  مل ييي 
إلي،يية إملالميي   الييدول األطييراف س  يي ا الع،ييد طةلنيية  املتحييدة  ءحبييةء مجيييع التعييديال  املقاهيي  إىل 

مل ي،ييية.  واالقيياا  االقااهييية ملقييد ميييؤمتر ل ييدول األطييراف ل نظييير س ي ييك  يؤييييدملديية إذا كةنييت 
ق يث اليدول د مثيل  ي ا امليؤمتر  رملةيي  األميم املتحيدة إم أييد  ملقيد  ويدملو األمو العةم إىل ملق

يعييديل يعتدييد  أغ نييي  الييدول األطييراف احلةضييرة واملقامليي   س أع . ويراملييت،األطييراف مل ييت األقييل
 .ل دوا ق  مل ي  اجلدعي  العةم  ل مم املتحدة إىل ، يقدمي س املؤمتر

أغ نييي  وقنييول عةميي  ل مييم املتحييدة اجلدعييي  ال  ني ،يية موا قيي التعييديال   ينفيي  -2
 .املوت ف الدستوري   إلجراءا ة ق ثي الدول األطراف س   ا الع،د و قة  

األطيييراف اليييض قن ت،ييية،   ةلن ييين  إىل اليييدولم  مييي  النة ييي ة التعيييديال   يكيييوم -3
 ينديية يظييل الييدول األطييراف األخيير  م  ميي    هكييةم  يي ا الع،ييد و يي ع يعييديل سيية ق يكييوم قييد 

 قن ت .

 52 ةاملة 
 احلةصييي   مبوجييين اإلملالنييية  صيييرف النظييير ملييي   ،األميييو العيييةم ل ميييم املتحيييدةيقيييوم 

 ي ي: مبة ذا ة،م  املة ة  1 ةمجيع الدول امل ةر إلي،ة س الفقر  ءملالم ، 48 ةم  املة  5 ةالفقر 
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 ؛48 ةاحلةص   مبوجن املة  التوقيعة  والتصديقة  واالنضدةمة   أ(
، ويييييةريخ نفييييةذ أييييي  يعييييديال  49 ةامليييية  مبوجيييينيييييةريخ نفييييةذ  يييي ا الع،ييييد    (
 .51 ةاملة  هةص   مبوجن

 53 ةاملة 
واإلنك ي يييي   هيييرر  ييي ا الع،يييد صديييل لغييية  رمسيييي  مت يييةوي   يييي اإلسييينةني  -1

 س حمفوظة  األمم املتحدة.ويو   والروسي  والصيني  والفرن ي ، 
 ي ا الع،يد إىل  ملي  ءرسيةل صيور مصيدق   يقوم األميو العيةم ل ميم املتحيدة -2

 .48 ةمجيع الدول امل ةر إلي،ة س املة 





 

 

 الدويل اخلاص امللحق بالعهدالربوتوكول االختياري 

 باحلقوق املدنية والسياسية

 (21-ألف )د 2200 ةقرار اجلمعية العامباعتمد 

 1966 كانون األول/ديسمرب 16 خاملؤر

 1976 سآذار/مار 23تاريخ بدء النفاذ: 

 إم الدول األطراف س   ا الربويوكول،
إل راك مقةصيييد الع،يييد اليييدويل اخليييةص  يييةحلقوق املدنيييي   ا  مييي  املنةسييين، يع يييي   إذ يييير 

اإلن يةم، جلني  هقيوق ( ولتنفيي  أهكةمي ، متكيو "الع،د" يدة ي ي  ةسم  وي ةر إلي وال يةسي   
(، مييي  "ال جنييي "إلي،ييية  يدييية ي يييي  ةسيييم  وي يييةراجلييي ء الرا يييع مييي  الع،يييد   املن ييي ة مبوجييين أهكيييةم

ملوم أحبيم ونظر الرسةئل املقدم  م  األ را  ال ي  ييد   ت قي ألهكةم   ا الربويوكول،  و قة   ،القيةم
 ضحةية أع انت،ةك ألع هق م  احلقوق املقررة س الع،د، 

 ي ي: مة مل ت قد ايفقت

 1 ةاملة 
س  ييي ا الربويوكيييول،  س الع،يييد، يصييينح طر ييية   اليييدول األطيييرافمييي  يعييياف كيييل  ولييي  

ونظيير الرسييةئل املقدميي  ميي  األ ييرا  الييداخ و س والييي  ي ييك الدوليي  ي قييي  ةختصييةص ال جنيي  س 
ملوم أحبيييم ضيييحةية أع انت،يييةك مييي  جةنن،ييية ألع هيييق مييي  احلقيييوق املقيييررة س الطيييرف والييي ي  ييييد  

يكيوم  ال س الع،يد مي  اليدول األطيرافع يق   يي   ولي  يت رسةئلأي   ي قي وز ل جن   وال الع،د.
 س   ا الربويوكول. طر ة  
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 2 ةاملة 
 هصيييول أع انت،يييةك ألعملوم ، ل  يييرا  الييي ي  ييييد  1 ةأهكيييةم املييية  يييوز، ميييع مرامليييةة 

ا  يييي  الرجيييو  والييي ي  يكونيييوم قيييد اسيييتنفدوا مجييييع طيييرق  هيييق مييي  هقيييوق،م املييي كورة س الع،يييد
 كتة ي  إىل ال جن  لتنظر  ي،ة.  ، يقدم رسةل املتو رة

 3 ةاملة 
أيييي  رسيييةل  مقدمييي  مبوجييين  ييي ا الربويوكيييول يكيييوم قنيييول  مليييدم ،ة  ، وجو يييال جنييي  يقيييرر

 منة يييييي  أو يقيييييدم الرسييييةئل هييييقاسييييتعدةل  يع يييييف سال جنييييي  مل ييييت  عس رأمنطوييييي   أو مغف يييي 
 ألهكةم الع،د.

 4 ةاملة 
 ي ا    فت نظر الدول  الطيرف س ،3 ةاملة يقوم ال جن ، مع مراملةة أهكةم  -1
، إىل أييي  رسييةل  مقدميي  إىل ال جنيي  هكييم ميي  أهكييةم الع،ييد، املييدملت انت،ةك،يية ألع الربويوكييول

 .مبوجن   ا الربويوكول
 يقييوم الدوليي  امليي كورة، س غضييوم سييت  أشيي،ر، مبوا ييةة ال جنيي   ةإليضييةهة  -2

يكييوم رمبيية رة ملنييد االقتضييةء إىل أييي  يييدا   النيةنية  الكتة ييي  الالزميي  جلييالء امل يي ل ، مييع اإلشيية أو
 .لتدارك األمر اخت  ةقد 

 5 ةاملة 
س ضيوء مجييع  ،ينظر ال جن  س الرسةئل الض يت قة ة مبوجن   ا الربويوكيول -1

 وم  الدول  الطرف املعني .املعين املع ومة  الكتة ي  املو رة هلة م  الفر  
 :ي ي ممة  عد الت كد إال ل  م  أع  ر ال  وز ل جن  أم ينظر س أي  رسة -2
لي ت قيد النحث مبوجن أع إجراء آخير مي  إجيراءا  كوم امل  ل  ذا ة   أ(
 ؛الت وي  الدولي  أو التحقيق الدويل
 ي ييرع وال .املتييو رةا  ييي   الرجييو  مجيييع طييرق دكييوم الفيير  املعييىن قييد اسييتنف   (
 يتجةوز احلدو  املعقول . مد ا   الرجو إجراءا  ملند استغراق     القةملدة 
س الرسيةئل املنصيوص مل ي،ية س  ي ا ج  ة ة سري  ملند نظر ة ال جن   يعقد -3
 الربويوكول.
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 .املعين إىل الدول  الطرف املعني  وإىل الفر   ءحبةء مالهظة ةيقوم ال جن   -4

 6 ةاملة 
 ا  ميوج  الع،يد مي   45 ةاملنصيوص مل يي  س املية ال ينوع  يقرير ية  تضيدوال جن   يقوم

   ا الربويوكول.لن ةطة ة املنةشرة مبوجن 

 7 ةاملة 
( 15 ةالييدور   1514 ر قيييق أغييراه القييرا، هييىت يفييره أهكييةم  يي ا الربويوكييول ال

  يي م إملييالم  1960 / ي ييدربكييةنوم األول  14 س ل مييم املتحييدة اجلدعييي  العةميي  اخت ييي الي ع 
   ال يعو  املقيرر هلي هيق االلتدية  مل يت قييدمنح االستقالل ل ن دام وال يعو  امل يتعدرة، أع 

املعقيو ة  رملةييي  األميم املتحييدة  والوقييةئق الدوليي  األخيير س ميثيةق األميم املتحييدة وىف االيفةقيية  
 ووكةال ة املتوصص .

 8 ةاملة 
 الع،د.مل ت  وقعتيكوم قد ول    لتوقيع أي   ا الربويوكول يعره  -1
 الع،يييدمل يييت صيييدقت يكيييوم قيييد يوكيييول لتصيييديق أيييي   ولييي  و خيضيييع  ييي ا الرب  -2

 التصديق لد  األمو العةم ل مم املتحدة. وقةئقانضدت إلي . ويو    أو
 الع،ييدمل ييت صييدقت يكييوم قييد  وليي   النضييدةم أييي  يي ا الربويوكييول  يعييره -3

 انضدت إلي . أو
 لد  األمو العةم ل مم املتحدة. وقيق  االنضدةماالنضدةم  ءيدا   تمي -4
وقعيت يكيوم قيد مجييع اليدول اليض  يءملالم األمو العةم ل مم املتحدة  يقوم -5
 االنضدةم. أو التصديق حيصل ألي  وقيق  م  وقةئق إيدا  كل انضدت إلي   أو   ا الربويوكول

 9 ةاملة 
 التصيييديقوقيقييي  قالقييي  أشييي،ر مييي  ييييةريخ إييييدا   ييي ا الربويوكيييول  عيييد  ينفييي  -1

 .، شر  نفةذ الع،دلد  األمو العةم ل مم املتحدة ةاالنضدةم العةشر  أو
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ينضيم إليي   عيد  أو ،  ةلن ين  إىل كيل  ولي  يصيدق مل يي   ا الربويوكول ينف  -2
 يصييديقوقيقيي   عييد قالقيي  أشيي،ر ميي  يييةريخ إيييدا  ة، االنضييدةم العةشيير  أو التصييديق وقيقيي إيييدا  

 .انضدةم ي ك الدول  أو

 10 ةاملة 
اليييدول  مجييييع أجييي اءاسيييتثنةء، مل يييت  أو أهكيييةم  ييي ا الربويوكيييول،  وم أع قييييد ي يييرع

 اال ة ي .

 11 ةاملة 
اقييااح إ خييةل أع س  يي ا الربويوكييول ميي  الييدول األطييراف ألييي   وليي   ييوز  -1

يقييوم األمييو العييةم و لييد  األمييو العييةم ل مييم املتحييدة.  وإيييدا   يي ا التعييديل املقيياحمل ييي   يعييديل
إلي،ية  ة  الدول األطراف س   ا الربويوكول طةلنل مم املتحدة  ءحبةء مجيع التعديال  املقاه  إىل 

 واالقييياا  االقااهيية ملقييد مييؤمتر ل ييدول األطييراف ل نظيير س ي ييك  يؤيييدإملالميي  ملديية إذا كةنييت 
إم أييد  ملقيد  قح يث   رملةيي  األميم املتحيدةىل ملقد مثل   ا امليؤمتر ويدملو األمو العةم إمل ي،ة. 

أع يعيييديل يعتديييد  أغ نيييي  اليييدول األطيييراف احلةضيييرة . ويرامليييت، س اليييدول األطيييراف مل يييت األقيييل
 .ل دوا ق  مل ي اجلدعي  العةم  ل مم املتحدة ، يقدمي  إىل واملقامل  س املؤمتر

أغ نييي  وقنييول عييي  العةميي  ل مييم املتحييدة اجلد ينفيي  التعييديال   ني ،يية موا قيي  -2
 .املوت ف الدستوري   إلجراءا ة ق ثي الدول األطراف س   ا الربويوكول و قة  

األطييراف اليض قن ت،يية،  ينديية   ةلن يين  ل يدولم  ميي  النة ي ة التعييديال   يكيوم -3
 وم قد قن ت .يظل الدول األطراف األخر  م  م    هكةم   ا الربويوكول و  ع يعديل سة ق يك

 12 ةاملة 
س أع وقيييت  ييي ا الربويوكيييول  مييي  اليييدول األطيييراف نقييي أليييي   ولييي   يييوز  -1
 عيد قالقي  أشي،ر مي  ييةريخ  لينق ا وينفي يوج،  إىل األميو العيةم ل ميم املتحيدة.  ءملالم كتةيب 

 األمو العةم. ورو  اإلملالم إىل
مل يييت أيييي  رسيييةل   أهكيييةم  ييي ا الربويوكيييول سيييريةم ةسيييتدرار  الييينق ال خييييل  -2

 .النق قنل نفةذ  2 ةاملة  وجنمقدم  مب
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 13 ةاملة 
 اإلملالنييية  احلةصييي   مبوجييين صيييرف النظييير ملييي  يقيييوم األميييو العيييةم ل ميييم املتحيييدة، 

ميي   1 ةمجيييع الييدول امل ييةر إلي،يية س الفقيير  ييءملالم ميي   يي ا الربويوكييول،  8 ةميي  امليية  5 ةالفقيير 
 ي ي:  مبة ،م  الع،د 48 املة ة

   ؛8 ةاملة  التوقيعة  والتصديقة  واالنضدةمة  احلةص   مبوجن  أ(
، وييييةريخ نفيييةذ أيييي  يعيييديال  9 ةاملييية  مبوجييينييييةريخ نفيييةذ  ييي ا الربويوكيييول    (
 ؛11 ةاملة  هةص   مبوجن
 .12 ةاملة  مبوجنالوار ة  وقةئق النق   ج(

 14 ةاملة 
سينةني  واإلنك ي يي  إلاصدل لغة  رمسيي  مت يةوي   يي    ا الربويوكول هرر -1

 س حمفوظة  األمم املتحدة.ويو   والروسي  والصيني  والفرن ي ، 
 ي ا الربويوكيول  ملي مصيدق   ةيقوم األمو العةم ل مم املتحدة  ءرسةل صيور  -2

 .م  الع،د 48 ةإىل مجيع الدول امل ةر إلي،ة س املة 





 

 

اخلاص الدويل  للعهدي الثاين الربوتوكول االختيار

 دف ااهل ،احلقوق املدنية والسياسيةب

 عقوبة اإلعدام إلغاءإىل 

 44/128 ةقرار اجلمعية العامباعتمد 

 1989 كانون األول/ديسمرب 15 خاملؤر

 1991 همتوز/يولي 11تاريخ بدء النفاذ: 

 يوكول،و إم الدول األطراف س   ا الرب 
 ييييي م إلغيييييةء ملقو ييييي  اإلمليييييدام ي ييييي،م س يع يييييي  الكرامييييي  اإلن يييييةني  والتطيييييوير  إذ ييييييؤم 

 التدر ي حلقوق اإلن ةم،
كيييةنوم   10 مييي  اإلمليييالم العيييةملي حلقيييوق اإلن يييةم املعتديييد س 3 ةاملييية  إىل وإذ ي ييي 

ميي  الع،ييد الييدويل اخلييةص  ييةحلقوق املدنييي  وال يةسييي  املعتدييد  6 ة، وامليية 1948 األول/ ي ييدرب
 ،1966 كةنوم األول/ ي درب 16 س

ميي  الع،ييد الييدويل اخلييةص  ييةحلقوق املدنييي  وال يةسييي  ي يي   6 ةأم امليية  وإذ يالهييظ
 إىل إلغةء ملقو   اإلملدام  عنةرا  يوهي   دة   م   ا اإللغةء أمر م تصو ،

 لغييةء ملقو يي  اإلملييدام يقييدمة  إ  نيي  يننغييي املتنييةر مجيييع التييدا   الرامييي  إيل  من،يية ة  واقتنةمليي
 س التدتع  ةحلق س احليةة،
 ءلغيييةء  ة   وليييي ة  يوكيييول الت اميييو س أم ي خييي  مل يييي ملةيق،ييية مبوجييين  ييي ا الرب  ورغنييي  من،ييية

 اإلملدام، ملقو  
 ي ي: مة تمل  ايفقت
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 1 ةاملة 
 يييييي ا  عييييييدم أع شييييييوت خةضييييييع ل والييييييي  القضييييييةئي  لدوليييييي  طييييييرف سال يح  -1
 الربويوكول.

ميي  إللغييةء ملقو يي  اإلملييدام  اخييل يتويي  كييل  وليي  طييرف مجيييع التييدا   الالز  -2
 نطةق واليت،ة القضةئي .

 2 ةاملة 
 ةلن يين  لييتحفظ يكييوم قييد  إال  ييدح  يي ع  فييظ مل ييي  يي ا الربويوكييولال يح  -1

يطنييق ملقو ي  اإلمليدام س وقيت احلير   تاالنضيدةم إليي ، ويينت مل ي أو أمل   ملند التصيديق مل يي 
 يع  مل كري  ويريكن س وقت احلر .إل ان  س جرمي   ةلغ  اخلطورة يكوم ذا  طن طنقة  

األميو العيةم ل ميم  ، إىلاليض يع ي  مثيل  ي ا اليتحفظ ،الدول  الطرف يرسل -2
ذا  الصيي   ميي  ي ييريعة ة  األهكييةماالنضييدةم إلييي ،  أو املتحيدة، ملنييد التصييديق مل ييي الربويوكييول

 الوطني  الض يطنق س زم  احلر .
  ا التحفظ  ءخطةر األمو العةم ل ميم يقوم الدول  الطرف الض يع   مثل  -3
 حبةي  أع هةل  هر  يكوم منطنق  مل ت أراضي،ة. أو املتحدة  نداي 

 3 ةاملة 
ال جنييي   إىلقيييوم اليييدول األطيييراف س  ييي ا الربويوكيييول  تضيييدو التقيييةرير اليييض يقيييدم،ة ي

اختيي  ة إلنفييةذ  ميي  الع،ييد، مع وميية  مليي  التييدا   الييض 40 ةل ديية  املعنييي  حقييوق اإلن ييةم، و قيية  
   ا الربويوكول.

 4 ةاملة 
، 41 ةمبوجيين امليية   ةلن يين  ل ييدول األطييراف س الع،ييد الييض يكييوم قييد قييدمت إملالنيية  

ميتد اختصةص ال جن  املعني  حقوق اإلن ةم س استالم الرسةئل والنظر  ي،ة، ملندمة ييدملي  ولي  
يصيييدر  مييية مل ،م  ييي ا الربويوكيييوليفيييي  ةلت امة ييية، لي يييدل أهكييية ال أخييير  طيييرف أم  ولييي  طر ييية  

 االنضدةم إلي . أو يفيد العكل ملند التصديق مل ت الربويوكول الدول  الطرف املعني   يةنة  



  اهلة ف وال يةسي ، املدني   ةحلقوق اخلةص الدويل ل ع،د الثةأل االختيةرع الربويوكول
 اإلملدام ملقو   إلغةء إىل

 

 

 5 ةاملة 
 ةلن ييييين  ل يييييدول األطيييييراف س الربويوكيييييول االختييييييةرع األول ل ع،يييييد اليييييدويل اخليييييةص 

، ميتد اختصيةص ال جني  1966 كةنوم األول/ ي درب  16  ةحلقوق املدني  وال يةسي  املعتدد س
املعنييي  حقييوق اإلن ييةم س اسييتالم الرسييةئل الييوار ة ميي  أ ييرا  خةضييعو لواليت،يية القضييةئي  والنظيير 

يفييد العكيل ملنيد  يصدر الدول  الطرف املعنيي   يةنية   مة مل ، ي،ة، لي دل أهكةم   ا الربويوكول
 دةم إلي .ضاالن أو التصديق مل ت الربويوكول

 6 ةاملة 
 أهكةم   ا الربويوكول ك هكةم إضة ي  ل ع،د. ينطنق -1
 ميي   يي ا الربويوكييول، 2 ة وم امل يية   ءمكةنييي  إملييالم  فييظ مبوجيين امليية  -2

مييي   4 ةمييي   ييي ا الربويوكيييول مبوجييين املييية  1 ةمييي  املييية  1 ةاحليييق املضيييدوم س الفقييير  ينيييتقت ال
 الع،د.

 7 ةاملة 
عيي  أمييةم أييي   وليي  ميي  الييدول املوق   مفتييوح  يي ا الربويوكييول ت يية  التوقيييع مل يي -1

 الع،د. مل ت
 الع،ييييد تقت مل يييي يييي ا الربويوكييييول أييييي   وليييي  يكييييوم قييييد صييييد   تيصييييدق مل يييي -2

 األمو العةم ل مم املتحدة.  انضدت إلي . ويو   صكوك التصديق لد أو
قت  يي ا الربويوكييول أمييةم أييي   وليي  يكييوم قييد صييد   إىليفييتح  يية  االنضييدةم  -3
 إلي . انضدت أو مل ت الع،د

ل مييييم  األمييييو العييييةم  ينييييدأ نفييييةذ االنضييييدةم  ءيييييدا  صييييك االنضييييدةم لييييد -4
 املتحدة.

 ي ا  تعيت مل ييقوم األمو العةم ل ميم املتحيدة  يء ال  مجييع اليدول اليض وق   -5
 االنضدةم. أو انضدت إلي ، مل  إيدا  كل صك م  صكوك التصديق أو الربويوكول
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 8 ةاملة 
الربويوكييول  عييد مضييي قالقيي  أشيي،ر ميي  يييةريخ إيييدا  صييك ينييدأ نفييةذ  يي ا  -1

 األمو العةم ل مم املتحدة.  االنضدةم العةشر لد أو التصديق
ينضيم إليي   عيد  أو يوكول  ةلن ن  لكل  ول  يصدق مل يي و يندأ نفةذ   ا الرب  -2

االنضيييدةم العةشييير،  عيييد مضيييي قالقييي  أشييي،ر مييي  ييييةريخ إييييدا  صيييك  أو إييييدا  صيييك التصيييديق
 االنضدةم اخلةص  ة. أو صديقالت

 9 ةاملة 
 مجيييييع أجيييي اء الييييدول اال ة ييييي   وم أييييي  قيييييو  تينطنييييق أهكييييةم  يييي ا الربويوكييييول مل يييي

 استثنةءا . أو

 10 ةاملة 
ميي   1 ةيقييوم األمييو العييةم ل مييم املتحييدة  ييء ال  مجيييع الييدول امل ييةر إلي،يية س الفقيير 

 م  الع،د  ةلتفةصيل التةلي : 48 املة ة
مييييي   ييييي ا  2 ةفظييييية  والرسيييييةئل واإلخطيييييةرا  الصييييية رة مبوجييييين املييييية التح  أ(

 ؛الربويوكول
 ؛م    ا الربويوكول 5 ةاملة  أو 4 ةالنيةنة  الصة رة مبوجن املة    (
 يييييييي ا  ميييييييي  7 ةمبوجيييييييين امليييييييية  التوقيعيييييييية  والتصييييييييديقة  واالنضييييييييدةمة   ج(

 ؛الربويوكول
 من . 8 ةيةريخ  دء نفةذ   ا الربويوكول مبوجن املة    (

 11 ةاملة 
سيييييينةني  واإلنك ي ييييييي  اإلييييييو    يييييي ا الربويوكيييييول، اليييييي ع يت ييييييةو  نصوصييييي   -1

 س حمفوظة  األمم املتحدة. ،والروسي  والصيني  والعر ي  والفرن ي  س احلجي 
مجييع اليدول إىل قي  مي   ي ا الربويوكيول يقوم األمو العيةم  ءرسيةل ن يخ موق   -2

  لع،د.م  ا 48 ةامل ةر إلي،ة س املة 



 

 

     املرأة ضد اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز

 34/180 ةالعام اجلمعية بقراراعتمدت 

 1979 كانون األول/ديسمرب 18 خاملؤر 

 1981 أيلول/سبتمرب 3تاريخ بدء النفاذ: 

 إم الدول األطراف س     االيفةقي ، 
 األسةسييييي  ييييةحلقوق أم ميثييييةق األمييييم املتحييييدة يؤكييييد ميييي  جديييييد اإلميييييةم  يالهييييظ إذ

 ، ل رجةل والن ةء م  هقوق مت ةوي  ومبة و كرام  الفر  وقدر  لإلن ةم
أم اإلملالم العةملي حلقوق اإلن ةم يؤكد مندأ ملدم جواز التديي ، ويع ي   يالهظ وإذ

قوق، وأم لكل إن ةم هيق التدتيع جبدييع مت ةوي  س الكرام  واحل أم مجيع النة  يولدوم أهرارا  
س ذلييييك التديييييي  القييييةئم مل ييييت  مبيييية ،  وم أع متيييييي ، يييي ا اإلملييييالماحلقييييوق واحلرييييية  الييييوار ة س 

 اجلنل، 
مل ي،ية أم الدول األطراف س الع،دي  الدوليو اخلةصو حقيوق اإلن يةم  يالهظ وإذ
احلقيييوق االقتصييية ي   ة جبدييييعمل يييت قيييدم امل يييةوالتدتيييع اس هيييق الرجيييةل والن يييةء واجييين ضيييدةم 

 واالجتدةملي  والثقة ي  واملدني  وال يةسي ، 
االيفةقية  الدوليي  املعقيو ة  رملةيي  األميم املتحيدة والوكيةال  وإذ ي خ   عو االملتنةر 

 الرجل واملرأة،  امل ةواة س احلقوق  والض ي جع و املتوصص ، 
اليييض املتديييد ة األميييم املتحيييدة  القيييرارا  واإلملالنييية  والتوصيييية  أيضييية  يالهيييظ  وإذ

 ،  و الرجل واملرأة احلقوق  ةمل ةواة س والوكةال  املتوصص  ل ن،وه
يي ال  ال ، مع ذلك، ألني  مل يت اليرغم مي  ي يك الصيكوك املوت في ،وإذ ي ةور ة الق ق

 متيي  واسع النطةق ضد املرأة،  نةك 
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ملنيدأع امل يةواة س احلقيوق واهياام   ة  إىل أم التديي  ضد املرأة ي كل انت،ةك وإذ ي  
أمةم م ةرك  املرأة، مل ت قدم امل ةواة مع الرجل، س هيةة   يد ة ال يةسيي   وملقن  كرام  اإلن ةم

واالجتدةمليي  واالقتصيية ي  والثقة ييي ، ويعييوق منييو رخييةء ا تدييع واألسييرة، وي يييد ميي  صييعو   التندييي  
  ري ، الكةم   إلمكةنة  املرأة س خدم    د ة والن

أقيل الفيرص ل حصيول  إال ، س هيةال  الفقير،يتيةح ل ديرأة ال ألن  وإذ ي ةور ة الق ق
 العدةل  واحلةجة  األخر ، و الغ اء والصح  والتع يم والتدرين  مل ت

اإلنصييةف والعييدل،  ي ييتند إىل ،نظييةم اقتصيية ع  ويل جديييد يي م إقةميي   من،يية ة  واقتنةمليي
  ةواة  و الرجل واملرأة، س الن،وه  ةمل ا   ةرز  ة  سي ،م إس،ةم

استئصةل ش    الفصل العنصرع ومجيع أشكةل العنصري  والتدييي   مل ت أموإذ ي د  
العنصييييرع واالسييييتعدةر واالسييييتعدةر اجلديييييد والعييييدوام واالهييييتالل األجنيييين وال يييييطرة األجننييييي  

 حقيوق،م متتعية  أمر أسةسي  ةلن ن  إىل متتع الرجيةل والن يةء والتدخل س ال ؤوم الداخ ي  ل دول 
 ، كةمال  

التعيييةوم و يع يييي  ال يي م واألمييي  اليييدوليو، وختفيييف هيييدة التييوير اليييدويل،  أم يؤكييد وإذ
 يديية  ييو مجيييع الييدول  غيي  النظيير مليي  نظد،يية االجتدةملييي  واالقتصيية ي ، ونيي   ال ييالح املتنيية ل 
منيية و  ويوكيييدسيييدة نيي   ال ييالح النييووع س ظييل رقة يي   ولييي  صييةرم  و عةليي ،  وال الكةمييلالعييةم 

العيدل وامل يةواة واملنفعيي  املتنة لي  س العالقية   ييو الن يدام، وإملديةل هييق ال يعو  الواقعي   ييت 
ال يطرة األجنني  واالستعدةري  واالهيتالل األجنين س يقريير املصي  واالسيتقالل، وكي لك اهياام 

، نتيجييي  وست ييي،م ةلتقيييدم االجتديييةملي والتنديييي ، سيييتن،   ال يييية ة الوطنيييي  وال يييالم  اإلق يديييي 
 س  قيق امل ةواة الكةم    و الرجل واملرأة،  ،ل لك

، ور ة يييي  العيييةمل، وقضيييي  ال ييي م، مييية ن يييدل ييي م التنديييي  التةمييي  والكةم ييي   من،ييية ة  واقتنةملييي
امليييرأة مل يييت قيييدم امل يييةواة ميييع الرجيييل س مجييييع  أقصيييت م يييةرك  ممكنييي  مييي  جةنييين ة  يتط ييين مجيعييي

 ملية ي ، ا
حيييظ  يييةالملااف الكةمييل هيييىت  مل ، الييي عامليييرأة العظيييمإسيي،ةم  س املتنةر يييةوإذ يضييع 

ينديي  ا تديع، واألمهيي  االجتدةمليي  ل مومي  وليدور الواليدي  ك ي،دية س  وس س ر ة  األسرة انم،
 ةسيييية  أم يكييييوم أس يننغييييي ال يييييدرك أم  ور املييييرأة س اإل يييية  وإذ ين ييييئ  األطفييييةل، وس األسييييرة
 ككل،  ين ئ  األطفةل يتط ن يقةسم امل ؤولي   و الرجل واملرأة وا تدع  ل إم ،ل تديي 
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أم  قييييق امل يييةواة الكةم ييي   يييو الرجيييل وامليييرأة يتط ييين إهيييداث يغيييي  س وإذ ييييدرك 
 الدور التق يدع ل رجل وك لك س  ور املرأة س ا تدع واألسرة، 

و اليييوار ة س إمليييالم القضيييةء مل يييت التدييييي  ضيييد مل يييت ينفيييي  املنييية  وقييد ملقيييد  العييي م
التدييي  جبدييع أشيكةل   ذليكمل يت  الالزم  ل قضةءالغره، التدا    ل لكومل ت أم يتو ،  املرأة،

 ومظة ر ،
 ي ي: مة مل تقد ايفقت 

 الجزء األول
 1 ةاملة 

 اسييييتنعة  أو مصييييط ح "التديييييي  ضييييد املييييرأة" أع يفرقيييي  ألغييييراه  يييي   االيفةقييييي  يعييييين
، مل ييت االمليااف ل دييرأة النييل ميي  أغراضيي  أو يقيييد يييتم مل يت أسيية  اجلينل ويكييوم ميي  آقيةر  أو

حقيييييوق اإلن يييييةم واحلريييييية  األسةسيييييي  س امليييييية ي  ال يةسيييييي   أسييييية  ي يييييةوع الرجيييييل وامليييييرأة،
 إ طيييةل االمليييااف ل ديييرأة أو س أع مييييدام آخييير، أو واالقتصييية ي  واالجتدةمليييي  والثقة يييي  واملدنيييي 

 النظر مل  هةلت،ة ال وجي .   غ  ممةرست،ة هلةو  متتع،ة  ة أو وق    احلق

 2 ةاملة 
مل يييت أم ينيييت، ،  ويوا يييقي يييجن اليييدول األطيييراف مجييييع أشيييكةل التدييييي  ضيييد امليييرأة 

 ،لييي لك ة   كيييل الوسيييةئل املنةسييين  و وم إ طيييةء، سيةسييي  القضيييةء مل يييت التدييييي  ضيييد امليييرأة، و قيقييي
 ي ي:  مبة يتع،د  ةلقيةم
ي يييريعة ة  أو منيييدأ امل يييةواة  يييو الرجيييل وامليييرأة س  سيييةي  ة الوطنيييي  جت ييييد  أ(

يكي   ي ا املنيدأ قيد أ مي   ي،ية هيىت انم، وكفةلي  التحقييق العد يي هلي ا  مل املنةسن  األخر ، إذا
 األخر ؛ الوسةئل املنةسن و  القةنوماملندأ م  خالل 
 يقتضيي  األميير ميية س ذليك مبية ،الت يريعي  وغ  يية اختيةذ املنةسين ميي  التيدا     (

 ؛م  ج اءا ، حلظر كل متيي  ضد املرأة
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حلقييوق املييرأة مل ييت قييدم امل ييةواة مييع الرجييل وضييدةم  إقييرار احلدةييي  القةنونييي   ج(
ذا  االختصيةص واملؤس ية  العةمي  األخير ، الوطنيي  ةل  ل درأة، مل  طريق ا ةكم احلدةي  الفع  

 ؛م  أع ملدل متيي ع
ممةرسييي  متيي يييي  ضيييد امليييرأة، وكفةلييي   أو ملديييل ضيييطال   ييي عاالاالمتنييية  ملييي     (

 يتفق و  ا االلت ام؛ مبة يصرف ال  طة  واملؤس ة  العةم 
اختييةذ مجيييع التييدا   املنةسيين  ل قضييةء مل ييت التديييي  ضييد املييرأة ميي  جةنيين أع  (ه 

 ؛مؤس   أو منظد  أو شوت
القيوانو  إلغيةء أو عيديللت، الت يريعس ذليك  مبية اختةذ مجيع التيدا   املنةسين ،  و(

 ؛ضد املرأة ا  الض ي كل متيي  القةئد  واألنظد  واألملراف واملدةرسة  
 ضد املرأة.  ا  الوطني  الض ي كل متيي   أهكةم قوانو العقو ة إلغةء مجيع  (ز 

 3 ةاملة 
سييييدة امليييية ي  ال يةسيييي  واالجتدةمليييي   وال يتويي  اليييدول األطيييراف س مجييييع املييية ي ،

، لكفةليي  يطييور املييرأة ويقييدم،ة الت ييريعس ذلييك  مبيية واالقتصيية ي  والثقة ييي ، كييل التييدا   املنةسيين ،
وذلك لتضد  هلة ممةرس  هقوق اإلن ةم واحلرية  األسةسي  والتدتيع  ية مل يت أسية   ،الكةم و

 امل ةواة مع الرجل. 

 4 ةاملة 
 ييييت،دف التعجيييييل ال يعتيييرب اختييييةذ الييييدول األطييييراف ييييدا   خةصيييي  مؤقتيييي  ي -1

أع  ي ييتتنع أال  يي   االيفةقييي ، ولكني   يين  يد   كديية ا   ةمل يةواة الفع ييي   يو الرجييل واملييرأة متييي  
 يين وقييف العدييل  يي    كديية  ؛منفصيي   أو ، اإل قييةء مل ييت معييةي  غيي  متكة ئيي كنتيجيي  ليي ،  هييةل

 .قد  ققت أ داف التكة ؤ س الفرص واملعةم   ملندمة يكومالتدا   
 يعتيييرب اختيييةذ اليييدول األطيييراف ييييدا   خةصييي  ي يييت،دف محةيييي  األموميييي ، ال -2

 .  متيي ية   س ذلك ي ك التدا   الوار ة س     االيفةقي ، إجراء   مبة

 5 ةاملة 
 ي ي: مة لتحقيق ،يتو  الدول األطراف مجيع التدا   املنةسن 
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 يييدف  قييييق األمنييية  االجتدةمليييي  والثقة يييي  ل ييي وك الرجيييل وامليييرأة،  يعيييديل  أ(
  كيييرة  ونيييي القضيييةء مل يييت التحيييي ا  والعييية ا  العر يييي  وكيييل املدةرسييية  األخييير  القةئدييي  مل يييت 

 ؛مل ت أ وار منطي  ل رجل واملرأة أو اجلن و،يفو ق أهد  أو
ل مومييي   وصيييف،ة وظيفييي   ة  سييي يد ة  يف،دييي األسيييري الا يييي   أم يتضيييد كفةلييي     (

 ويطييور م، أطفيةهلمين ييئ   لكيل ميي  الرجيةل والن يةء س  ةمل ييؤولي  امل ياك االمليااف و اجتدةمليي  
 .أم مص ح  األطفةل  ي االملتنةر األسةسي س مجيع احلةال  مل ت أم يكوم مف،ومة  

 6 ةاملة 
، ملكة حيي  مجيييع الت ييريعس ذلييك  مبيية يتويي  الييدول األطييراف مجيييع التييدا   املنةسيين ،

 .س النغةء أشكةل االجتةر  ةملرأة واستغالل املرأة

 الجزء الثاني
 7 ةاملة 

يتو  الدول األطراف مجيع التدا   املنةسن  ل قضيةء مل يت التدييي  ضيد امليرأة س احلييةة 
 ال يةسي  والعةم  ل ن د، و وج  خةص يكفل ل درأة، مل ت قدم امل ةواة مع الرجل، احلق س:

 وأ  ييييي  االنتويييية التصيييويت س مجيييييع االنتوة يييية  واالسييييتفتةءا  العةميييي ،   أ(
 ؛ديع اهليئة  الض ينتون أملضة  ة  ةالقاا  العةمجل

شيييييغل  وس ينفيييييي   ييييي   ال يةسييييي و امل يييييةرك  س صييييييةغ  سيةسييييي  احلكومييييي     (
 ؛الوظةئف العةم  وي  ي  مجيع امل،ةم العةم  مل ت مجيع امل توية  احلكومي 

 ةحلييييةة س مجييييع املنظدييية  واجلدعيييية  غييي  احلكوميييي  اليييض يعيييىن امل يييةرك    ج(
 ةم  وال يةسي  ل ن د. الع

 8 ةاملة 
يتويي  الييدول األطييراف مجيييع التييدا   املنةسيين  لتكفييل ل دييرأة، مل ييت قييدم امل ييةواة مييع 
الرجيييييل و وم أع متييييييي ،  رصييييي  متثييييييل هكومت،ييييية مل يييييت امل يييييتو  اليييييدويل واالشيييييااك س أملديييييةل 

 املنظدة  الدولي .
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 9 ةاملة 
 الرجييل س اكت يية  جن يييت،ة حلييق ة  م ييةوي ة  هقييمتيينح الييدول األطييراف املييرأة  -1

يغييي   أو ياييين مل ييت اليي واج ميي  أجنيين أال يغي  يية. ويضييد   وجيي  خييةص أو االهتفييةهب  يية أو
أم  أو جن يييي   يييال أم يصييينح أو جن يييي  ال وجييي ، ة  أقنيييةء الييي واج، أم يتغييي  ي قةئيييي جن يييي  الييي وج

 يفره مل ي،ة جن ي  ال وج.
جبن يييي   يتع يييق  يديييةحليييق الرجيييل  وية  م ييية متييينح اليييدول األطيييراف امليييرأة هقييية   -2

 أطفةهلة.

 الجزء الثالث
 10 ةاملة 

يتويي  الييدول األطييراف مجيييع التييدا   املنةسيين  ل قضييةء مل ييت التديييي  ضييد املييرأة لكييي 
، و وجي  خيةص لكييي يكفيل، مل ييت التع يييمم يةوي  حلقيوق الرجييل س مييدام  هقوقيية  ل ديرأة يكفيل 
 الرجل واملرأة: ي ةوعأسة  

 واالسيييتفة ة مييي   يييرص الدراسييي اليييوظيفي وامل،يييين،  الظيييروف ل توجيييي نفيييل   أ(
 ئة ييييية س املنيييييةطق الريفيييييي  جبدييييييع واحلصيييييول مل يييييت اليييييدرجة  الع ديييييي  س املؤس ييييية  التع يديييييي  

 املره ييي  ال ييية ق  لاللتحيييةق  ةملدرسييي ويكيييوم  ييي   امل يييةواة مكفولييي  س  ؛واحلضيييري  مل يييت ال يييواء
 ؛ والتع يم التقين العةيل، وك لك س مجيع أنوا  التدرين امل،ينوالتقين وامل،ين التع يم العةم وس

و يئيية  يدري ييي  يتدتييع  االمتحةنيية  ونفييلاملنيية   الدراسييي ،  يييو  ر نفييل   (
 مبؤ ال  م  نفل امل تو  ومنةم ومعدا  مدرسي  م  نفل النوملي ؛

مجييييييع  مل يييييتالقضييييةء مل يييييت أع مف،ييييوم منطيييييي مليييي   ور الرجيييييل و ور املييييرأة   ج(
أشيكةل  مليي  طرييق ي ييجيع التع ييم املوييت ط وغي   ميي  أنيوا  التع يييم  مجيييع وس التع ييم وية م يت

سيييدة ملي  طريييق ينقييح كتين الدراسيي  واليربام  املدرسييي   وال اليض ي يةملد س  قيييق  ي ا اهليدف،
 ؛ويكييف أسةلين التع يم

 ؛نفل الفرص لالستفة ة م  املنح التع يدي  وغ  ة م  املنح الدراسي    (
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س ذلييك  ييرام  يع يييم  مبيية ،املتواصييل التع يييم ييربام   قنفييل الفييرص لاللتحيية (ه 
أع أم يضيييق، س أقيير  وقييت ممكيي ، سيييدة الييض  ييدف إىل  وال ، الكنييةر وحمييو األمييي  الوظيفييي

 ؛ جوة س التع يم قةئد   و الرجل واملرأة
  ، وينظيييييم  ييييرام  ل فتييييييةاملدرسيييي   ييييو الطةلنيييية خفيييي  معييييدال  يييييرك   و(
 ؛يرك  املدرس  قنل األوام يوالن ةء الالئ

 ؛الن ط  س األلعة  الريةضي  والا ي  الندني  نفل الفرص ل د ةرك   ز(
صيييح  األسيييير  ل د يييةملدة س ضيييدةممع ومييية  ير ويييي  حميييد ة  الوصيييول إىل  ح(

 األسرة. والنصح مل  ختطيط س ذلك املع ومة   مبة ور ة ،ة،

 11 ةاملة 
ل قضيييةء  يقتضيييي احليييةل اختيييةذ  مييي  ييييدا   مييية األطيييراف مجييييعيتوييي  اليييدول  -1

الرجل وامليرأة، نفيل  ي ةوع مل ت التديي  ضد املرأة س ميدام العدل لكي يكفل هلة، مل ت أسة 
 سيدة: وال احلقوق

 ؛الن ر غ  قة ل ل تصرف لكل احلق س العدل  وصف  هقة    أ(
االختيييةر ك يطنيييق معيةي  س ذلي مبية ،التوظيييفاحليق س التدتيع  يينفل  يرص    (

 التوظيف؛س شؤوم نف ،ة 
 اليييوظيفي،واألمييي   الاقيييي، واحليييق س والعديييلاحليييق س هريييي  اختييييةر امل،نييي    ج(

س ذلييك  مبيية التييدرين وإمليية ة التييدرين امل،ييين، يمجيييع م اييية وشييرو  اخلدميي ، واحلييق س ي قيي وس
 ؛تكرروالتدرين امل،ين املتقدم والتدرين امل الصنةملي الت د ة 

س ذلييك االسييتحقةقة ، واحلييق س امل ييةواة  مبيية احلييق س امل ييةواة س األجيير،   (
 ، وكييي لك امل يييةواة س املعةم ييي  س يقيييييم نومليييي املتعييية ل القيدييي  ةلعديييل  يتع يييق  يديييةاملعةم ييي   س

 ؛العدل
 ،والنطةليييي  ،سيييييدة س هييييةال  التقةملييييد وال احلييييق س الضييييدةم االجتدييييةملي، (ه 

، وكي لك وأع شيكل آخير مي  أشيكةل مليدم القيدرة مل يت العديل ،وال ييووخ  ،والعجي  ،واملره
 ؛احلق س إجةزة مد ومل  األجر
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س ذلييك محةييي  وظيفيي   مبيية احلييق س الوقةييي  الصييحي  وسييالم  ظييروف العدييل،  و(
 اإل ة .

 ولضيييدةم هق،يييةاألمومييي ،  أو ملنيييع التدييييي  ضيييد امليييرأة   ييينن الييي واج ة  يييييوخ   -2
 تو  الدول األطراف التدا   املنةسن :الفع ي س العدل، ي

إجييييةزة األموميييي  والتديييييي  س  أو حلظيييير الفصييييل ميييي  اخلدميييي    يييينن احلدييييل  أ(
 ؛الفصل م  العدل مل ت أسة  احلةل  ال وجي ، مع  ره ج اءا  مل ت املوةلفو

مب اييية اجتدةملييي   ميع التدتييع أو إل خيةل نظييةم إجييةزة األمومي  املد ومليي  األجيير   (
 ؛االجتدةملي العالوا   أو أقدميت،ة أو أم يفقد املرأة الوظيف  الض ي غ ،ةممةق    وم 

اخليدمة  االجتدةمليي  امل يةندة لتدكيو الواليدي  ي ي م مي   مية لت جيع يو    ج(
سيييدة  وال و ييو م ييؤولية  العدييل وامل ييةرك  س احليييةة العةميي ، الت امة ديية األسييري ميي  اجلدييع  ييو 

 ؛دي  شنك  م  مرا ق رملةي  األطفةلمل  طريق ي جيع إن ةء وين
لتيييو   محةيييي  خةصييي  ل ديييرأة أقنيييةء  ييياة احلديييل س األملديييةل اليييض يثنيييت أحبييية    (

 هلة. مؤذي 
 ن أم ي تعره الت ريعة  الوقةئي  املتص    ةمل ةئل امل يدول   ي   املية ة  -3
يوسييييع  أو إلغة  ييية أو س ضيييوء املعر ييي  الع ديييي  والتكنولوجيييي ، وأم ييييتم ينقيح،ييية  وريييية   استعراضييية  

 نطةق،ة ه ن االقتضةء. 

 12 ةاملة 
يتو  الدول األطراف مجيع التدا   املنةسن  ل قضيةء مل يت التدييي  ضيد امليرأة  -1

صيول الرجيل وامليرأة، احل ي يةوعس مييدام الرملةيي  الصيحي  مي  أجيل أم يضيد  هلية، مل يت أسية  
 األسرة.  توطيطس ذلك اخلدمة  املتع ق   مبة مل ت خدمة  الرملةي  الصحي ،

يكفيل اليدول األطيراف ل ديرأة  ،مي   ي   املية ة 1 ة ةلرغم مي  أهكيةم الفقير  -2
ةنييي  ا دمة  اخليهلية  وييو ر عيد الييوال ة،  مية  ةحلدييل واليوال ة و ياة يتع يق  يديةنةسين  املدمة  اخلي

 كة ي  أقنةء احلدل والرضةمل . التغ ي  الملند االقتضةء، وك لك 
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 13 ةاملة 
يتوييي  اليييدول األطييييراف مجييييع التيييدا   املنةسيييين  ل قضيييةء مل يييت التديييييي  ضيييد املييييرأة س 

الرجييل  ي ييةوعا ييةال  األخيير  ل حيييةة االقتصيية ي  واالجتدةملييي  لكييي يكفييل هليية، مل ييت أسيية  
 سيدة:  وال نفل احلقوق، ،واملرأة

 األسري ؛قة  احلق س االستحقة  أ(
احلييق س احلصييول مل ييت القييروه املصيير ي ، والر ييوم العقةرييي  وغيي  ذلييك ميي     (

 ؛أشكةل االئتدةم املةيل
مجيييييييع  وس احلييييييق س االشييييييااك س األن ييييييط  الاوحيييييييي  واأللعيييييية  الريةضييييييي   ج(

 جوانن احليةة الثقة ي . 

 14 ةاملة 
يضييييع الييييدول األطييييراف س املتنةر يييية امل ييييةكل اخلةصيييي  الييييض يواج،،يييية املييييرأة  -1

س ذليك ملد ،ية  مبية ألسير ة، ة  أسنة  النقةء اقتصة ي ي موالريفي ، واأل وار اهلةم  الض يؤ ي،ة س 
يطنيييق أهكييةم  يي    لضييدةمس قطةمليية  االقتصيية  غيي  النقدييي ، ويتويي  مجيييع التييدا   املنةسيين  

 املرأة س املنةطق الريفي . االيفةقي  مل ت
يتو  الدول األطراف مجيع التدا   املنةسن  ل قضيةء مل يت التدييي  ضيد امليرأة  -2

س التندييي  الريفييي   امل ييةرك الرجييل،  الت ييةوع مييعس املنييةطق الريفييي  لكييي يكفييل هليية، مل ييت أسيية  
  وج  خةص احلق س:  ل درأة من،ة، ويكفل واالستفة ة

 ؛ضع وينفي  التوطيط اإلمنةئي مل ت مجيع امل توية امل ةرك  س و   أ(
س ذلييك املع وميية  والنصييةئح  مبيية ي يي،يال  العنةييي  الصييحي  املالئديي ، نيييل   (

 ؛األسرة  توطيطواخلدمة  املتع ق  
 ؛االستفة ة  صورة منةشرة م   رام  الضدةم االجتدةملي  ج(
س  مبييية وغييي  الرمسيييي،احلصيييول مل يييت مجييييع أنيييوا  التيييدرين والتع ييييم، الرمسيييي    (

 واحلصييول كيي لك، س مج يي  أمييور، مل ييت  وائييد كة يي ،  يتصييل منيي  مبحييو األمييي  الوظيفييي ميية ذلييك
 ؛زية ة كفةء ة التقني  لتحقق،اخلدمة  ا تدعي  واإلرشة ي ، وذلك 
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ينظيم مجةملة  امل ةملدة ال ايي  والتعةونيية  مي  أجيل احلصيول مل يت  يرص  (ه 
 ؛العدل حل ة   اخلةص أو يق العدل لد  الغ كة ئ  مل  طر تاقتصة ي  م

 ؛امل ةرك  س مجيع األن ط  ا تدعي   و(
 رصيي  احلصييول مل ييت االئتدةنيية  والقييروه ال راملييي ، وي يي،يال  الت ييويق،   ز(

والتكنولوجيييية املنةسيييين ، وامل ييييةواة س املعةم ييي  س م ييييةريع إصييييالح األراضيييي واإلصييييالح ال راملييييي 
 ؛التوطو الريفيوك لك س م ةريع 
 ةإلسيييييييكةم  يتع يييييييق  يديييييييةسييييييييدة  وال التدتيييييييع  ظيييييييروف معي يييييييي  مالئدييييييي ،  ح(

 .  وااليصةال واإلمدا   ةلك،ر ةء واملةء، والنقل،  واإلصحةح

 الجزء الرابع
 15 ةاملة 

 مع الرجل أمةم القةنوم. املرأة امل ةواةالدول األطراف  نحمت -1
وم املدنييي ، أ  ييي  قةنونييي  ممةق يي  أل  ييي  ؤ متيينح الييدول األطييراف املييرأة س ال يي -2

م يةوي  حلقيوق  ممةرسي  ي يك األ  يي . ويكفيل ل ديرأة،  وجي  خيةص، هقوقية   ونفل  رصالرجل، 
الرجل س إ رام العقو  وإ ارة املدت كة ، ويعةم ،ة مل ت قدم امل ةواة س مجييع مراهيل اإلجيراءا  

 .املتنع  س ا ةكم واهليئة  القضةئي 
ليييدول األطيييراف مل ييييت املتنيييةر مجييييع العقييييو  وسيييةئر أنيييوا  الصييييكوك ا يوا يييق -3

 األ  ي  القةنوني  ل درأة  ةط   والغي . يقييداخلةص  الض هلة أقر قةنوأل ي ت،دف 
  ةلقييييةنوم يتع ييييق  يدييييةمتيييينح الييييدول األطييييراف الرجييييل واملييييرأة نفييييل احلقييييوق  -4

 .  املتصل حرك  األشوةص وهري  اختيةر حمل سكنة م وإقةمت،م

 16 ةاملة 
يتو  الدول األطراف مجيع التدا   املنةسن  ل قضيةء مل يت التدييي  ضيد امليرأة  -1

 ي ييةوع، و وجيي  خيةص يضييد ، مل يت أسيية  األسييري س كة ي  األمييور املتع قي   ييةل واج والعالقية  
 الرجل واملرأة:
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 ؛نفل احلق س ملقد ال واج  أ(
 رضيية ة احليير  إال قييد اليي واجملييدم مل وس نفييل احلييق س هرييي  اختيييةر اليي وج،   (

 ؛الكةمل
 ؛نفل احلقوق وامل ؤولية  أقنةء ال واج وملند   و   ج(
ال وجيييي ، س هةلت،ييية ،  غييي  النظييير ملييي  كواليييدةنفيييل احلقيييوق وامل يييؤولية    (  

 يكوم مصةن األطفةل  ي الراجح ؛مجيع األهوال،  وس   طفةهلة؛األمور املتع ق  
والفيياة ملييد  أطفةهليية  و  ييعور ميي  امل ييؤولي نفييل احلقييوق س أم يقييرر حرييي   (ه 

احلصيول مل يت املع ومية  والتثقييف والوسيةئل الكفي ي   تدكين،ية مي   وس ، و ا ة  طفل وآخير
 ؛ممةرس      احلقوق

 ةلوالييييي  والقواميييي  والوصييييةي  مل ييييت  يتع ييييق  يدييييةنفييييل احلقييييوق وامل ييييؤولية   (و 
، هييييو يوجييييد  يييي   األنظديييي  املؤس ييييي  االجتدةملييييي شيييية   ذلييييك ميييي   ميييية أو ي،م،األطفييييةل وينن يييي

  ي الراجح ؛األطفةل  يكوم مصةنمجيع األهوال  وس ؛املفة يم س الت ريع الوطين
س ذلييييك احلييييق س اختيييييةر  مبيييية نفييييل احلقييييوق ال وصييييي  ل يييي وج وال وجيييي ،  ز(

 ؛العدلو  ،وامل،ن  ال قن،
 ،مب كيييييي  وهييييييةزة املدت كييييية  يتع يييييق ة يدييييينفيييييل احلقيييييوق لكيييييال الييييي وجو   ح(
ذع  مقة يل ملييوه أو مقة ييل  يال والتصيرف  ي،ية، سييواء ،والتدتيع  يية ،وإ ار يية ،واإلشيراف مل ي،ية

 .قيد 
زواجي  أع اقيير قيةنوأل، ويتويي  مجييع اإلجييراءا   أو ال يكيوم خلطو ي  الطفييل -2
 ا  الت ريع، لتحديد س  أ ىن ل  واج وجلعيل ي يجيل الي واج س سيجل رمسيي أمير   ي،ة مبة الضروري ،
 .إل امية  

 الجزء الخامس
 17 ةاملة 

    االيفةقيي ، ين ي  جلني  ل قضيةء مل يت   راس  التقدم ا رز س ينفي  لغره -1
ييي ، ميي  ( يتيي لف، ملنييد  ييدء نفييةذ االيفةق"ال جنيي "التديييي  ضييد املييرأة  ي ييةر إلي،يية  يديية ي ييي  ةسييم 
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انضييدةم،ة  أو  عييد يصييديق الدوليي  الطييرف اخلةم يي  والثالقييو مل ي،ييةويتيي لف  ،ا  ريةنييي  مل يير خنيي  
املكةني  اخل قيي  الر يعي  والكفيةءة العةليي  س املييدام الي ع  عمي  ذو  ا  إلي،ة م  قالقي  ومل يري  خني  

،م ال وصيي ،     االيفةقي ، ينتون،م الدول األطراف م   و مواطني،ة ويعد يوم  صيفت ي د  
مع إيالء االملتنةر ملندأ التوزيع اجلغراس العة ل ولتدثيل خمت ف األشكةل احلضيةري  وكي لك الينظم 

 القةنوني  الرئي ي .
 ةألشييييوةص اليييي ي  نتويييين أملضييييةء ال جنيييي   ييييةالقاا  ال ييييرع ميييي  قةئديييي  يح  -2

 ،ة.م   و مواطني ا  واهد ة  ولكل  ول  طرف أم يرشح شوص .يرشح،م الدول األطراف
 .االنتوية  األول  عيد سيت  أشي،ر مي  ييةريخ  يدء نفيةذ  ي   االيفةقيي  ع ر  -3

وقنييل قالقيي  أشيي،ر مل ييت األقييل ميي  يييةريخ كييل انتويية ، يوجيي  األمييو العييةم ل مييم املتحييدة رسييةل  
ش،ري . ويعد األميو العيةم  اة إىل الدول األطراف يدملو ة  ي،ة إىل يقدم يرشيحة ة س غضوم 

 الييدول األطييراف ة  منينيياألشييوةص املرشييحو مل ييت  يي ا النحييو،  جبديييع  ةلايييين األجبييدعقةئديي  
 إىل الدول األطراف. ويقدم،ة، رشحت،مالض 

جتيييير  انتوة يييية  أملضييييةء ال جنيييي  س اجتديييية  ل ييييدول األطييييراف يييييدملو إلييييي   -4
ليييدول ذليييك االجتدييية ، الييي ع ي يييكل اشيييااك ق ثيييي ا وس األميييو العيييةم س مقييير األميييم املتحيييدة.

ل ، يكوم األشيوةص املنتونيوم لعضيوي  ال جني   يم املرشيحوم الي ي   ة  قةنوني ة  األطراف  ي  نصة 
حيص وم مل ت أكرب مليد  مي  األصيوا  ومل يت أكثريي  مط قي  مي  أصيوا  ممث يي اليدول األطيراف 

 احلةضري  واملصويو.
ينتويين أملضيييةء ال جنيي  لفييياة ميييد ة أر ييع سييينوا . غييي  أم  يياة ي يييع  مييي   -5

ويقييوم رئيييل ال جنيي ،  عييد  ؛األملضييةء املنتونييو س االنتويية  األول ينقضييي س حبةييي   يياة سيينتو
  ةختيةر أمسةء  ؤالء األملضةء الت ع   ةلقرمل . ،ا  االنتوة  األول  ور 

 2  ألهكيةم الفقيرا  ر  انتوية  أملضيةء ال جني  اإلضية يو اخلد ي  و قية   -6
النضييدةم اخلييةمل والثالقييو. وينت،ييي والييي  اقنييو ميي  ا أو ميي   يي   امليية ة  عييد التصييديق 4و 3و

األملضييةء اإلضيية يو املنتونييو  يي   املنةسيين  س حبةييي   يياة سيينتو. ويييتم اختيييةر امسي،ديية  ةلقرمليي  
 م  قنل رئيل ال جن .

ملييي  العديييل   خن  يييةملييلء ال يييواغر الطةرئييي ، يقيييوم الدولييي  الطيييرف اليييض كيييف  -7
 مبوا ق  ال جن . ة  كعضو س ال جن   تعيو خن  آخر م   و مواطني،ة، ر ن
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يت قيييت أملضيييةء ال جنييي ، مبوا قييي  اجلدعيييي  العةمييي ، مكة ييي   ييييد ع مييي  ميييوار   -8
األمييم املتحييدة  ةألهكييةم وال ييرو  الييض  ييد  ة اجلدعييي ، مييع إيييالء االملتنييةر ألمهييي  امل ييؤولية  

  ةل جن .  املنوط 
ي يييي م ال جنيييي  ميييي  مييييوظفو ومرا ييييق  ميييية يييييو ر األمييييو العييييةم ل مييييم املتحييييدة -9

 ةل   ةلوظةئف املنوط   ة مبوجن     االيفةقي . لالضطال   صورة  ع  

 18 ةاملة 
ل نظر مي  يتع،د الدول األطراف   م يقدم إىل األمو العةم ل مم املتحدة،  -1
ملدة اخت ي  م  يدا   ي ريعي  وقضةئي  وإ اري  وغ  ة مي  أجيل إنفيةذ أهكيةم  يقريرا  قنل ال جن ، 
 :  ، وذلكومل  التقدم ا رز س   ا الصد  ،    االيفةقي 
 ؛س غضوم سن  واهدة م   دء النفةذ  ةلن ن  ل دول  املعني   أ(

 ؛ك دة ط نت ال جن  ذلك  مثو عد ذلك كل أر ع سنوا  مل ت األقل،    (
أم ينييييو التقييييةرير العوامييييل والصييييعة  الييييض يييييؤقر مل ييييت مييييد  الو يييييةء   ييييوز -2

  ةاللت امة  املقررة س     االيفةقي . 

 19 ةاملة 
 يعتدد ال جن  النظةم الداخ ي اخلةص  ة. -1
 ينتون ال جن  أملضةء مكتن،ة لفاة سنتو.  -2

 20 ةاملة 
ل نظير س التقيةرير  نوية  ي يد مل ت أسنوملو سي ال لفاةعة ة ال س جتتدع ال جن  -1
 م      االيفةقي . 18 ةل دة  املقدم  و قة  
س أع مكييييةم  أو يعقييييد اجتدةمليييية  ال جنيييي  مليييية ة س مقيييير األمييييم املتحييييدة -2

 منةسن آخر  د   ال جن .
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 21 ةاملة 
إىل اجلدعيي  العةمي  ل ميم املتحيدة  واسيط  ا  يل  ة  سينوي ا  يقدم ال جني  يقريير  -1

وهليية أم يقييدم مقاهيية  ويوصييية  ملةميي  مننييي  مل ييت مليي  أن ييطت،ة، االقتصيية ع واالجتدييةملي، 
 راسييي  التقيييةرير واملع ومييية  اليييوار ة مييي  اليييدول األطيييراف. وييييدرج ي يييك املقاهييية  والتوصيييية  

 راف، إم وجد .العةم  س يقرير ال جن  م فومل   تع يقة  الدول األط
 حييل األمو العةم يقةرير ال جن  إىل جلن  مرك  املرأة، لغره إملالم،ة.  -2

 22 ةاملة 
أن ييطت،ة يقييع س نطييةق  ميية لييد  النظيير س ينفييي متثييل حيييق ل وكييةال  املتوصصيي  أم 

ميي  أهكييةم  يي   االيفةقييي . ول جنيي  أم يييدملو الوكييةال  املتوصصيي  إىل يقييدم يقييةرير مليي  ينفييي  
 .أن طت،ةةقي  س ا ةال  الض يقع س نطةق االيف

 الجزء السادس
 23 ةاملة 

لتحقيييق امل ييةواة  ييو  ا  يي يي  أهكييةم يكييوم أكثيير  أعميييل  ميية ليييل س  يي   االيفةقييي 
 :ويكوم قد ور  الرجل واملرأة 
 م  الدول األطراف؛س ي ريعة   ول    أ(

 إىل ي يييك  ةلن ييين نة ييي  ر آخيييايفيييةق  ويل  أو معة يييدة أو أو س أيييي  ايفةقيييي    (
 الدول . 

 24 ةاملة 
ي  م م  يدا   مل يت الصيعيد اليوطين ي يت،دف  مة يتع،د الدول األطراف  ةختةذ مجيع

 . قيق اإلملدةل الكةمل ل حقوق املعاف  ة س     االيفةقي 

 25 ةاملة 
 جلديع الدول. مفتوهة  التوقيع مل ت     االيفةقي   ة  يكوم  -1
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 هل   االيفةقي . ة  األمو العةم ل مم املتحدة و يع يحعو -2
التصييديق لييد  األمييو العييةم  وقييةئقختضييع  يي   االيفةقييي  ل تصييديق. ويييو    -3
 ل مم املتحدة.
وينفيييي  جلديييييع الييييدول.  ة  مفتوهيييياالنضييييدةم إىل  يييي   االيفةقييييي   يييية  يكييييوم  -4
 تحدة. لد  األمو العةم ل مم امل النضدةما وقيق   ءيدا االنضدةم 

 26 ةاملة 
، س أع وقيت، أم يط ين إملية ة النظير مي  اليدول األطيراف ولي    وز ألع -1

 يوج  إىل األمو العةم ل مم املتحدة. كتةيبس     االيفةقي ، وذلك مل  طريق إشعةر  
، إم ل مييييت، يتوييي  مييي  خطيييوا  مييية يقيييرر اجلدعيييي  العةمييي  ل ميييم املتحيييدة -2

 الط ن.    لك يتع ق  يدة

 27 ةاملة 
 التصييديق وقيقيي يييةريخ إيييدا    عييدينييدأ نفييةذ  يي   االيفةقييي  س اليييوم الثالقييو  -1

 االنضدةم الع ري  لد  األمو العةم ل مم املتحدة. أو
ينضييم إلي،يية  عييد إيييدا   أو  يي   االيفةقييي مل ييت يصييدق   ةلن يين  لكييل  وليي  -2

يةريخ إييدا   ي     عدي  س اليوم الثالقو يندأ نفةذ االيفةق، االنضدةم الع ري  أو التصديق وقيق 
 انضدةم،ة.  أو يصديق،ة وقيق الدول  

 28 ةاملة 
يت قت األمو العةم ل مم املتحدة نت التحفظية  اليض ينيدي،ة اليدول وقيت  -1

 االنضدةم، ويقوم  تعديد،ة مل ت مجيع الدول. أو التصديق
 االيفةقي  وغرض،ة. ملوضو      ة  ال  وز إ داء أع  فظ يكوم منة ي -2
 يوز سيحن التحفظية  س أع وقيت  توجيي  إشيعةر  ي ا املعيىن إىل األميو  -3

اإلشييعةر نة يي   ذلييكالعييةم ل مييم املتحييدة، اليي ع يقييوم ملندئيي   ييء ال  مجيييع الييدول  يي . ويصيينح 
 م  يةريخ ي قي .  املفعول املتنةرا  
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 29 ةاملة 
 األطيييراف هيييول يف ييي أكثييير مييي  اليييدول  أو  يييو  ولتيييوين ييي  أع خيييالف  -1

ي يييو  ملييي  طرييييق املفةوضييية  يعيييره ل تحكييييم  نيييةء مل يييت ط ييين  وال يطنييييق  ييي   االيفةقيييي  أو
يتدك  األطراف، خالل سيت  اشي،ر مي  ييةريخ ط ين التحكييم،  مل وإذاواهدة م      الدول. 

ميي  الوصييول إىل ايفييةق مل ييت ينظيييم أميير التحكيييم، جييةز ألع ميي  أولئييك األطييراف إهةليي  النيي ا  
 ل نظةم األسةسي ل دحكد .  حمكد  العدل الدولي   ط ن يقدم و قة  إىل

 التصيييديق مل ي،ييية أو أليييي   ولييي  طيييرف أم يع ييي  ليييد  يوقييييع  ييي   االيفةقيييي  -2
يكييييوم الييييدول  وال ميييي   يييي   امليييية ة. 1 ةيعتييييرب نف يييي،ة م  ميييي   ييييةلفقر  ال االنضييييدةم إلي،يييية أحبيييية أو

 م    ا القنيل. ل  طرف أ د   فظة  األطراف األخر  م  م   ت ك الفقرة إزاء أي   و 
ميي   يي   امليية ة أم ي ييحن  2 ةل فقيير  و قيية   ألييي   وليي  طييرف أ ييد   فظيية   -3

 شةء   ءشعةر يوج،  إىل األمو العةم ل مم املتحدة.    ا التحفظ مىت

 30 ةاملة 
واإلنك ي ييي  والروسييي  والصيييني   اإلسينةني صوصيي،ة نييو    يي   االيفةقييي ، اليض يت ييةو  

 لد  األمو العةم ل مم املتحدة.س احلجي ، العر ي  والفرن ي  و 
     االيفةقي . توقيع ل لك، قةم املوقعوم أ نة ، املفوضوم ه ن األصول،  وإقنةية  



 

 

الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء عىل مجيع 

 أشكال التمييز ضد املرأة

 54/4 ةاجلمعية العاماعتمد بقرار 

  1999 راألول/أكتوب ترشين 6 خاملؤر

 2000 كانون األول/ديسمرب 22تاريخ بدء النفاذ: 

 إم الدول األطراف س   ا الربويوكول،
أم ميثيييييةق األميييييم املتحيييييدة يؤكيييييد مييييي  جدييييييد اإلمييييييةم حقيييييوق اإلن يييييةم  إذ يالهيييييظ

 م  هقوق مت ةوي ،ل رجةل والن ةء  ومبة األسةسي ، و كرام  اإلن ةم وقدر ،
أم اإلملييالم العييةملي حلقييوق اإلن ييةم يع يي  أم مجيييع النيية  يولييدوم  وإذ يالهييظ أيضيية  

مت ةوي  س الكرام  واحلقوق وأم لكل إن ةم هق التدتع  كة   احلقيوق واحلريية  اليوار ة  ا  أهرار 
 س ذلك التديي  مل ت أسة  اجلنل،  مبة س اإلملالم،  وم أع متيي  م  أع نو ،

إىل أم الع،ييييدي  الييييدوليو اخلةصييييو حقييييوق اإلن ييييةم والصييييكوك الدولييييي   ي يييي  وإذ
 األخر  حلقوق اإلن ةم  ظر التديي  مل ت أسة  اجلنل،

إىل ايفةقيييييييي  القضيييييييةء مل يييييييت مجييييييييع أشيييييييكةل التدييييييييي  ضيييييييد امليييييييرأة  أيضييييييية  وإذ ي ييييييي  
أشيكةل  ويوا يق مل يت أم ، الض ييدي   ي،ية اليدول األطيراف التدييي  ضيد امليرأة جبدييع ("االيفةقي " 

 ينت، ،  كل الطرق املالئد  و وم ي خ ، سيةس  ل قضةء مل ت التديي  ضد املرأة،
يصييديد،ة مل ييت ضييدةم متتييع املييرأة التييةم، ومل ييت قييدم امل ييةواة، جبديييع  وإذ يعيييد ي كيييد

هقييوق اإلن ييةم واحلرييية  األسةسييي  واختييةذ إجييراءا   عةليي  ملنييع وقييو  انت،ةكيية  هليي   احلقييوق 
 حلرية ،وا

 ي ي: مة مل تايفقت 
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 1 ةاملة 
 ةختصيةص جلني  القضيةء  ("الدول  الطيرف" يعاف الدول  الطرف س   ا الربويوكول 

 والنظر  ي،ة. 2 ةل دة   ت قي الرسةئل املقدم  و قة   يتع ق  يدة ("ال جن " مل ت التديي  ضد املرأة 

 2 ةاملة 
جمدوملييية  أ يييرا  خةضيييعو  أو  يييرا نية ييي  ملييي ، أ أو  يييوز أم يقيييدم الرسيييةئل مييي  ق نيييل،

لوالي   ول  طرف وييدملوم أحبيم ضيحةية انت،يةك ي يك الدولي  الطيرف ألع مي  احلقيوق ا يد ة س 
إذا  إال جمدوملية  أ يرا ، يكيوم ذليك مبيوا قت،م، أو االيفةقي . وهيثدة يقدم رسةل  نية   ملي  أ يرا 

 ل مل ت ي ك املوا ق .استطة  كةين الرسةل  أم يربر يصر   نية   ملن،م  وم احلصو 

 3 ةاملة 
يت يي م ال جنيي  أع رسييةل  إذا   وال سييم.االميي   يكييوم غحفييال   وال يكييوم الرسييةئل مكتو يي 

 س   ا الربويوكول. كةنت يتع ق  دول  طرف س االيفةقي  لي ت طر ة  

 4 ةاملة 
وسييةئل يكيي  قييد ي كييد  ميي  أم مجيييع  ميية مل ال ينظيير ال جنيي  س أع رسييةل  -1
 االنتصيييةف  ييي   أميييدا   وسيييةئل إذا اسيييتغرق يطنييييق إال ا  يييي  املتةهييي  قيييد اسيييتحنفد االنتصيييةف 

 . عةال   كةم م  غ  ا تدل أم حيقق انتصة ة   أو  درج  غ  معقول ، طويال  
 يع   ال جن  ملدم مقنولي  الرسةل : -2
 كةنييييت، أو مييييىت كةنييييت امل يييي ل  نف يييي،ة قييييد سيييينق أم نظيييير   ي،يييية ال جنيييي  (أ 

 الت وي  الدولي ؛ أو حمل  راس  مبقتضت إجراء آخر م  إجراءا  التحقيق الدويل زالت، مة أو
 مىت كةنت غ  متفق  مع أهكةم االيفةقي ؛   (
 كةنت غ  مدملد   ربا و كة ي ؛ أو أسة  واضح  ال مىت كةنت (ج 
 مىت شك ت إسةءة الستعدةل احلق س يقدم رسةل ؛ (  
رسةل  قد هدقت قنل  دء نفةذ   ا الربويوكيول مىت كةنت الوقةئع موضو  ال (   

 إذا استدر  ي ك الوقةئع  عد يةريخ النفةذ. إال  ةلن ن  ل دول  الطرف املعني ،
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 5 ةاملة 
وقنيييل التوصيييل إىل قيييرار  مييية  يييوز ل جنييي ، س أع وقيييت  عيييد اسيييتالم رسيييةل  -1

، مل ييييييت سيييييينيل   يييييي م وجة يييييي  موضييييييو  الرسييييييةل ، أم  يييييييل إىل الدوليييييي  الطييييييرف املعنييييييي  ل نظيييييير
   م يتو  الدول  الطرف يدا   مؤقتي ، ه ين االقتضيةء، لتفية ع وقيو  ضيرر االستعجةل، ط نة  

 ضحةية . أو ميك  إصاله  مل ت ضحي  االنت،ةك املدملت ال
مي   يي   املية ة،  ييءم  1 ةل فقير  ملنيدمة متيةر  ال جنيي  سي طت،ة التقديريي  و قيية   -2

 وجة   موضومل،ة.    م أو اختةذ قرار    م مقنولي  الرسةل  يعين ضدنة   ال ذلك

 6 ةاملة 
يعتييييرب ال جنيييي  الرسييييةل  غيييي  مقنوليييي   وم الرجييييو  إىل الدوليييي  الطييييرف  مل ميييية -1

األ يييييرا  مل يييييت الك يييييف ملييييي   يييييويت،م لت يييييك الدولييييي  الطيييييرف،  أو مبوا قييييي  الفييييير  ور نييييية   املعنيييييي ،
إلي،ة مبوجن   ا الربويوكول مل ت الدول  الطيرف ال جن  ال ري  س ملره أع رسةل  يقدم  يتوخت
 املعني .

 يقييدم الدوليي  الطييرف املت قييي  إىل ال جنيي ، س غضييوم سييت  أشيي،ر، يف يي ا  -2
 يةنية  مكتو ي  يوضيح  ي،ية امل ي ل  ويوضيح سينل االنتصيةف، اليض رمبية يكيوم الدولي  الطييرف  أو

 قد و ر ة، إم وجد  مثل ي ك ال نل.

 7 ةاملة 
ل جنيييي  س الرسييييةئل الييييوار ة مبوجيييين  يييي ا الربويوكييييول س ضييييوء مجيييييع ينظيييير ا -1

 ةلنية يي  مليين،م وميي  جةنيين  أو جمدومليية  األ ييرا  أو املع وميية  الييض يتييةح هليية ميي  جةنيين األ ييرا 
 الدول  الطرف املعني ، شريط  إهةل      املع ومة  إىل األطراف املعني .

املقدمييي  مبوجييين  ييي ا  يعقيييد ال جنييي  ج  ييية  مغ قييي  ليييد   راسييي  الرسيييةئل -2
 الربويوكول.

يقيييوم ال جنييي ،  عيييد  راسييي  الرسيييةل ،  ءهةلييي  آرائ،ييية   ييي م الرسيييةل  م يييفومل   -3
  توصية ة، إم وجد ، إىل األطراف املعني .
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يييويل الدوليي  الطييرف االملتنييةر الواجيين نراء ال جنيي  م ييفومل   توصييية ة، إم  -4
يتضيييد  مع وميية  مليي  أع إجيييراء  ة  مكتو يي ا  وجييد ، ويقييدم إىل ال جنيي ، خيييالل سييت  أشيي،ر، ر 

 يكوم قد اخت ي  س ضوء آراء ال جن  ويوصية ة.
 وز ل جني  أم ييدملو الدولي  الطيرف إىل يقيدم مع ومية  إضية ي    ي م أع  -5

س  مبييية ييييدا   يكيييوم الدولييي  الطيييرف قيييد اختييي  ة اسيييتجة   نراء ال جنييي  ويوصيييية ة، إم وجيييد ،
س التقيييةرير الالهقييي  اليييض يقيييدم،ة الدولييي  الطيييرف مبوجييين  ،ة  ةسييينذليييك، ه يييندة ييييرا  ال جنييي  من

 م  االيفةقي . 18 املة ة

 8 ةاملة 
 إذا ي قيييت ال جنييي  مع وميييية  موقوقييي  ييييدل مل ييييت وقيييو  انت،ةكييية  ج يييييد  -1

منتظديي  ميي  جةنيين  وليي  طييرف ل حقييوق املنصييوص مل ي،يية س االيفةقييي ، يييدملو ال جنيي  ي ييك  أو
س  حيييت املع ومييية  ويقيييدم مالهظييية    ييي م املع ومييية  املعنيييي  الدولييي  الطيييرف إىل التعيييةوم 

 الغره. هل ا
 ييوز ل جنيي  أم يقييوم، آخيي ة س املتنةر يية أع مالهظيية  رمبيية يكييوم الدوليي   -2

أكثير مي   أو الطرف املعني  قد قدمت،ة وأع مع ومة  أخر  موقوق  ية متةهي  هلية،  تعييو ملضيو
ويقيييدم يقريييير مل يييت وجييي  االسيييتعجةل إىل ال جنييي . و يييوز أم  ييي ا ال ييي م  أملضيييةئ،ة إلجيييراء  ييير  

 يتضد  التحرع القيةم   يةرة إلق يم الدول  الطرف، مىت است  م األمر ذلك ومبوا قت،ة.
يقيييوم ال جنييي ،  عيييد  راسييي  نتيييةئ  ذليييك التحيييرع،  ءهةلييي  ي يييك النتيييةئ  إىل  -3

 الدول  الطرف املعني ، م فومل    ع يع يقة  ويوصية .
م الدولييييي  الطيييييرف املعنيييييي ، س غضيييييوم سيييييت  أشييييي،ر مييييي  ي قيييييي النتيييييةئ  يقيييييو  -4

 والتع يقة  والتوصية  الض أهةلت،ة ال جن ،  تقدم مالهظة ة إىل ال جن .
 رع ذلك التحرع  صف  سري ، ويح تدل احلصيول مل يت يعيةوم ي يك الدولي   -5

 الطرف س مجيع مراهل اإلجراءا .

 9 ةاملة 
الدوليي  الطييرف املعنييي  إىل أم يييدرج س يقرير يية املقييدم  ييوز ل جنيي  أم يييدملو  -1
أجييييرع مبوجيييين  ميييي  االيفةقييييي  يفةصيييييل أييييي  يييييدا   متويييي ة اسييييتجة   لتحيييير   18 ةمبوجيييين امليييية 

 م    ا الربويوكول. 8 ةاملة 
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 يييوز ل جنييي ، ملنيييد االقتضيييةء،  عيييد انت،يييةء  ييياة ال يييت  أشييي،ر امل يييةر إلي،ييية س  -2
 الطرف املعني  إىل إ الغ،ة  ةلتدا   املتو ة استجة   ل لك التحرع. ، أم يدملو الدول 4-8 املة ة

 10 ةاملة 
 التصيييييديق مل يييييي  أو  يييييوز ل دولييييي  الطيييييرف، وقيييييت يوقييييييع  ييييي ا الربويوكيييييول -1

 .9و 8 يعاف  ةختصةص ال جن  املنصوص مل ي  س املة يو ال االنضدةم إلي ، أم يحع   أحبة أو
ميي   يي   امليية ة أم ي ييحن  1 ةل فقيير   قيية  و  ألع  وليي  طييرف يصييدر إملالنيية   -2

   ا اإلملالم س أع وقت  واسط  إشعةر يوج،  إىل األمو العةم.

 11 ةاملة 
يتو  الدول  الطرف مجيع التدا   املنةسن  لكفةل  ملدم يعره األ را  الي ي  خيضيعوم 

   ا الربويوكول. التوويف نتيج  لااس ،م مع ال جن  ملدال   أو لواليت،ة القضةئي  ل وء املعةم  

 12 ةاملة 
 ميييي  االيفةقييييي  مييييوج ا   21 ةيييييدرج ال جنيييي  س يقرير يييية ال يييينوع املقييييدم مبوجيييين امليييية 

 ل ن ط  الض اضط عت  ة مبوجن   ا الربويوكول.

 13 ةاملة 
يتع،ييييد كييييل  وليييي  طييييرف  ييييةلتعريف مل ييييت نطييييةق واسييييع  ةاليفةقييييي  و يييي ا الربويوكييييول 

مل يييت مع ومييية  ملييي  آراء ال جنييي  ويوصيييية ة، وصةصييي    ييي م و ةلدملةيييي  هلدييية، و تي ييي  احلصيييول 
 امل ةئل املتع ق   ت ك الدول  الطرف.

 14 ةاملة 
يضييييع ال جنيييي  نظةم،يييية الييييداخ ي الواجيييين اينةمليييي  لييييد  ممةرسيييي  امل،ييييةم امل ييييندة إلي،يييية 

 مبوجن   ا الربويوكول.

 15 ةاملة 
م قييد وقعييت  يي ا الربويوكييول مفتييوح ل توقيييع مل ييي  ميي  جةنيين أع  وليي  يكييو  -1

 انضدت إلي،ة. أو صدقت مل ي،ة أو االيفةقي 
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خيضييع  ييي ا الربويوكييول ل تصيييديق مييي  جةنيين أع  ولييي  يكييوم قيييد صيييدقت  -2
 انضدت إلي،ة. ويو   صكوك التصديق لد  األمو العةم ل مم املتحدة. أو مل ت االيفةقي 
قيد  لالنضدةم إلي  م  جةنن أع  ولي  يكيوم يكوم   ا الربويوكول مفتوهة   -3

 انضدت إلي،ة. أو صدقت مل ت االيفةقي 
 ءييييدا  صيييك االنضيييدةم ليييد  األميييو العيييةم ل ميييم  ا  يصييي  االنضيييدةم نة ييي  -4

 املتحدة.

 16 ةاملة 
 يندأ نفةذ  ي ا الربويوكيول  عيد قالقي  أشي،ر مي  ييةريخ إييدا  صيك التصيديق -1

 االنضدةم العةشر لد  األمو العةم ل مم املتحدة. أو
ينضييم إلييي ،  أو  يي ا الربويوكييول  ةلن يين  لكييل  وليي  يصييدق مل ييي  ينييدأ نفييةذ -2

انضيدةم،ة  أو ملقن  خولي  هيي  النفيةذ،  عيد قالقي  أشي،ر مي  ييةريخ إييدا  صيك يصيديق،ة مل يي 
 إلي .

 17 ةاملة 
 ال ي دح   ع  فظة  مل ت   ا الربويوكول.

 18 ةاملة 
مي  إىل األميو العيةم  وز ألع  ول  طرف اقااح يعديل هل ا الربويوكول ويقد -1

ل مييم املتحييدة. ويقييوم األمييو العييةم،  نييةء مل ييت ذلييك،  ييء ال  أع يعييديال  مقاهيي  إىل الييدول 
إذا كةنيييت يفضييل ملقيييد ميييؤمتر ل ييدول األطيييراف  غيييره  مبييية األطييراف م يييفومل   ط ييين أم ختطيير 

ميؤمتر مي  النظر س االقيااح والتصيويت مل يي . وإذا  ض يل ق يث اليدول األطيراف مل يت األقيل ملقيد 
 يي ا القنيييل، يعقييد األمييو العييةم املييؤمتر  ييت رملةييي  األمييم املتحييدة. وأع يعييديل يعتدييد  أغ نييي  
اليييدول األطيييراف احلةضيييرة واملصيييوي  س امليييؤمتر يقيييدم إىل اجلدعيييي  العةمييي  ل ميييم املتحيييدة ل دوا قييي  

 .مل ي 
تحييدة يصيينح التعييديال  نة يي ة ملنييدمة يوا ييق مل ي،يية اجلدعييي  العةميي  ل مييم امل -2

 ل عد ي  الدستوري  لكل من،ة. ويقن ،ة أغ ني  ق ثي الدول األطراف س   ا الربويوكول و قة  
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ملنيييدمة يصييينح التعيييديال  نة ييي ة  ءحبييية يكيييوم م  مييي  ل يييدول األطيييراف اليييض  -3
قن ت،ييية، ويظيييل اليييدول األطيييراف األخييير  م  مييي    هكيييةم  ييي ا الربويوكيييول وأع يعيييديال  سييية ق  

 يكوم قد قن ت،ة.

 19 ةة امل
 يوز ألع  ولي  طيرف أم يتنصيل مي   ي ا الربويوكيول س أع وقيت  ءخطييةر  -1

 عييد سييت  أشيي،ر ميي   ا  خطييي موجيي  إىل األمييو العييةم ل مييم املتحييدة. ويصيينح  يي ا التنصييل نة يي 
 يةريخ استالم األمو العةم لإلخطةر.

ال خييييل التنصيييل  ةسيييتدرار يطنييييق أهكيييةم  ييي ا الربويوكيييول مل يييت أع رسيييةل   -2
 قنل يةريخ نفةذ التنصل. 8 ةر   ي  مبوجن املة شح  ر  أع ح  أو 2 ةقدم  مبوجن املة م

 20 ةاملة 
 ي ي: مبة ين ا األمو العةم ل مم املتحدة مجيع الدول

التوقيعيييييييية  والتصييييييييديقة  واالنضييييييييدةمة  الييييييييض  ييييييييدث س إطييييييييةر  يييييييي ا  (أ 
 الربويوكول؛

 ؛18 ةل دة  ة  يعديل يتم طنقيةريخ  دء نفةذ   ا الربويوكول ونفةذ أع    (
 .19 ةأع ينصل مبوجن املة  (ج 

 21 ةاملة 
نك ي يي  إلسنةني  واإليو     ا الربويوكول، ال ع يت ةو  نصوص   ةل غة  ا -1

 والروسي  والصيني  والعر ي  والفرن ي  س احلجي ، س حمفوظة  األمم املتحدة.
معتديييدة مييي   ييي ا الربويوكيييول إىل  ة  حييييل األميييو العيييةم ل ميييم املتحيييدة ن ييو -2

 ي .قم  االيفة 25 ةمجيع الدول امل ةر إلي،ة س املة 





 

 

 اتفاقية حقوق الطفل

 44/25 ةاجلمعية العام اعتمدت بقرار

 1989 ترشين الثاين/نوفمرب 20 خاملؤر

 1990 أيلول/سبتمرب 2تاريخ بدء النفاذ: 

 الديباجة

 الدول األطراف س     االيفةقي ،إم 
ل دنة و املع ني  س ميثيةق األميم املتحيدة، ي يكل االمليااف  ةلكرامي   أن  و قة   إذ ير 

املت صي   جلديييع أملضييةء األسييرة الن يري  وحقييوق،م املت ييةوي  وغيي  القة  ي  ل تصييرف، أسيية  احلرييي  
 والعدال  وال  م س العةمل،

األميييم املتحيييدة قيييد أكيييد  مييي  جدييييد س امليثيييةق أم شيييعو   وإذا يضيييع س املتنةر ييية
 يإميةحبيية  ييةحلقوق األسةسييي  لإلن ييةم و كراميي  الفيير  وقييدر ، وملقييد  العيي م مل ييت أم يييد ع  ييةلرق

 وير ع م تو  احليةة س جو م  احلري  أ  ح، ة  االجتدةملي قدم
 أم األميييييم املتحيييييدة قيييييد أمل نيييييت، س اإلمليييييالم العيييييةملي حلقيييييوق اإلن يييييةم وإذا ييييييدرك

الع،يييدي  اليييدوليو اخلةصيييو حقيييوق اإلن يييةم، أم لكيييل إن يييةم هيييق التدتيييع جبدييييع احلقيييوق  وس
 واحلريييية  اليييوار ة س ي يييك الصيييكوك،  وم أع نيييو  مييي  أنيييوا  التدييييي  كيييةلتديي    ييينن العنصييير

 األصيييييييل القيييييييومي أو غييييييي   أو اليييييييرأع ال يةسيييييييي أو اليييييييدي  أو ال غييييييي  أو اجلييييييينل أو ال يييييييوم أو
 أع وضع آخر، وايفقت مل ت ذلك، أو املولد أو ةالثرو  أو االجتدةملي أو

إىل أم األمييم املتحيييدة قييد أمل نييت س اإلمليييالم العييةملي حلقييوق اإلن يييةم أم  وإذ ي يي 
 ل طفول  احلق س رملةي  وم ةملدة خةصتو،
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  م األسرة،  ةملتنةر ة الوهدة األسةسيي  ل دجتديع والنيئي  الطنيعيي  لنديو  من،ة ة  واقتنةمل
ور ة ي  مجيع أ را  ة وصةص  األطفيةل، يننغيي أم ييوىل احلدةيي  وامل يةملدة الالزمتيو لتيتدك  مي  

 االضطال  الكةمل مب ؤولية ة  اخل ا تدع،
يننغييي أم ين يي   ،ة  سييقومتنة كييةمال   ة   يي م الطفييل، كييي يامليير  شوصيييت  يرملرملييوإذ يقيير 

 س  يئ  ملةئ ي  س جو م  ال عة ة وا ن  والتفة م،
ليحييية هيييةة  ر ييي  س ا تدييع وير يتيي   كييةمال   ا  أنيي  يننغييي إملييدا  الطفييل إملييدا  وإذ ييير 

 يييروح ال ييي م والكرامييي  والت يييةمح  ة   يييروح املثيييل الع يييية املع نييي  س ميثيييةق األميييم املتحيييدة، وخصوصييي
 واإلخةء،واحلري  وامل ةواة 

أم احلةجي  إىل ييو   رملةيي  خةصي  ل طفيل قيد ذكير  س إمليالم  وإذ يضع س املتنةر ية
إمليييالم هقيييوق الطفيييل الييي ع املتدديييي  اجلدعيييي  العةمييي   وس 1924 لعيييةم جنييييف حلقيييوق الطفيييل

الع،يد  وس واملعاف  ي  س اإلمليالم العيةملي حلقيوق اإلن يةم 1959 ي ري  الثةأل/نو درب 20 س
الع،ييد الييدويل  وس (24و 23 ص  ييةحلقوق املدنييي  وال يةسييي   وال سيييدة س امليية يوالييدويل اخليية

النظم األسةسيي   وس (10 ةاخلةص  ةحلقوق االقتصة ي  واالجتدةملي  والثقة ي   وال سيدة س املة 
 والصكوك ذا  الص   ل وكةال  املتوصص  واملنظدة  الدولي  املعني  ص  الطفل،

"أم الطفيييل،   ييينن مليييدم نضيييج  النيييدأل والعق يييي، حيتيييةج إىل  املتنةر يييةوإذ يضيييع س 
  س ذلييك محةييي  قةنونييي  منةسيين ، قنييل الييوال ة و عييد ة" وذلييك مبيية إجييراءا  وقةييي  ورملةييي  خةصيي ،

 جةء س إملالم هقوق الطفل، كدة
إىل أهكييةم اإلملييالم املتع ييق  ةملنيية و االجتدةملييي  والقةنونييي  املتصيي   حدةييي   وإذ ي يي 

ألطفةل ورملةيت،م، ميع اال تديةم اخليةص  ةحلضيةن  والتنيين مل يت الصيعيدي  اليوطين واليدويل، وإىل ا
وم قضييييةء األهييييداث  قواملييييد  كييييو(، وإىل ؤ قواملييييد األمييييم املتحييييدة الييييدنية الندوذجييييي  إل ارة شيييي

 اإلملالم    م محةي  الن ةء واألطفةل أقنةء الطوارو واملنةزملة  امل  ح ،
يعي ييوم س ظييروف صييعن  ل غةييي ،   يي م رييي ، س مجيييع   ييدام العييةمل، أطفييةال   وإذ ي يي م

 و  م  ؤالء األطفةل حيتةجوم إىل مراملةة خةص ،
أمهييي  يقةليييد كيل شييعن وقيديي  الثقة ييي  حلدةييي  الطفييل وإذ ي خي  س االملتنييةر الواجيين 

 ،متنةسقة   ويرملرمل  يرملرملة  



 الطفل هقوق ايفةقي 
 

 

 معي يييي  األطفييييةل س كييييل   ييييد، أمهييييي  التعييييةوم الييييدويل لتح ييييو ظييييروف وإذا يييييدرك
 سيدة س الن دام النةمي ،  وال

 ي ي: مة مل ت قد ايفقت

 الجزء األول
 1 ةاملة 

ين يا  مية مل يتجيةوز الثةمني  مل يرة، مل الطفيل كيل إن يةم ألغراه     االيفةقي ، يعيين
 س  الرشد قنل ذلك مبوجن القةنوم املنطنق مل ي . 

 2 ةاملة 
قيييوق املوضييح  س  ييي   االيفةقييي  ويضيييدن،ة لكيييل  ييام اليييدول األطييراف احل -1

 والدييي  أو طفييل خيضييع لواليت،يية  وم أع نييو  ميي  أنييوا  التديييي ،  غيي  النظيير مليي  ملنصيير الطفييل
 غييي   أو رأي،يييم ال يةسيييي أو  يييين،م أو لغيييت،م أو جن ييي،م أو ليييوحبم أو الوصييي القيييةنوأل مل يييي  أو
أع وضييع  أو مولييد م، أو ملجيي  م، أو قييرو م، أو ،ياالجتدييةمل أو اإلقييين أو يأصيي ،م القييوم أو

 آخر.
يتوييي  اليييدول األطيييراف مجييييع التيييدا   املنةسييين  لتكفيييل ل طفيييل احلدةيييي  مييي   -2

األوصييةء القيةنونيو  أو الطفيل العقة  القةئدي  مل يت أسية  مركي  واليدع   أو مجيع أشكةل التديي 
  م. معتقدا أو آرائ،م املعرب ملن،ة أو أن طت،م أو أملضةء األسرة، أو مل ي 

 3 ةاملة 
س مجيييييع اإلجييييراءا  الييييض يتع ييييق  ةألطفييييةل، سييييواء قةمييييت  يييية مؤس يييية   -1

اهليئييية  الت يييريعي ،  أو ال ييي طة  اإل اريييي  أو ا يييةكم أو اخلةصييي ، أو الرملةيييي  االجتدةمليييي  العةمييي 
 يويل االملتنةر األول ملصةن الطفل الفض ت.

الرملةييييي  الالزمتيييييو يتع،ييييد الييييدول األطييييراف  يييي م يضييييد  ل طفييييل احلدةييييي  و  -2
ملنيي ،  ة  غيي  م ميي  األ ييرا  امل ييؤولو قةنونيي أو أوصيييةئ  أو لر ة يي ، مراملييي  هقييوق وواجنيية  والدييي 

 هل ا الغره، مجيع التدا   الت ريعي  واإل اري  املالئد . ة  ويتو ،  قيق



 املعة دا  الدولي  األسةسي  حلقوق اإلن ةم
 

 

يكفل الدول األطراف أم يتقيد املؤس ية  واإل ارا  واملرا يق امل يؤول  ملي   -3
ال ييالم   ةيلسيييدة س جميي وال محةييي  األطفييةل  ةملعييةي  الييض وضييعت،ة ال يي طة  املوتصيي ، وأ رملةيي 

 ملد  موظفي،ة وصالهيت،م ل عدل، وك لك م  نةهي  كفةءة اإلشراف.  وس والصح 

 4 ةاملة 
يتويي  الييدول األطييراف كييل التييدا   الت ييريعي  واإل ارييي  وغ  يية ميي  التييدا   املالئديي  

 ييةحلقوق االقتصيية ي  واالجتدةملييي   يتع ييق  يدييةاملعيياف  يية س  يي   االيفةقييي . و إلملدييةل احلقييوق 
والثقة ييي ، يتويي  الييدول األطييراف  يي   التييدا   إىل أقصييت هييدو  موار  يية املتةهيي ، وهيثديية ي يي م، 

 س إطةر التعةوم الدويل. 

 5 ةاملة 
قتضيييةء،  يييام اليييدول األطيييراف م يييؤولية  وهقيييوق وواجنييية  الواليييدي  أو، ملنيييد اال

غي  م مي   أو األوصييةء أو اجلدةمل  ه ندة ينت مل يي  العيرف ا  يي، أو أملضةء األسرة املوسع 
مليي  الطفيل، س أم يييو روا  طريقيي  يتفييق ميع قييدرا  الطفييل املتطييورة،  ة  األشيوةص امل ييؤولو قةنونيي

 ي . التوجي  واإلرشة  املالئدو ملند ممةرس  الطفل احلقوق املعاف  ة س     االيفةق

 6 ةاملة 
 س احليةة. أصيال   يعاف الدول األطراف   م لكل طفل هقة   -1
 يكفل الدول األطراف إىل أقصت هد ممك   قةء الطفل ومنو .  -2

 7 ةاملة 
ويكوم ل  احلق من  وال ي  س اسم واحليق س  ي جل الطفل  عد وال ي   ورا   -1

 رملةيت،دة. يعر   والدي  وي قاكت ة  جن ي ، ويكوم ل  قدر اإلمكةم، احلق س م
لقةنوحبيية اليوطين والت امة يية  يكفيل الييدول األطيراف إملدييةل  ي   احلقييوق و قية   -2

سيييدة هيثديية يعتييرب الطفييل ملييدم اجلن ييي  س  وال مبوجيين الصييكوك الدولييي  املتصيي    يي ا امليييدام،
 هةل ملدم القيةم   لك. 



 الطفل هقوق ايفةقي 
 

 

 8 ةاملة 
س  مبييية الطفييل س احلفييةهب مل ييت  ويتيي يتع،ييد الييدول األطييراف  ييةهاام هيييق  -1

ذلك جن يت ، وامس ، وصالي  العةئ ي ، مل يت النحيو الي ع يقير  القيةنوم، وذليك  وم ييدخل غي  
 شرملي.

كيييل ملنةصييير  ويتييي ،  أو إذا هيييرم أع طفيييل  طريقييي  غييي  شيييرملي  مييي   عييي  -2
 يقدم الدول األطراف امل ةملدة واحلدةي  املنةسنتو م  أجل اإلسرا   ءملة ة إقنة   ويت . 

 9 ةاملة 
 يضيييد  اليييدول األطيييراف مليييدم  صيييل الطفيييل ملييي  والديييي  مل يييت كييير  من،دييية، -1

ا  ل قيوانو واإلجيراء  يءجراء إملية ة نظير قضيةئي ، و قية   ة  ملندمة يقرر ال ي طة  املوتصي ، ر ني إال
املعدول  ة، أم   ا الفصل ضرورع لصوم مصةن الطفل الفض ت. وقد ي  م مثيل  ي ا القيرار س 

ملنييدمة يعيييو الوالييدام  أو إمهةهلديية ليي ، أو هةليي  معينيي  مثييل هةليي  إسييةءة الوالييدي  معةم يي  الطفييل
 منفص و ويتعو اختةذ قرار    م حمل إقةم  الطفل.

مي   ي   املية ة، يتيةح جلدييع األطيراف  1 ة يةلفقر  س أيي   مليةو  يقيةم ملديال   -2
 املعني  الفرص  لالشااك س الدملو  واإل صةح مل  وج،ة  نظر ة.

مليي  أهييدمهة س  أو  ييام الييدول األطييراف هييق الطفييل املنفصييل مليي  والدييي  -3
إذا يعيييةره  إال االهتفييةهب  صييورة منتظديي   عالقييية  شوصييي  وايصييةال  منةشيييرة  كييال والدييي ،

 طفل الفض ت.ذلك مع مصةن ال
س احليييةال  اليييض ين ييي   ي،ييية  ييي ا الفصيييل ملييي  أع إجيييراء اخت يييي   ولييي  مييي   -4

 النفيي أو احلينل أو الطفل لالهتجيةز أو ك ي،دة أو الدول األطراف، مثل يعري  أهد الوالدي 
الو ةة  مبة س ذلك الو ةة الض  دث ألع سنن أقنةء اهتجيةز الدولي  ال يوت(،  أو الاهيل أو

ملنيد االقتضيةء، لعضيو آخير مي   أو الطفيل، أو الدولي  الطيرف ملنيد الط ين، ل واليدي  يقدم ي يك
األسيييرة، املع ومييية  األسةسيييي  اخلةصييي  مبحيييل وجيييو  ملضيييو األسيييرة الغةئييين  أو أملضيييةء األسيييرة 

إذا كةم يقدم     املع ومة  ليل لصةن الطفل. ويضد  اليدول األطيراف كي لك  إال الغةئنو(
 أو   مثييل  يي ا الط يين، س هييد ذاييي ، أع نتييةئ  ضييةرة ل  ييوت املعييينياييين مل ييت يقييدم ال أم

 األشوةص املعنيو(. 



 املعة دا  الدولي  األسةسي  حلقوق اإلن ةم
 

 

 10 ةاملة 
، 9 ةميي  امليية  1 ةلاللتيي ام الواقييع مل ييت الييدول األطييراف مبوجيين الفقيير  و قيية   -1

مغة ر ية  أو واليدا  ليدخول  ولي  طيرف أو ينظر الدول األطراف س الط نة  الض يقيدم،ة الطفيل
 مشيييل األسيييرة،  طريقييي  إ ة يييي  وإن يييةني  وسيييريع . ويكفيييل اليييدول األطيييراف كييي لك قصيييد مجيييع 

يايييين مل يييت يقيييدم ط ييين مييي   ييي ا القنييييل نتيييةئ  ضيييةرة مل يييت مقيييدمي الط ييين ومل يييت أ يييرا   أال
 أسر م.

ل طفيييل الييي ع يقييييم واليييدا  س  ولتيييو خمت فتيييو احليييق س االهتفيييةهب  صيييورة  -2
 ة  س ظييروف اسييتثنةئي . و قيقييي إال  كييال والديييي ، منتظديي   عالقيية  شوصييي  وايصيييةال  منةشييرة

،  ييام الييدول األطييراف 9 ةاملية  ميي  2 ةاللتي ام الييدول األطييراف مبوجين الفقيير  هلي   الغةييي  وو قيية  
خيضيع  وال  خيول   يد م. وس س ذليك   يد م  يم، مبية هق الطفيل ووالديي  س مغية رة أع   يد،

ت مل ي،يية القييةنوم والييض يكييوم ضييروري  حلدةييي  األميي  ل قيييو  الييض ييين إال احلييق س مغيية رة أع   ييد
هقييييوق انخييييري  وهرييييية م  أو ان ا  العةميييي  أو الصييييح  العةميييي ، أو النظييييةم العييييةم، أو الييييوطين،

 ويكوم متفق  مع احلقوق األخر  املعاف  ة س     االيفةقي . 

 11 ةاملة 
ةرج وملييييدم يتويييي  الييييدول األطييييراف يييييدا   ملكة حيييي  نقييييل األطفييييةل إىل اخليييي -1

 ملو  م  صورة غ  م رومل .
 هليييييي ا الغييييييره، ي ييييييجع الييييييدول األطييييييراف ملقييييييد ايفةقيييييية  قنةئييييييي  و قيقيييييية   -2

 االنضدةم إىل ايفةقة  قةئد .  أو متعد ة األطراف أو

 12 ةاملة 
يكفييل الييدول األطييراف س  يي   االيفةقييي  ل طفييل القيية ر مل ييت يكييوي  آرائيي   -1

حرييي  س مجيييع امل ييةئل الييض متييل الطفييل، ويييوىل آراء الطفييل  اخلةصيي  هييق التعنيي  مليي  ي ييك انراء
 ل   الطفل ونضج . االملتنةر الواجن و قة  

وهليييي ا الغييييره، يتييييةح ل طفييييل،  وجيييي  خييييةص،  رصيييي  االسييييتدة  إلييييي  س أع  -2
 يئي  مالئدي ،  طريقي   أو مي  خيالل ممثيل أو إجراءا  قضيةئي  وإ اريي  متيل الطفيل، إمية منةشيرة،

 ملد اإلجرائي  ل قةنوم الوطين. يتفق مع القوا



 الطفل هقوق ايفةقي 
 

 

 13 ةاملة 
يكييوم ل طفييل احلييق س هرييي  التعنيي ، وي ييدل  يي ا احلييق هرييي  ط يين مجيييع  -1

 الكتة يي  أو أنييوا  املع وميية  واأل كييةر وي قي،يية وإذاملت،يية،  وم أع املتنييةر ل حييدو ، سييواء  ييةلقول
   ي  وسي   أخر  خيتةر ة الطفل. أو الف ، أو الطنةمل ، أو

إخضييية  ممةرسييي   ييي ا احليييق لييينع  القييييو ،   ييير  أم يييينت القيييةنوم  يييوز  -2
 ي ي: مة مل ي،ة وأم يكوم الزم  لت مو

 أو ؛مسعت،م أو اهاام هقوق الغ   أ(
 ان ا  العةم .  أو الصح  العةم  أو النظةم العةم، أو محةي  األم  الوطين   (

 14 ةاملة 
 ر والوجدام والدي . ام الدول األطراف هق الطفل س هري  الفك -1
ل حةلييي ،  ة   يييام اليييدول األطيييراف هقيييوق وواجنييية  الواليييدي  وكييي لك، ينعييي -2

األوصيييةء القييةنونيو مل ييي ، س يوجييي  الطفييل س ممةرسيي  هقيي   طريقيي  ين ييجم مييع قييدرا  الطفييل 
 املتطورة.

ل قيو  الض يينت مل ي،ية  إال املعتقدا  أو ال  وز أم خيضع اإلج،ةر  ةلدي  -3
احلقييييوق  أو ان ا  العةميييي  أو الصييييح  أو النظييييةم أو القييييةنوم والالزميييي  حلدةييييي  ال ييييالم  العةميييي 

 واحلرية  األسةسي  لآلخري . 

 15 ةاملة 
هريي   وس يعاف الدول األطراف حقوق الطفل س هريي  يكيوي  اجلدعيية  -1

 االجتدة  ال  دي.
القيييييييو  املفروضيييييي  ال  ييييييوز يقييييييييد ممةرسيييييي   يييييي   احلقييييييوق   ييييييي  قيييييييو  غيييييي   -2

ال يييالم   أو ل قيييةنوم واليييض يقتضيييي،ة الضيييرورة س جمتديييع  ميقراطيييي لصييييةن  األمييي  اليييوطين طنقييية  
حلدةييييي  هقييييوق الغيييي   أو ان ا  العةميييي  أو حلدةييييي  الصييييح  العةميييي  أو النظييييةم العييييةم، أو العةميييي 

 وهرية م. 
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 16 ةاملة 
 طفل س هيةي  اخلةصي غ  قةنوأل ل  أو ال  وز أم  ر  أع يعره يع في -1

 مسعت . أو أع م ة  غ  قةنوأل   ر   وال مراسالي ، أو من ل  أو أسري  أو
 امل ة .  أو ل طفل هق س أم حيدي  القةنوم م  مثل   ا التعره -2

 17 ةاملة 
يعاف الدول األطراف  ةلوظيف  اهلةمي  اليض يؤ ي،ية وسيةئط اإلمليالم ويضيد  إمكةنيي  

املع وميية  وامليييوا  ميي  شيييىت املصيية ر الوطنيييي  والدولييي ، وصةصييي  ي ييك اليييض هصييول الطفييل مل يييت 
هليي    ة  ي ييت،دف يع ييي  ر ة يتيي  االجتدةملييي  والروهييي  واملعنوييي  وصييحت  اجل ييدي  والعق ييي ، و قيقيي

 ي ي: مبة الغةي ، يقوم الدول األطراف
ي يييييييجيع وسيييييييةئط اإلمليييييييالم مل يييييييت ن ييييييير املع ومييييييية  وامليييييييوا  ذا  املنفعييييييي    أ(

 ؛29 ةلروح املة  جتدةملي  والثقة ي  ل طفل وو قة  اال
ي ييجيع التعييةوم الييدويل س إنتييةج وينيية ل ون يير  يي   املع وميية  واملييوا  ميي     (

 ؛شىت املصة ر الثقة ي  والوطني  والدولي 
 ؛ي جيع إنتةج كتن األطفةل ون ر ة  ج(
ييييي  ي يييجيع وسييييةئط اإلملييييالم مل يييت إيييييالء ملنةييييي  خةصييي  لالهتيةجيييية  ال غو    (

 ؛إىل ال كةم األص يو أو ل طفل ال ع ينتدي إىل جمدومل  م  جمدوملة  األق ية 
ي ييجيع وضييع منيية و يوجي،ييي  مالئديي  لوقةييي  الطفييل ميي  املع وميية  واملييوا   (ه 
 س االملتنةر.  18و 13 صةحل ، مع وضع أهكةم املة يوالض يضر مب

 18 ةاملة 
المليااف  ةملنييدأ القةئييل إم يني ل الييدول األطيراف قصييةر  ج،يد ة لضييدةم ا -1

 كييال الوالييدي  يييتحدالم م ييؤولية  م يياك  مليي  ير ييي  الطفييل ومنييو . ويقييع مل ييت ملييةيق الوالييدي 
مليي  ير ييي  الطفييل ومنييو . ويكييوم مصييةن ىل األوصيييةء القييةنونيو، ه يين احلةليي ، امل ييؤولي  األو  أو

 الطفل الفض ت موضع ا تدةم،م األسةسي.



 الطفل هقوق ايفةقي 
 

 

قييييوق املنينيييي  س  يييي   االيفةقييييي ، مل ييييت الييييدول س سيييينيل ضييييدةم ويع ييييي  احل -2
األطيييييراف س  ييييي   االيفةقيييييي  أم يقيييييدم امل يييييةملدة املالئدييييي  ل واليييييدي  ول وصييييييةء القيييييةنونيو س 

ولية  ير يي  الطفيل ومل ي،ية أم يكفيل يطيوير مؤس ية  ومرا يق وخيدمة  رملةيي  ؤ االضطال  مب ي
 األطفةل.

لتضييييد  ألطفييييةل الواليييييدي  يتويييي  الييييدول األطييييراف كييييل التيييييدا   املالئديييي   -3
 العةم و هق االنتفة  صدمة  ومرا ق رملةي  الطفل الض  م مؤ  وم هلة. 

 19 ةاملة 
يتوييييي  اليييييدول األطيييييراف مجييييييع التيييييدا   الت يييييريعي  واإل اريييييي  واالجتدةمليييييي   -1

 اإلسيييييةءة الندنيييييي  أو الضيييييرر أو والتع يديييييي  املالئدييييي  حلدةيييييي  الطفيييييل مييييي  كة ييييي  أشيييييكةل العنيييييف
س ذلييك  مبية االسيتغالل، أو املعةم ي  املنطوييي  مل يت إمهيةل، وإسيةءة املعةم يي  أو العق يي  واإلمهيةل أو

الوصيييي القيييةنوأل  األوصييييةء القيييةنونيو(  أو اإلسيييةءة اجلن يييي ، و يييو س رملةيييي  الواليييد  الواليييدي (
 أع شوت آخر يتع،د الطفل  رملةيت . أو مل ي ،

 ، ه يين االقتضييةء، إجييراءا   عةليي  يننغييي أم ي ييدل  يي   التييدا   الوقةئييي -2
لوضييع  ييرام  اجتدةملييي  لتييو   الييدملم الييالزم ل طفييل وألولئييك اليي ي  يتع،ييدوم الطفييل  رملييةيت،م، 
وكيي لك ل شييكةل األخيير  ميي  الوقةييي ، ولتحديييد هييةال  إسييةءة معةم يي  الطفييل امليي كورة هييىت 

ة عت،ية وكي لك لتيدخل القضيةء انم واإل ال  ملن،ة واإلهةل     حبة والتحقيق  ي،ية ومعةجلت،ية ومت
 ه ن االقتضةء. 

 20 ةاملة 
ي ييدح  ال اليي ع أو  ائديي  ميي   يئتيي  العةئ ييي  أو ل طفييل ا ييروم  صييف  مؤقتيي  -1
،  ةلنقييةء س ي ييك النيئيي ، احلييق س محةييي  وم ييةملدة خةصييتو الفضيي ت  مل ييت مصييةحل ليي ، هفةظيية  

 الدول . يو رمهة
 يييي ا  ،ييية الوطنييييي ، رملةيييي   دي يييي  ملثيييللقوانين يضيييد  الييييدول األطيييراف، و قيييية   -2

 الطفل.
الكفةليي  الييوار ة  أو ميكيي  أم ي ييدل  يي   الرملةييي ، س مج يي  أمييور، احلضييةن ، -3

التنيييييين، أو، ملنيييييد الضيييييرورة، اإلقةمييييي  س مؤس ييييية  منةسييييين  لرملةيييييي   أو س القيييييةنوم اإلسيييييالمي،
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وا  االسيتدراري  س ير يي  األطفةل. وملند النظر س احل ول، يننغي إيالء االملتنةر الواجين الستصي
 الطفل وخل في  الطفل اإلقني  والديني  والثقة ي  وال غوي . 

 21 ةاملة 
يضيد  الييدول الييض يقيير و/أو جتييي  نظييةم التنيين إيييالء مصييةن الطفييل الفضيي ت االملتنييةر 

 ي ي: مبة األول والقيةم
 و قيييية  ال ييي طة  املوتصيييي  الييييض  ييييد ،  إال يصييييرح  تنييييين الطفييييل أال يضيييد   أ(

ل قوانو واإلجراءا  املعدول  ية ومل يت أسية  كيل املع ومية  ذا  الصي   املوقيوق  ية، أم التنيين 
 ةلواليييدي  واألقيييةر  واألوصييييةء القيييةنونيو وأم األشيييوةص  يتع يييق  يديييةحلةلييي  الطفيييل  ا  جيييةئ  نظييير 

 مل ييتاملعنيييو، ملنييد االقتضييةء، قييد أملطييوا مليي  مل ييم مييوا قت،م مل ييت التنييين مل ييت أسيية  هصييوهلم 
 ؛قد ي  م م  امل ورة مة

يعاف   م التنين س   د آخر ميكي  املتنيةر  وسيي    دي ي  لرملةيي  الطفيل، إذا    (
إذا يعي ر  العنةيي   ي   ي ع طريقي  مالئدي   أو متننيي ، أو أسيرة هةضين   يع ر  إقةم  الطفيل ليد

 ؛س وطن 
ة  يضييييد ،  ةلن يييين  ل تنييييين س   ييييد آخيييير، أم ي ييييتفيد الطفييييل ميييي  ضييييدةن  ج(

 ؛ ةلتنين الوطين يتع ق  يدةومعةي  يعة ل ي ك القةئد  
يتويي  مجيييع التييدا   املنةسيين  كييي يضييد ،  ةلن يين  ل تنييين س   ييد آخيير، أم    (
 ؛غ  م رو  ةيليعو  مل ت أولئك امل ةركو  ي،ة  ك ن م ال ملد ي  التنين
 ة  قنةئييي ايفةقيي أو يعيي ز، ملنييد االقتضييةء، أ ييداف  يي   امليية ة  عقييد يريينيية  (ه 

الطفييل س   ييد آخيير ينييين متعييد ة األطييراف، وي ييعت، س  يي ا اإلطييةر، إىل ضييدةم أم يكييوم  أو
 اهليئة  املوتص .  أو م  خالل ال  طة 

 22 ةاملة 
يتوييي  اليييدول األطيييراف س  ييي   االيفةقيييي  التيييدا   املالئدييي  لتكفيييل ل طفيييل  -1

ل قيييوانو واإلجيييراءا   و قييية   ة  الييي ع يعتيييرب الجئييي أو الييي ع ي يييعت ل حصيييول مل يييت مركييي  الجيييت،
ت أع شيييوت آخييير، ي ق ييي أو يصيييحن  واليييدا  مل أو ا  يييي  املعديييول  ييية، سيييواء صيييحن  أو الدوليييي 

 احلدةييي  وامل ييةملدة اإلن ييةني  املنةسيينتو س التدتييع  ييةحلقوق املنطنقيي  املوضييح  س  يي   االيفةقييي 



 الطفل هقوق ايفةقي 
 

 

حقيوق اإلن يةم اليض يكيوم اليدول املي كورة املتع قي   أو غ  ة م  الصكوك الدوليي  اإلن يةني  وس
  ي،ة. ة  أطرا 

التعيةوم س أع  ،ة  يرا  منةسين مة وهل ا الغره، يو ر الدول األطراف، ه ن -2
املنظديية  غيي   أو ج،ييو  ينيي هلة األمييم املتحييدة وغ  يية ميي  املنظديية  احلكومييي  الدولييي  املوتصيي 

ل ك،ي ا وم يةملدي ، ول نحيث ملي  واليدع طفيل احلكومي  املتعةون  مع األمم املتحدة، حلدةي  طفي
مليي  أع أ ييرا  آخييري  ميي  أسييري ، ميي  أجييل احلصييول مل ييت املع وميية   أو يصييحن  أهييد ال الجييت

األ يرا  انخيري   أو احليةال  اليض يتعي ر  ي،ية العثيور مل يت الواليدي  وس .الالزم  جلدع مشل أسري 
مييي    مؤقتيي أو حمييروم  صييف   ائديي  ألسييري ، مييينح الطفييل ذا  احلدةييي  املدنوهيي  ألع طفيييل آخيير

  و موضح س     االيفةقي .  كدة   يئت  العةئ ي  ألع سنن،

 23 ةاملة 
حييةة   ة  ج يدي أو ة  يعاف اليدول األطيراف  وجيو  متتيع الطفيل املعيوق ملق يي -1

كةم   وكرمي ، س ظروف يكفل ل  كرامت  ويعي ز املتدية   مل يت الينفل ويي ير م يةركت  الفع يي  س 
 دع.ا ت

يعاف الدول األطراف حق الطفل املعوق س التدتع  رملةيي  خةصي  وي يجع  -2
 تييو ر املييوار ، يقييدم امل ييةملدة الييض  ة  ويكفييل ل طفييل املؤ ييل ليي لك ول د ييؤولو مليي  رملةيتيي ، ر نيي

 غ مهة مم  يرملون . أو يقدم ملن،ة ط ن، والض يتالءم مع هةل  الطفل وظروف والدي 
   اخلةصييي  ل طفيييل املعيييوق، ييييو ر امل يييةملدة املقدمييي  و قييية  لالهتيةجييية ة  إ راكييي -3

غ مهية ممي   أو ك دة أمك  ذلك، ميع مرامليةة امليوار  املةليي  ل واليدي  ة  م      املة ة جمةن 2 ل فقرة
مل ييت  يقومييوم  رملةييي  الطفييل، ويننغييي أم  ييدف إىل ضييدةم إمكةنييي  هصييول الطفييل املعييوق  عييال  

التع يم والتدرين، وخدمة  الرملةي  الصحي ، وخدمة  إملة ة الت  يل، واإلملدا  ملدةرس  ملديل، 
إىل  قيييييق االنييييدمةج االجتدييييةملي ل طفييييل ومنييييو   عوالفييييرص الا ي،ييييي  وي قييييي  ذلييييك  صييييورة يييييؤ 

 س ذلك منو  الثقةس والروهي، مل ت أكدل وج  ممك . مبة الفر ع،
جع،  ييروح التعييةوم الييدويل، ينيية ل املع وميية  مل ييت الييدول األطييراف أم ي يي -4

 املنةسن  س ميدام الرملةي  الصيحي  الوقةئيي  والعيالج الطين والنف يي واليوظيفي ل طفيةل املعيوقو،
س ذلييك ن يير املع وميية  املتع قيي  مبنيية   إمليية ة الت  يييل واخلييدمة  امل،نييي  وإمكةنييي  الوصييول  مبيية

ميي    ييو قييدرا ة وم،ةرا يية ويوسيييع خرب يية س  يي    إلي،يية، وذلييك  غييي  متكييو الييدول األطييراف
 ا ةال . ويراملت  صف  خةص ، س   ا الصد ، اهتيةجة  الن دام النةمي . 
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 24 ةاملة 
يعيييياف الييييدول األطييييراف حييييق الطفييييل س التدتييييع  يييي مل ت م ييييتو  صييييحي  -1

دول   وغيييييي  وحقيييييي  س مرا ييييييق ملييييييالج األمييييييراه وإمليييييية ة الت  يييييييل الصييييييحي. وينيييييي ل اليييييي ميكيييييي 
حيرم أع طفل م  هق  س احلصيول مل يت خيدمة  الرملةيي   أال قصةر  ج،د ة لتضد  األطراف

 الصحي     .
ويتويييي ،  وجيييي  خييييةص،  يتيييية ع الييييدول األطييييراف إملدييييةل  يييي ا احلييييق كييييةمال   -2

 التدا   املنةسن  م  أجل:
 ؛خف  و ية  الرضع واألطفةل  أ(

ي  الالزمتيو جلدييع األطفيةل ميع كفةل  يو   امل ةملدة الطني  والرملةي  الصح   (
 ؛الت ديد مل ت يطوير الرملةي  الصحي  األولي 

مكة ح  األمراه وسوء التغ ي  هىت س إطيةر الرملةيي  الصيحي  األوليي ، ملي    ج(
طريييق أمييور من،يية يطنيييق التكنولوجييية املتةهيي    يي،ول  ومليي  طريييق يييو   األغ ييي  املغ ييي  الكة ييي  

 ؛ املتنةر ة أخطةر ي وث النيئ  وخمةطر ومية  ال ر  النقي ، آخ ة س
 ؛و عد ة الوال ةكفةل  الرملةي  الصحي  املنةسن  ل م،ة  قنل    (
سييييييييدة الواليييييييدي  والطفيييييييل،  وال كفةلييييييي  ي وييييييييد مجييييييييع قطةملييييييية  ا تديييييييع، (ه 

 ةملع وميية  األسةسييي  املتع قيي   صييح  الطفييل ويغ يتيي ، وم اييية الرضييةمل  الطنيعييي ، ومنيية و هفييظ 
إلصحةح النيئي، والوقةيي  مي  احليوا ث، وهصيول  ي   القطةملية  مل يت يع ييم س  ي   الصح  وا

 ؛ا ةال  وم ةملد ة س االستفة ة م      املع ومة 
يطوير الرملةي  الصحي  الوقةئي  واإلرشة  املقدم ل والدي ، والتع يم واخليدمة    و(

 املتع ق   تنظيم األسرة.
التيدا   الفعةلي  واملالئدي   غيي  إلغيةء املدةرسية  يتو  الدول األطراف مجييع  -3

 التق يدي  الض يضر  صح  األطفةل.
يتع،ييد الييدول األطييراف  تع ييي  وي ييجيع التعييةوم الييدويل ميي  أجييل التوصييل  -4

  يييكل ييييدر ي إىل اإلملديييةل الكةميييل ل حيييق املعييياف  ييي  س  ييي   املييية ة. ويرامليييت  صيييف  خةصييي  
 اهتيةجة  الن دام النةمي  س   ا الصد . 



 الطفل هقوق ايفةقي 
 

 

 25 ةاملة 
 الرملةيي ه ايعاف الدول األطراف حق الطفل ال ع يو ملي  ال ي طة  املوتصي  ألغير 

العق ييي  س مراجعيي   ورييي  ل عييالج املقييدم ل طفييل وجلديييع  أو ملييالج صييحت  الندنييي  أو احلدةييي  أو
 الظروف األخر  ذا  الص    ءيدامل . 

 26 ةاملة 
يعييييياف الييييييدول األطييييييراف لكييييييل طفيييييل  ييييييةحلق س االنتفيييييية  ميييييي  الضييييييدةم  -1
زميي  لتحقييق اإلملديةل الكةمييل س ذليك التيي مو االجتديةملي، ويتوي  التيدا   الال مبية االجتديةملي،
 لقةنوحبة الوطين. هل ا احلق و قة  
يننغيييي مييينح اإلملةنييية ، ملنيييد االقتضيييةء، ميييع مرامليييةة ميييوار  وظيييروف الطفيييل  -2

ملي  أع املتنيةر آخير ذع صي    ط ين يقيدم مي   واألشوةص امل ؤولو مل  إملةلي  الطفيل،  ضيال  
 نية   ملن  ل حصول مل ت إملةنة .  أو جةنن الطفل

 27 ةاملة 
يعييياف اليييدول األطيييراف حيييق كيييل طفيييل س م يييتو  معي يييي مالئيييم لنديييو   -1

 الندأل والعق ي والروهي واملعنوع واالجتدةملي.
األشيوةص انخيروم امل يؤولوم ملي  الطفيل،  أو أهيدمهة أو يتحدل الواليدام -2

ي ييي  امل يييؤولي  األسةسيييي  ملييي  القييييةم، س هيييدو  إمكةنيييية م املةليييي  وقيييدرا م،  تييي مو ظيييروف املع
 الالزم  لندو الطفل.

هدو  إمكةنية ة، التيدا    وس لظرو ،ة الوطني  يتو  الدول األطراف، و قة   -3
املالئد  م  أجيل م يةملدة الواليدي  وغ مهية مي  األشيوةص امل يؤولو ملي  الطفيل، مل يت إملديةل 

 ةلتغ ييي   قيتع يي  يدييةسيييدة  وال  يي ا احلييق ويقييدم ملنييد الضييرورة امل ييةملدة املة ييي  و ييرام  الييدملم،
 والك ةء واإلسكةم.

يتو  الدول األطيراف كيل التيدا   املنةسين  لكفةلي   صييل نفقي  الطفيل مي   -4
 مليي  الطفيييل، سيييواء  اخيييل الدولييي  الطيييرف ة  مييي  األشيييوةص انخيييري  امل يييؤولو مةليييي أو الوالييدي 

مليي  الطفييل س  وليي  أخيير   ة  س اخلييةرج. و وجيي  خييةص، ملنييدمة يعيييو ال ييوت امل ييؤول مةلييي أو
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إ يرام  أو غ  الدول  الض يعيو  ي،ة الطفل، ي جع الدول األطراف االنضدةم إىل ايفةقية   وليي 
 ايفةقة  م    ا القنيل، وك لك اختةذ يريينة  أخر  منةسن . 

 28 ةاملة 
لإلملدييةل الكةمييل  ة  يعيياف الييدول األطييراف حييق الطفييل س التع يييم، و قيقيي -1
 ي ي: مبة ومل ت أسة  يكة ؤ الفرص، يقوم  وج  خةص ة  يدر يهل ا احلق 

 ؛ل جديع ة  جمةن ة  ومتةه ة  جعل التع يم اال تدائي إل امي  أ(
امل،يين، ويو   ية  أو ي جيع يطوير شىت أشكةل التع يم الثةنوع، سيواء العيةم   (

ع يييم ويقييدم امل ييةملدة وإيةهت،يية جلديييع األطفييةل، واختييةذ التييدا   املنةسيين  مثييل إ خييةل جمةنييي  الت
 ؛املةلي  ملند احلةج  إلي،ة

ل جديييع مل ييت أسيية   ة  ،   ييىت الوسييةئل املنةسيين ، متةهيييلجعييل التع يييم العيية  ج(
 ؛القدرا 

 جعييل املع وميية  واملنيية و اإلرشيية ي  الا وييي  وامل،نييي  متييو رة جلديييع األطفييةل   (
 ؛متنةوهلم وس

س املدار  والتق يل مي  معيدال  ييرك اختةذ يدا   لت جيع احلضور املنتظم  (ه 
 الدراس .

يتو  الدول األطراف كة   التدا   املنةسن  لضدةم إ ارة النظيةم س امليدار   -2
 مل ت حنو يتد ت مع كرام  الطفل اإلن ةني  ويتوا ق مع     االيفةقي .

يقييوم الييدول األطييراف س  يي   االيفةقييي   تع ييي  وي ييجيع التعييةوم الييدويل س  -3
مييور املتع قيي   ييةلتع يم، وصةصيي   ييدف اإلسيي،ةم س القضييةء مل ييت اجل،ييل واألمييي  س مجيييع أحنييةء األ

العيييةمل ويي ييي  الوصيييول إىل املعر ييي  الع ديييي  والتقنيييي  وإىل وسيييةئل التع ييييم احلديثييي . ويرامليييت  صيييف  
 خةص  اهتيةجة  الن دام النةمي  س   ا الصد . 

 29 ةاملة 
 حنو: ة  ت أم يكوم يع يم الطفل موج،يوا ق الدول األطراف مل  -1
 ؛أقصت إمكةنة ة يندي  شوصي  الطفل وموا ن  وقدراي  العق ي  والندني  إىل  أ(



 الطفل هقوق ايفةقي 
 

 

يندييييي  اهيييياام هقييييوق اإلن ييييةم واحلرييييية  األسةسييييي  واملنيييية و املكرسيييي  س    (
 ؛ميثةق األمم املتحدة

ةصيييي ، والقيييييم الطفييييل و ويتيييي  الثقة ييييي  ولغتيييي  وقيديييي  اخل عيندييييي  اهيييياام ذو   ج(
واحلضيةرا  املوت في  ملي   ،الوطني  ل ن د ال ع يعيو  ي  الطفل والن يد الي ع ن ي   يي  س األصيل

 ؛هضةري 
إمليييدا  الطفيييل حلييييةة ي ت يييعر امل يييؤولي  س جمتديييع هييير،  يييروح مييي  التفييية م    (

وال يييي م والت ييييةمح وامل ييييةواة  ييييو اجلن ييييو والصييييداق   ييييو مجيييييع ال ييييعو  واجلدةمليييية  اإلقنييييي  
 ؛الوطني  والديني  واألشوةص ال ي  ينتدوم إىل ال كةم األص يوو 

 يندي  اهاام النيئ  الطنيعي . (ه 
يف يير مل ييت أنيي  يييدخل س هرييي   ميية 28 ةامليية  أو ليييل س نييت  يي   امليية ة -2

مل ييييت الييييدوام مبراملييييةة املنيييية و  ة  األ ييييرا  واهليئيييية  س إن ييييةء املؤس يييية  التع يدييييي  وإ ار يييية، ر نيييي
ميييي   يييي   امليييية ة و ةشيييياا  مطة قيييي  التع يييييم اليييي ع يييييو ر   يييي    1 ةمل ي،يييية س الفقيييير املنصييييوص 

 املؤس ة  ل دعةي  الدنية الض قد يضع،ة الدول . 

 30 ةاملة 
أشييوةص ميي  ال ييكةم  أو لغوييي  أو  ينييي  أو س الييدول الييض يوجييد  ي،يية أق ييية  إقنييي 

ألولئييك ال ييكةم ميي  احلييق س أم  وأ لت ييك األق ييية  ي ييوز هرمييةم الطفييل املنتديي ال األصيي يو،
اسيييتعدةل  أو ج،يييةر  دينييي  وممةرسييي  شيييعةئر ،إلاس  أو يتدتيييع، ميييع  قيييي  أ يييرا  ا دوملييي ،  ثقة تييي ،

 لغت . 

 31 ةاملة 
يعييييياف اليييييدول األطيييييراف حيييييق الطفيييييل س الراهييييي  ووقيييييت الفيييييرا ، وم اولييييي   -1

 الفنوم. وس احليةة الثقة ي األلعة  وأن ط  االستجدةم املنةسن  ل ن  وامل ةرك  حري  س 
 ييييام الييييدول األطييييراف ويعيييي ز هييييق الطفييييل س امل ييييةرك  الكةم يييي  س احليييييةة  -2

الثقة ي  والفني  وي جع مل ت يو    رص مالئد  ومت يةوي  ل ن ية  الثقيةس والفيين واالسيتجدةمي 
 وأن ط  أوقة  الفرا . 
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 32 ةاملة 
  ميي  االسييتغالل االقتصيية ع يعيياف الييدول األطييراف حييق الطفييل س محةيتيي -1

 ا  أم يكييوم ضييةر  أو أم ميثييل إملةقيي  لتع يييم الطفييل، أو ا  وميي  أ اء أع ملدييل يييرجح أم يكييوم خطيي  
 االجتدةملي. أو املعنوع، أو الروهي، أو العق ي، أو  ندو  الندأل، أو  صح  الطفل
والا ويي  اليض يتو  الدول األطراف التدا   الت ريعي  واإل اري  واالجتدةمليي   -2

يكفيييل ينفيييي   ييي   املييية ة. وهلييي ا الغيييره، وميييع مرامليييةة أهكيييةم الصيييكوك الدوليييي  األخييير  ذا  
 ي ي: مبة الص  ، يقوم الدول األطراف  وج  خةص

 ؛أملدةر  نية لاللتحةق  عدل أو  ديد ملدر أ ىن ( أ
 ؛وضع نظةم منةسن ل ةملة  العدل وظرو   (  
منةسييين  لضييدةم  غيييي  إنفيييةذ  ييي   املييية ة جييي اءا  أخييير   أو  ييره ملقو ييية   ج(

  فعةلي . 

 33 ةاملة 
س ذليك التيدا   الت يريعي  واإل اريي   مبية يتو  الدول األطراف مجيع التيدا   املنةسين ،

واالجتدةملي  والا وي ، لوقةي  األطفيةل مي  االسيتودام غي  امل يرو  ل ديوا  املويدرة وامليوا  امليؤقرة 
 املعة يييدا  الدولييي  ذا  الصيي  ، وملنييع اسييتودام األطفيييةل س مل ييت العقييل، ه ييندة  ييد   س

 .إنتةج مثل     املوا   طريق  غ  م رومل  واالجتةر  ة

 34 ةاملة 
يتع،د الدول األطراف حدةي  الطفل م  مجيع أشكةل االسيتغالل اجلن يي واالنت،يةك 

  املالئديي  الوطنييي  اجلن ييي. وهليي   األغييراه يتويي  الييدول األطييراف،  وجيي  خييةص، مجيييع التييدا 
 والثنةئي  واملتعد ة األطراف ملنع:

 ؛أع ن ة  جن ي غ  م رو  يإكرا  الطفل مل ت يعةط أو محل  أ(
غ  ييييية مييييي  املدةرسييييية   أو ل طفيييييةل س اليييييدملةرة اليلاالسيييييتودام االسيييييتغ   (

 ؛اجلن ي  غ  امل رومل 
 ة. ل طفةل س العروه واملوا  الداملر  اليلاالستودام االستغ  ج(
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 35 ةاملة 
يتو  الدول األطراف مجييع التيدا   املالئدي  الوطنيي  والثنةئيي  واملتعيد ة األطيراف ملنيع 

 يييي ع شييييكل ميييي   أو االجتييييةر  ييييم ألع غييييره ميييي  األغييييراه أو  يييييع،م أو اختطييييةف األطفييييةل
 األشكةل.

 36 ةاملة 
 ديي اليدول األطيراف الطفييل مي  سيةئر أشيكةل االسييتغالل الضيةرة  ي ع جةنين ميي  

 الطفل.   جوانن ر ة

 37 ةاملة 
 يكفل الدول األطراف:

العقو يييي   أو لغيييي   ميييي  ضييييرو  املعةم يييي  أو أال يعييييره أع طفييييل ل تعيييي ين  أ(
احلييييةة   ييينن   ال يييج  ميييد أو يفيييره ملقو ييي  اإلمليييدام وال امل،ينييي . أو الالإن يييةني  أو القةسيييي 

 ؛جرائم يريكن،ة أشوةص يقل أملدةر م مل  ريةأل مل رة سن   وم وجو  إمكةني  لإل راج ملن،م
يع في . و ين أم  ير   أو أال حيرم أع طفل م  هريت   صورة غ  قةنوني    (
كد جيي  أخيي  وألقصيير  إال  ييوز ممةرسييت  وال ل قييةنوم سييجن  و قيية   أو اهتجييةز  أو املتقييةل الطفييل

 ؛مني  منةسن  اة ز 
يعةميييل كيييل طفيييل حميييروم مييي  هريتييي   ءن يييةني  واهييياام ل كرامييي  املت صييي   س   ج(

اهتيةجيية  األشييوةص اليي ي    غييوا سيين . و وجيي  خييةص، يفصييل كييل  ياإلن ييةم، و طريقيي  يرامليي
يعتيييرب أم مصييي ح  الطفيييل يقتضيييي خيييالف ذليييك،  مييية مل طفيييل حميييروم مييي  هريتييي  ملييي  النيييةلغو،

س الظيروف  إال مل ت ايصةل مع أسري  مل  طرييق املراسيال  وال ييةرا ، ويكوم ل  احلق س النقةء
 ؛االستثنةئي 

يكيوم لكييل طفييل حميروم ميي  هريتيي  احلييق س احلصيول   ييرمل  مل ييت م ييةملدة    (
مليي  احلييق س الطعيي  س شييرملي  هرمةنيي  ميي  احلرييي   قةنونييي  وغ  يية ميي  امل ييةملدة املنةسيين ،  ضييال  

أم  يير  النييت   ييرمل  س أع إجييراء  وس   وحمةيييدة أخيير ،سيي ط  خمتصيي  م ييتق  أو أمييةم حمكديي 
 م    ا القنيل. 
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 38 ةاملة 
يتع،ييد الييدول األطييراف  يي م  ييام قواملييد القييةنوم اإلن ييةأل الييدويل املنطنقيي   -1

 مل ي،ة س املنةزملة  امل  ح  وذا  الص    ةلطفل وأم يضد  اهاام     القواملد.
ي ياك  أال لكيي يضيد  ة  التيدا   املدكني  ملد يييتو  الدول األطراف مجييع  -2

 س احلر . ا  منةشر  ة  ين ا سن،م  ل مل رة سن  اشااك مل األشوةص ال ي 
ين يا سين   يل مل يرة سين   مل متتنع الدول األطراف مل  جتنييد أع شيوت -3

س قوا ييية امل ييي ح . وملنيييد التجنييييد مييي   يييو األشيييوةص الييي ي    غيييت سييين،م  يييل مل يييرة سييين  
إلملطيةء األولويي  ملي   يم  تين ا ريةأل مل رة سن ،  ن مل يت اليدول األطيراف أم ي يع مل ولكن،ة

 .أكرب سنة  
اللت امة ييية مبقتضيييت القيييةنوم اإلن يييةأل اليييدويل  يتويي  اليييدول األطيييراف، و قييية   -4

لكيي يضيد  محةيي   ة  حدةي  ال كةم امليدنيو س املنةزملية  امل ي ح ، مجييع التيدا   املدكني  ملد يي
 ح. األطفةل املت قري   ن ا  م     ورملةي 

 39 ةاملة 
يتوي  اليدول األطيراف كيل التيدا   املنةسيين  لت يجيع الت  ييل النيدأل والنف يي وإمليية ة 

 االسييتغالل أو االنييدمةج االجتدييةملي ل طفييل اليي ع يقييع ضييحي  أع شييكل ميي  أشييكةل اإلمهييةل
 عقو ييييييي  القةسيييييييي ال أو أع شيييييييكل آخييييييير مييييييي  أشيييييييكةل املعةم ييييييي  أو التعييييييي ين أو اإلسيييييييةءة، أو
املنةزمليية  امل يي ح . و يير   يي ا الت  يييل وإمليية ة االنييدمةج  يي   س  أو امل،ينيي ، أو الالإن ييةني  أو

  يئ  يع ز صح  الطفل، واهاام  ل اي ، وكرامت . 

 40 ةاملة 
 أنيي  انت،ييك قييةنوم العقو يية  تدمليعيياف الييدول األطييراف حييق كييل طفييل ي يي -1

س أم يعةمييل  طريقيي  يتفييق مييع ر ييع  رجيي  إه يية  الطفييل يثنييت مل ييي  ذلييك  أو يييت،م  يي لك أو
لآلخري  م  هقوق اإلن ةم واحلريية  األسةسيي  ويرامليي  ملة  كرامت  وقدر ، ويع ز اهاام الطفل

 ةء س ا تدع.س  الطفل واستصوا  ي جيع إملة ة اندمةج الطفل وقيةم   دور  ن  
  ذا  الصيي  ، يكفييل ليي لك، ومييع مراملييةة أهكييةم الصييكوك الدولييي و قيقيية   -2

 ي ي: مة الدول األطراف،  وج  خةص،
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إقنية  ذليك  أو ا ةمي   ي لك أو  ملةء انت،ةك الطفل لقةنوم العقو ة املدم   أ(
اليييدويل ملنييييد  أو يكييي  حمظيييورة مبوجيييين القيييةنوم اليييوطين مل أوجيييي  قصيييور أو مل يييي    ييينن أ عيييةل

 ؛اريكة ة
يييييت،م  يييي لك  أو ة   نيييي  انت،ييييك قييييةنوم العقو يييي تمليكييييوم لكييييل طفييييل يييييد     (

 الضدةنة  التةلي  مل ت األقل:
 ؛ل قةنوم ا ااه  راءي  إىل أم يثنت إ انت  و قة   '1'
 ومنةشييييييرة  ييييييةلت،م املوج،يييييي  إلييييييي ، مليييييي  طريييييييق والدييييييي  ا  إخطييييييةر   ييييييور  '2'

األوصيةء القيةنونيو مل يي  ملنيد االقتضيةء، واحلصيول مل يت م يةملدة  أو
 ؛إلملدا  ويقدم   ةمل غ  ة م  امل ةملدة املالئد   أو قةنوني 

 يئ  قضةئي  خمتص  وم تق   ون ي،ي   ةلفصيل س  مليوا   أو قيةم س ط  '3'
 ل قييةنوم، حضييور م ت ييةر قييةنوأل  وم ييي خ  س حمةكديي  ملة ليي  و قيية  

األوصييييةء القيييةنونيو  أو مب يييةملدة منةسييين  أخييير  وحضيييور والديييي  أو
 ضيييييي ت،عتييييييرب أم ذلييييييك س غيييييي  مصيييييي ح  الطفييييييل الفيح  ميييييية مل مل ييييييي ،
 ؛هةلت  أو سيدة إذا أخ  س احل نةم سن  وال

 االمليااف  ةلي نن، واسيتجوا  أو ملدم إكرا   مل ت اإل الء   ،ة ة '4'
يييي مو اسيييتجوا  ال ييي،و  املنة ضيييو وكفةلييي  اشيييااك واسيييتجوا   أو

 ؛ال ،و  لصةحل  س ظل ظروف م  امل ةواة
 سيييي ط  خمتصيييي إذا املتييييرب أنيييي  انت،ييييك قييييةنوم العقو يييية ، ييييي مو قيييييةم  '5'

ل قييةنوم  ءمليية ة النظيير س   يئيي  قضييةئي  م ييتق   ون ي،يي  أمل ييت و قيية   أو
 ؛ل لك أي  يدا   مفروض  ينعة   وس   ا القرار

ر مل يييت الطفيييل إذا يعييي    ة  حلصيييول مل يييت م يييةملدة مييياجم شيييفوع جمةنيييا '6'
 ؛النطق  ة أو ال غ  امل تعد    ،م

 مجيع مراهل الدملو . أقنةء ة  ي مو اهاام هيةي  اخلةص  متةم '7'
ي عت الدول األطراف لتع ير إقةم  قوانو وإجراءا  وسي طة  ومؤس ية   -3

 يت،دييوم  يي لك أو مل ييت األطفييةل اليي ي  يييدملت أحبييم انت،كييوا قييةنوم العقو يية  منطنقيي  خصيصيية  
 ي ي: مبة يثنت مل ي،م ذلك، وخةص  القيةم أو
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ليييدي،م األ  يييي  النت،يييةك  دييييد سييي   نيييية يفييياه  وحبييية أم األطفيييةل لييييل   أ(
 ؛قةنوم العقو ة 
استصييوا  اختييةذ يييدا   ملنييد االقتضييةء ملعةم يي   ييؤالء األطفييةل  وم ال جييوء    (

 .كةمال    ة  إىل إجراءا  قضةئي ، شريط  أم  ام هقوق اإلن ةم والضدةنة  القةنوني  اهاام
امل يييورة، يتيييةح يريينييية  خمت فييي ، مثيييل أوامييير الرملةيييي  واإلرشييية  واإلشيييراف، و  -4

واالختنيييةر، واحلضييييةن ، و يييرام  التع يييييم والتيييدرين امل،ييييين وغ  ييية ميييي   يييدائل الرملةييييي  املؤس ييييي ، 
 لضدةم معةم   األطفةل  طريق  يالئم ر ة ،م ويتنةسن مع ظرو ،م وجرم،م مل ت ال واء. 

 41 ةاملة 
ميييل أع أهكييةم يكييوم أسيير  إ ضييةء إىل إملدييةل هقييوق  ميية ليييل س  يي   االيفةقييي 

 ل والض قد ير  س:الطف
 أو ؛قةنوم  ول  طرف  أ(

 القةنوم الدويل ال ةرع مل ت ي ك الدول .    (

 الجزء الثاني
 42 ةاملة 

يتع،يييد اليييدول األطيييراف  ييي م ين ييير منييية و االيفةقيييي  وأهكةم،ييية مل يييت نطيييةق واسيييع 
  ةلوسةئل املالئد  والفعةل ،  و الكنةر واألطفةل مل ت ال واء. 

 43 ةاملة 
لغييره  راسي  التقييدم اليي ع أهرزيي  الييدول األطيراف س اسييتيفةء ينفييي  ين ي   -1

االلت امييية  اليييض يع،يييد   ييية س  ييي   االيفةقيييي  جلنييي  معنيييي  حقيييوق الطفيييل يضيييط ع  ةلوظيييةئف 
 املنصوص مل ي،ة  يدة ي ي.
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مييييي  ذو  املكةنيييي  اخل قييييي  الر يعييييي   ا    مل يييير خنييييريةنيييييي  يتيييي لف ال جنيييي  ميييي   -2
. وينتوين اليدول األطيراف أملضيةء  امليدام ال ع يغطيي   ي   االيفةقيي والكفةءة املعاف  ة س

ال جنييي  مييي   يييو رملةية ييية ويعديييل  يييؤالء األملضيييةء  صيييفت،م ال وصيييي ، وييييوىل االملتنيييةر ل توزييييع 
 اجلغراس العة ل وك لك ل نظم القةنوني  الرئي ي .

ول ينتون أملضةء ال جن   ةالقاا  ال رع م  قةئد  أشوةص يرشح،م اليد -3
 م   و رملةية ة. ا  واهد ة  األطراف، ولكل  ول  طرف أم يرشح شوص

 ييير  االنتوييية  األول لعضيييوي  ال جنييي   عيييد سيييت  أشييي،ر مل يييت األكثييير مييي   -4
يةريخ  دء نفةذ     االيفةقي  و عد ذلك مرة كل سنتو. ويوج  األمو العةم ل ميم املتحيدة قنيل 

رسةل  إىل الدول األطراف ييدملو ة  ي،ية إىل يقيدم أر ع  أش،ر مل ت األقل م  يةريخ كل انتوة  
جبديييع األشييوةص  ألفنةئييية   يرشيييحة ة س غضييوم شيي،ري . مث يعييد األمييو العييةم قةئديي  مرينيي  يريينيية  

اليدول األطيراف اليض رشيحت،م، وين غ،ية إىل اليدول األطيراف س  املرشحو مل ت   ا النحيو منينية  
     االيفةقي .
 اجتدةمليية  ل ييدول األطييراف يييدملو األمييو العييةم إىل جتيير  االنتوة يية  س -5

 يييي   االجتدةمليييية ، الييييض ي ييييكل هضييييور ق ثييييي الييييدول  وس ملقييييد ة س مقيييير األمييييم املتحييييدة.
هلة، يكوم األشيوةص املنتونيوم لعضيوي  ال جني   يم الي ي  حيصي وم  ة  قةنوني ة  األطراف  ي،ة نصة 

صيوا  ممث يي اليدول األطيراف احلةضيري  مل ت أكرب ملد  مي  األصيوا  ومل يت األغ نيي  املط قي  أل
 يو.املصو  

ينتويين أملضييةء ال جنيي  ملييدة أر ييع سيينوا . و ييوز إمليية ة انتويية م إذا جيير   -6
األول   يرشييييح،م مييي  جدييييد. غييي  أم ميييدة واليييي    ييي  مييي  األملضيييةء املنتونيييو س االنتوييية

   ةختييييةر أمسيييةء و عيييد االنتوييية  األول منةشيييرة يقيييوم رئييييل االجتدييية  ؛ينقضيييي  ةنقضيييةء سييينتو
  ؤالء األملضةء اخلد    ةلقرمل .

__________ 
  يعيييديال  1995 كيييةنوم األول/ ي يييدرب  21 امليييؤر  50/155 أقييير  اجلدعيييي  العةمييي ، مبوجييين القيييرار ،

ويقضي  ةالستعةض  مل  ملنيةرة "مل يرة خيرباء"  عنيةرة "ريةنيي  مل ير  43 م  املة ة 2 الفقرةأ خل مل ت 
ليد  قنولي  مي  جةنين أغ نيي   2002 ي يري  الثيةأل/نو درب 18 خن ا ". و خل التعديل هي  النفيةذ س

  ول . 128 ق ثي الدول األملضةء، أع
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أمل يي  ألع سيينن آخيير أنيي  غيي   أو اسييتقةل أو إذا يييوس أهييد أملضييةء ال جنيي  -7
آخير مي   يو  ا  قة ر مل ت ي  ي  م،ةم ال جن ، يعو الدول  الطرف الض قةمت  اشيح العضو خن  

 ال جن .مبوا ق   ة  رملةية ة ليكدل املدة املتنقي  م  الوالي ، ر ن
 يضع ال جن  نظةم،ة الداخ ي. -8
 ينتون ال جن  أملضةء مكتن،ة لفاة سنتو. -9
س أع كيييييةم  أو يعقيييييد اجتدةملييييية  ال جنييييي  ملييييية ة س مقييييير األميييييم املتحيييييدة -10

و يد  ميدة اجتدةملية  ال جني ،  .منةسن آخر  د   ال جن . وجتتدع ال جن  ملة ة مرة س ال ين 
مبوا قي   ة  األمير، س اجتدية  ل يدول األطيراف س  ي   االيفةقيي ، ر نيويعة  النظر  ي،ة، إذا اقتضت 

 اجلدعي  العةم .
ي يي م ميي  مييوظفو ومرا ييق الضييطال   ميية ر األمييو العييةم ل مييم املتحييدةيييو    -11
 ةل   وظةئف،ة مبوجن     االيفةقي .ال جن   صورة  ع  
  اجلدعيي  العةمي ، حيصل أملضةء ال جن  املن  ة مبوجن     االيفةقي ، مبوا ق -12

 قد يقرر  اجلدعي  العةم  م  شرو  وأهكةم.  ملة مل ت مكة    م  موار  األمم املتحدة، و قة  

 44 ةاملة 
يتع،د الدول األطراف   م يقدم إىل ال جني ، ملي  طرييق األميو العيةم ل ميم  -1

 يي   االيفةقييي  ومليي  املتحييدة، يقييةرير مليي  التييدا   الييض املتدييد ة إلنفييةذ احلقييوق املعيياف  يية س 
 التقدم ا رز س التدتع  ت ك احلقوق:

الطييييرف  س غضييييوم سيييينتو ميييي   ييييدء نفييييةذ  يييي   االيفةقييييي   ةلن يييين  ل دوليييي   أ(
 ؛املعني 

 و عد ذلك مرة كل  ل سنوا .   (
يوضح التقيةرير املعيدة مبوجين  ي   املية ة العواميل والصيعة  اليض ييؤقر مل يت  -2

ملتع،ييييد  يييية مبوجيييين  يييي   االيفةقييييي  إم وجييييد  مثييييل  يييي   العوامييييل  رجيييي  الو ييييةء  ةاللت اميييية  ا
لتنفيي   شيةمال   مل ت مع ومة  كة ي  ييو ر ل جني   ،دية   والصعة . و ن أم ي تدل التقةرير أيضة  

 .االيفةقي  س الن د املعين
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إىل ال جنيييي  أم يكييييرر،  شييييةمال   أولييييية   ال هةجيييي   دوليييي  طييييرف قييييدمت يقريييييرا   -3
  ( م      املة ة، املع ومية  األسةسيي  اليض سينق 1 ةل فقر  يقةرير الهق  و قة  يقدم  م    يدة

 هلة يقدمي،ة.
 يييوز ل جنييي  أم يط ييين مييي  اليييدول األطيييراف مع ومييية  إضييية ي  ذا  صييي    -4

  تنفي  االيفةقي .
يقييدم ال جنيي  إىل اجلدعييي  العةميي  كييل سيينتو، مليي  طريييق ا  ييل االقتصيية ع  -5

   أن طت،ة.واالجتدةملي، يقةرير مل
 يتيح الدول األطراف يقةرير ة مل ت نطةق واسع ل جد،ور س   داحبة.  -6

 45 ةاملة 
ةل وي جيع التعيةوم اليدويل س املييدام الي ع يغطيي  لدملم ينفي  االيفةقي  مل ت حنو  ع  

 االيفةقي :
يكوم م  هق الوكةال  املتوصص  ومنظد  األمم املتحدة ل طفولي  وغ  ية   أ(
يييدخل س نطييةق واليت،يية ميي   ميية ألمييم املتحييدة أم يكييوم ممث يي  لييد  النظيير س ينفييي ميي  أج،يي ة ا

أهكييةم  يي   االيفةقييي . ول جنيي  أم يييدملو الوكييةال  املتوصصيي  ومنظديي  األمييم املتحييدة ل طفوليي  
لتقدم م ورة خربائ،ية   ي م ينفيي  االيفةقيي  س  ،ة  واهليئة  املوتص  األخر ، ه ندة يرا  مالئد

لييض يييدخل س نطييةق والييي  كييل من،يية. ول جنيي  أم يييدملو الوكييةال  املتوصصيي  ومنظديي  ا ييةال  ا
األمييم املتحييدة ل طفوليي  وغ  يية ميي  أج،يي ة األمييم املتحييدة لتقييدم يقييةرير مليي  ينفييي  االيفةقييي  س 

 ؛ا ةال  الض يدخل س نطةق أن طت،ة
منظدي  األميم إىل الوكيةال  املتوصصي  و  ،ة   يل ال جن ، ه ندة يرا  مالئدي   (

 ل د يورة املتحدة ل طفول  واهليئة  املوتص  األخر  أي  يقةرير م  الدول األطراف يتضد  ط نية  
امل ييييييةملدة، مصييييييحو    أو ي يييييي  إىل هةجت،يييييية ملثييييييل  يييييي   امل ييييييورة أو امل ييييييةملدة التقنيتييييييو، أو

اإلشيييييةرا ، إم وجيييييد  مثيييييل  ييييي    أو مبالهظييييية  ال جنييييي  واقااهة ييييية  صيييييد   ييييي   الط نييييية 
 ؛املالهظة  واالقااهة 

 ييوز ل جنيي  أم يوصيييي  يي م يط ييين اجلدعييي  العةميي  إىل األميييو العييةم إجيييراء   ج(
 ؛ راسة   ةلنية   ملن،ة مل  قضةية حمد ة يتصل حقوق الطفل
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 وز ل جن  أم يقدم اقااهة  ويوصية  ملةمي  ي يتند إىل مع ومية  ي قت،ية    (
. و ةل مثل     االقااهية  والتوصيية  العةمي  إىل م      االيفةقي  45و 44  ةملة يو ملدال  

 ا ل جدعي  العةم  مصحو    تع يقة  الدول األطراف. إم وجد .أي   ول  طرف معني ، وين َّ 

 الجزء الثالث
 46 ةاملة 

 يفتح  ة  التوقيع مل ت     االيفةقي  جلديع الدول. 

 47 ةاملة 
ديق لييد  األمييو العييةم ل مييم ختضييع  يي   االيفةقييي  ل تصييديق. ويييو   صييكوك التصيي

 املتحدة. 

 48 ةاملة 
جلديييييع الييييدول. ويييييو   صييييكوك  يظييييل  يييية  االنضييييدةم إىل  يييي   االيفةقييييي  مفتوهيييية  

 االنضدةم لد  األمو العةم ل مم املتحدة. 

 49 ةاملة 
ينيييدأ نفيييةذ  ييي   االيفةقيييي  س الييييوم الثالقيييو الييي ع ي يييي ييييةريخ إييييدا  صيييك  -1

 األمو العةم األمم املتحدة.  لع ري  لداالنضدةم ا أو التصديق
ينضيييم إلي،ييية  عيييد إييييدا  صيييك  أو اليييدول اليييض يصيييدق مل يييت  ييي   االيفةقيييي  -2

االنضييدةم الع ييري ، ينييدأ نفييةذ االيفةقييي  إزاء يية س اليييوم الثالقييو اليي ع ي ييي يييةريخ  أو التصييديق
 انضدةم،ة.  أو إيدا      الدول  صك يصديق،ة

 50 ةاملة 
 ولي  طيرف أم يقياح إ خيةل يعيديل وأم يقدمي  إىل األميو العيةم  يوز ألع  -1

ل مييم املتحييدة. ويقييوم األمييو العييةم ملندئيي   ييء ال  الييدول األطييراف  ةلتعييديل املقيياح مييع ط يين 
  ملقيييد ميييؤمتر ل يييدول األطيييراف ل نظييير س االقااهيييية  إذا كةنيييت  ييي   اليييدول  ن يييي مبييية  ءخطيييةر 
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 ث الدول األطراف مل يت األقيل، س غضيوم أر عي  أشي،ر مي  هةل  ي ييد ق وس والتصويت مل ي،ة.
يييةريخ  يي ا التن يييا، ملقييد  يي ا املييؤمتر، يييدملو األمييو العييةم إىل ملقييد   ييت رملةييي  األمييم املتحييدة. 
ويقييدم أع يعييديل يعتدييد  أغ نيييي  ميي  الييدول األطييراف احلةضيييرة واملصييوي  س املييؤمتر إىل اجلدعيييي  

 العةم  إلقرار .
مي   ي   املية ة ملنيدمة يقير   1 ةل فقير  يعديل يتم املتدة   و قية  يندأ نفةذ أع  -2

 اجلدعي  العةم  ل مم املتحدة ويقن   الدول األطراف س     االيفةقي    غ ني  الث ثو.
يكيييوم التعيييديال ، ملنيييد  يييدء نفةذ ييية، م  مييي  ل يييدول األطيييراف اليييض قن ت،ييية  -3

يفةقييي  و  ييي  يعييديال  سيية ق  يكييوم قييد وينقييت الييدول األطييراف األخيير  م  ميي    هكييةم  يي   اال
 قن ت،ة. 

 51 ةاملة 
يت قيييت األميييو ل ميييم املتحيييدة نيييت التحفظييية  اليييض ينيييدي،ة اليييدول وقيييت  -1

 االنضدةم، ويقوم  تعديد،ة مل ت مجيع الدول. أو التصديق
 هلدف     االيفةقي  وغرض،ة. ال  وز إ داء أع  فظ يكوم منة ية   -2
س أع وقيت  توجيي  إشيعةر  ي ا املعيىن إىل األميو  يوز سيحن التحفظية   -3

العييةم ل مييم املتحيييدة، اليي ع يقيييوم ملندئيي   يييء ال  مجيييع الييدول  ييي . ويصيينح  ييي ا اإلشييعةر نة ييي  
 م  يةريخ ي قي  م  قنل األمو العةم.  املفعول املتنةرا  

 52 ةاملة 
 يرسيييي   إىل ي ييييوز ألع  وليييي  طييييرف أم ين ييييحن ميييي   يييي   االيفةقييييي   ءشييييعةر خطيييي

 عيد ميرور سين  مل يت ييةريخ ي ي م األميو  ا  األمو العيةم ل ميم املتحيدة. ويصينح االن يحة  نة ي 
 العةم   ا اإلشعةر.

 53 ةاملة 
 هل   االيفةقي .  ة   األمو العةم ل مم املتحدة و يعيعوَّ 
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 54 ةاملة 
 ي ييي  كسيينةني  واإلنإلالييض يت ييةو  س احلجييي  نصوصيي،ة  ة ،يييو   أصييل  يي   االيفةقييي 

 والروسي  والصيني  والعر ي  والفرن ي ، لد  األمو العةم ل مم املتحدة.
لييوم ه يين األصييول ميي  جةنيين عييوم أ نيية ، املوو  ليي لك، قييةم املفوضييوم املوق   وإقنةييية  

 هكومة م،  ةلتوقيع مل ت     االيفةقي .



 

 

قية حقوق الطفل الربوتوكول االختياري امللحق باتفا

 بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال

 املواد اإلباحية ويف يف البغاء

  54/263 ةاجلمعية العامبقرار اعتمد 

 2000 وأيار/ماي 25 خاملؤر

 2002 ركانون الثاين/يناي 18تاريخ بدء النفاذ: 

 ،إم الدول األطراف س   ا الربويوكول
سيييدة  وال أنيي  لكييي يتحقييق أغييراه ايفةقييي  هقييوق الطفييل وينفيي  أهكةم،يية، إذ ييير 

،  يييدر أم يقيييي م التيييدا   اليييض يننغيييي ل يييدول 36و 35و 34و 33و 32و 21و 11و 1 امليييوا 
 واسييييتغالل األطفييييةل س النغييييةءاألطييييراف أم يتويييي  ة لكفةليييي  محةييييي  الطفييييل ميييي   يييييع األطفييييةل 

 املوا  اإل ةهي ، وس
أم ايفةقي  هقوق الطفيل ي ي م حيق الطفيل س احلدةيي  مي  االسيتغالل وإذ ير  أيضة  

يضيير  صييح   أو يعرقييل يع يييم الطفييل أو االقتصية ع وميي  أ اء أع ملدييل حيتدييل أم يكييوم خطي ا  
 االجتدةملي، أو اخل قي أو الروهي أو العق ي أو  ندةئ  الندأل أو الطفل

فييةل الواسييع النطييةق واملت ايييد وذلييك إزاء االجتييةر الييدويل  ةألطوإذ ي ييةور ة  ييةلا الق ييق 
 املوا  اإل ةهي ، وس واستغالهلم س النغةءلغره  يع األطفةل 

إزاء املدةرسييييي  املنت يييييرة واملتواصييييي   املتدث ييييي  س ال ييييييةه   وإذ ي يييييةور ة ملدييييييق الق يييييق
يتعييره هلية األطفيةل   ييكل خيةص، نظيرا  ألحبيية ممةرسي  ي يجع  صييورة منةشيرة مل ييت  اجلن يي  اليض
 املوا  اإل ةهي ، وس واستغالهلم س النغةء يع األطفةل 



 املعة دا  الدولي  األسةسي  حلقوق اإلن ةم
 

 

 ي،يية الطفييال ، يواجيي   مبيية  يي م ملييد ا  ميي  ا دومليية  شييديدة الضييعف، وإذ يعيياف
متنةسين مل يت  ال       يكلخطرا  كن ا  قوام  االستغالل اجلن ي، وأم الطفيال  مييث    ئي  م يتغ

 صعيد م  يح تغل جن ية ،
إزاء ييييوا ر امليييوا  اإل ةهيييي    يييكل مت اييييد مل يييت شييينك  اإلنانيييت  وإذ ي يييةور ة الق يييق

ي يي  إىل املييؤمتر الييدويل ملكة حيي  اسييتغالل األطفييةل س  وإذ وغ  يية ميي  التكنولوجييية  النةشييئ ،
انت،ييت إلييي   يي ا املييؤمتر ميي   ميية سيييدة وال (1999املييوا  اإل ةهييي  مل ييت شيينك  اإلنانييت   يينيية، 

 ملييوة إىل جتييرم إنتييةج ويوزيييع ويصييدير و ييث واسييت ا  املييوا  اإل ةهييي  املتع قيي   ةألطفييةل وهيةز يية 
ي يييد  مل يييت أمهيييي  التعيييةوم األوقيييق وال يييراك   يييو احلكومييية  والصييينةمل   وإذ ملديييدا  والييياوي  هلييية
 املتدث   س اإلنانت،
املييييوا   وس النغييييةءاسييييتغالل األطفييييةل س و  ييييت  يييييع األطفييييةل أم القضييييةء مل وإذ يعتقييييد

اإل ةهي  سيتي ر  ةملتدة  حبي  جيةمع، يتصيد  ل عواميل امل يةمه  س ذليك واليض ي يدل التو يف 
والفقييير والتفيييةو  س م يييتوية  اليييدخل واهليةكيييل االجتدةمليييي  االقتصييية ي  اجليييةئرة ويعطيييل اليييدور 

نييو  مل ييت املنييين   واهلجييرة ميي  األريييةف إىل املييدم والتديييي  اليي ع يؤ ييي  األسيير واال تقييةر إىل الا ييي
واملدةرسية  التق يديي  الضيةرة والن املية   ،اجلنل وال  وك اجلن ي الالم ؤول م  جةنن الكنةر

 امل  ح  واالجتةر  ةألطفةل،
أنيييي  ي يييي م  يييي ل ج،ييييو  لر ييييع م ييييتو  الييييوملي العييييةم  ةحلييييد ميييي  ط يييين  واملتقيييية ا  من،يييية

امليييوا  اإل ةهيييي  وإ راكييية  من،ييية  وس النغيييةءاسيييتغالل األطفيييةل س و امل يييت، كو مل يييت  ييييع األطفيييةل 
ألمهيييي  يع يييي  ال يييراك  العةمليييي   يييو كة ييي  اجل،ييية  الفةمل ييي  و  يييو م يييتو  إنفيييةذ القيييوانو مل يييت 

 الصعيد الوطين،
 ي،ية  مبية كيةم الصيكوك القةنونيي  الدوليي  ذا  العالقي  حدةيي  األطفيةلأه وإذ يالهيظ

ايفةقيييي  ال يييةع   ييي م محةيييي  األطفيييةل والتعيييةوم س جميييةل التنيييين مل يييت الصيييعيد اليييدويل، وايفةقيييي  
ال ةع    م اجلوانن املدني  لالختطةف الدويل ل طفةل وايفةقي  ال ةع   ي م الواليي  القةنونيي  

واالملااف والتنفي  والتعةوم س جميةل امل يؤولي  األ ويي  والتيدا   حلدةيي  األطفيةل والقةنوم املنطنق 
املتع ق  حظر أسوأ أشكةل ملدل األطفيةل واختيةذ ييدا    182 رقموايفةقي  منظد  العدل الدولي  

  وري  ل قضةء مل ي،ة،
التي ام  يظ،ير وجيو  مية الت ييد الغةلن ال ع لقيت  ايفةقي  هقيوق الطفيل، وإذ ي جع،ة

 ،شةئع  تع ي  ومحةي  هقوق الطفل



 األطفةل واستغالل األطفةل  يع    م الطفل هقوق  ةيفةقي  امل حق االختيةرع الربويوكول
 اإل ةهي  املوا  وس النغةء س

 

 

اسيتغالل األطفيةل و   مهي  ينفي  أهكةم  رنةم  العدل ملنيع  ييع األطفيةل  واملاا ة  من،ة
واإلملييييالم و رنييييةم  العدييييل املعتدييييدي  س املييييؤمتر العييييةملي ملكة حيييي   املييييوا  اإل ةهييييي  وس النغييييةء س

 31 إىل 27  سييييتك،ومل س الفيييياة مييييااالسييييتغالل اجلن ييييي التجييييةرع ل طفييييةل اليييي ع ملحقييييد س 
وسيييةئر القيييرارا  والتوصيييية  ذا  العالقييي   ييي ا املوضيييو  الصييية رة ملييي   1996 لآ /أغ يييط

 ،اهليئة  الدولي  املوتص 
أمهي  التقةليد والقيم الثقة ي  لكل شعن مي  أجيل محةيي  الطفيل وإذ يضع س املتنةر ة 

 .ومنةئ    كل متنةسق
 :ي ي مة مل ت قد ايفقت

 1 ةاملة 
  املييوا  اإل ةهييي  وس النغييةءاسييتغالل األطفييةل س و  ظيير الييدول األطييراف  يييع األطفييةل 

 . و منصوص مل ي  س   ا الربويوكول كدة

 2 ةاملة 
 :لغره   ا الربويوكول

يعةميل ييتم مبقتضية  نقيل طفيل مي  جةنين  أو يحقصد  نيع األطفيةل أع  عيل  أ(
أع شييكل آخيير ميي   أو لقييةء مكة يي ةجمدومليي  ميي  األشييوةص إىل شييوت آخيير  أو أع شييوت

 العوه؛ أشكةل
اسييتودام طفييل لغييره أن ييط  جن ييي  س النغييةء األطفييةل  ةسييتغالل قصييد يح    (

 أع شكل آخر م  أشكةل العوه؛ أو لقةء مكة  ة
يحقصييد  ةسييتغالل األطفييةل س املييوا  اإل ةهييي  يصييوير أع طفييل،  يي ع وسييي      ج(

أع يصييييوير ل ملضييييةء  أو ةة أن ييييط  جن ييييي  صييييرحي  ة ةكيييي أو كةنييييت، ميييييةر  ممةرسيييي  هقيقييييي 
 .اجلن ي  ل طفل إلشنة  الرغن  اجلن ي  أسةسة  

 3 ةاملة 
يكفيييل كيييل  ولييي  طيييرف أم يغطيييي، كحيييد أ ىن، األ عيييةل واألن يييط  التةليييي   -1

قةنوم العقو ة   ي،ة، سيواء أكةنيت  ي   اجليرائم يريكين  أو يغطي  كةم   مبوجن قةنوحبة اجلنةئي
 منظم: أو كةنت يريكن مل ت أسة   ر ع أو ولية    أو حم ية  
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 :2 ة و معرَّف س املة  كدة  س سيةق  يع األطفةل  أ(
قنيييييول طفيييييل  ييييي ع طريقييييي  كةنيييييت لغيييييره مييييي   أو ي ييييي يم أو مليييييره '1'

 :األغراه التةلي 
 االستغالل اجلن ي ل طفل؛  أ(

 نقل أملضةء الطفل يوخية  ل ر ح؛   (
 ي و  الطفل لعدل ق رع؛  ج(

لقيةم، كوسيط،  ةحلف  غ  الالئق مل يت إقيرار ينيين طفيل وذليك مل يت ا '2'
النحييو اليي ع ي ييكل خرقيية  ل صييكوك القةنونييي  الواجنيي  التطنيييق   يي م 

 التنين؛
يقيييدم طفيييل لغيييره اسيييتغالل  س النغيييةء مل يييت  أو ييييد   أو يييي مو أو مليييره   (

 ؛2 ةالنحو املعرَّف س املة 
هييييةزة  أو  ييييع أو ملييره أو يصيييدير أو ت ا اسييي أو ن يير أو يوزييييع أو وإنتييةج  ج(

 .2 ةموا  إ ةهي  متع ق   ةلطفل مل ت النحو املعرَّف س املة 
ر نة    هكةم القةنوم اليوطين ل دولي  الطيرف، ينطنيق ال ييء نف ي  مل يت أع  -2

 .امل ةرك  س أع من،ة أو التواطؤ أو حمةول  يرمي إىل اريكة  أع م      األ عةل
طييييرف التييييدا   الالزميييي  الييييض جتعييييل  يييي   اجلييييرائم موجنيييي   تويييي  كييييل  وليييي ي -3

 .ل عقو ة  املنةسن  والض يضع س االملتنةر خطورة طة ع،ة
ملنييد االقتضييةء كييل  وليي  طييرف، ر نيية    هكييةم قةنوحبيية الييوطين،  ةختييةذ ، يقييوم -4

مي   1 ةقير اإلجراءا  الرامي  إىل  ديد م ؤولي  األشوةص االملتنةريو مل  اجلرائم ا د ة س الف
 يييي   امليييية ة. ور نيييية   ةملنيييية و القةنونييييي  لت ييييك الدوليييي  الطييييرف قييييد يكييييوم م ييييؤولي  األشييييوةص 

 .إ اري  أو مدني  أو االملتنةريو     جنةئي 
يتويييي  الييييدول األطييييراف كة يييي  اإلجييييراءا  القةنونييييي  واإل ارييييي  املالئديييي  الييييض  -5

ر ة  يتد يييت ميييع الصيييكوك يكفيييل يصيييرف مجييييع األشيييوةص امل يييةركو س ملد يييي  ينيييين طفيييل يصييي
   .القةنوني  الدولي  الواجن  التطنيق



 األطفةل واستغالل األطفةل  يع    م الطفل هقوق  ةيفةقي  امل حق االختيةرع الربويوكول
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 4 ةاملة 
يييرا  ضييرورية  ميي  التييدا   إلقةميي  واليت،يية القضييةئي   ميية يتويي  كييل  وليي  طييرف -1

 ملنييييدمة يريكيييين  يييي   اجلييييرائم س إق يد،يييية 3 ةميييي  امليييية  1 ةمل يييت اجلييييرائم امل ييييةر إلي،يييية س الفقيييير 
 .ي ك الدول  طةئرة م ج   س أو مل ت منت سفين  أو

يييرا  ضيرورية  إلقةميي  واليت،يية  ميية  يوز لكييل  وليي  طيرف أم يتويي  ميي  التيدا   -2
 :س احلةال  التةيل ذكر ة 3 ةم  املة  1 ةمل ت اجلرائم امل ةر إلي،ة س الفقر 

شوصيية  يقيييم  أو ملنييدمة يكييوم ا ييرم املييت،م مواطنيية  ميي  مييواطين ي ييك الدوليي   أ(
 ملة ة س إق يد،ة؛
 .م  مواطين ي ك الدول  ة  مواطنة يكوم الضحي  ملندم   (
يييرا  ضييرورية  ميي  التييدا   إلقةميي  واليت،يية القضييةئي   ميية يتويي  كييل  وليي  طييرف -3

 يقيييوم  ت ييي يد  وال مل يييت اجليييرائم اننيييف ذكر ييية ملنيييدمة يكيييوم ا يييرم امليييت،م موجيييو ا  س إق يد،ييية
 .ة مواط  م  مواطني،ةإىل  ول  طرف أخر  مل ت أسة  أم اجلرمي  اريكن،ي  يد،ة  أو

 .ال ي تنعد   ا الربويوكول أع والي  قضةئي  جنةئي  متةر  و قة  ل قةنوم الدويل -4

 5 ةاملة 
مدرجيي   وصييف،ة جييرائم  3 ةميي  امليية  1 ةيعتييرب اجلييرائم امل ييةر إلي،يية س الفقيير  -1

ي ييتوجن ي يي يم مريكني،يية س أع معة يييدة لت يي يم ا ييرمو قةئديي   يييو الييدول األطييراف وييييدرج 
 وصييف،ة جييرائم ي ييتوجن ي يي يم مريكني،يية س كييل معة ييدة لت يي يم ا ييرمو يييربم س وقييت الهييق 

 . يدة  و     الدول و قة  ل  رو  املنصوص مل ي،ة س     املعة دا 
ت  وليي  طييرف جتعييل ي يي يم ا ييرمو م ييروطة   وجييو  معة ييدة ط نيية  إذا ي قيي -2

ير ط،ية  ية معة يدة لت ي يم ا يرمو  يوز هلية أم يعتيرب  ي ا  ال لت  يم جمرم م   ول  طرف أخر 
 ت يييك اجليييرائم. و ييين أم خيضيييع الت ييي يم ل  يييرو   يتع يييق  يديييةالربويوكيييول قةنونيييية  لت ييي يم ا يييرم 

 .الدول  املت قي  ل ط ناملنصوص مل ي،ة س قةنوم 
جتعيل ي ي يم ا يرمو م يروطة   وجيو  معة يدة  ال مل ت اليدول األطيراف اليض -3

أم يعةمل     اجلرائم  وصف،ة جرائم ي يتوجن ي ي يم مريكني،ية لنعضي،ة الينع  ر نية   ةل يرو  
 .املنصوص مل ي،ة س قةنوم الدول  املت قي  ل ط ن
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اليييدول األطيييراف ل دجيييرمو  عضييي،ة  يعةميييل  ييي   اجليييرائم، ألغيييراه ي ييي يم -4
س املكيةم الي ع هيدقت  يي   يل س أقيةليم اليدول املط يو  من،ية  ال لو أحبية اريكنيت كدة  لنع ،

 .4 ةإقةم  واليت،ة القضةئي  و قة  ل دة 
جبرميي  مي  اجليرائم اليوار  ذكر ية س  يتع ق  يدةقحدم ط ن لت  يم جمرم  مة إذا -5

ي ي م ا يرم  لي  أو ي ي م ال كةنيت الدولي  الطيرف املت قيي  ل ط ين ةمي وإذا 3 ةم  املية  1 ةالفقر 
 يين مل ييت ي ييك الدوليي  أم يتويي  التييدا   املالئديي  لعييره احلةليي  مل ييت  ،اسييتنة ا  إىل جن ييي  ا ييرم

 .ال  طة  املوتص   ي،ة لغره املقةضةة

 6 ةاملة 
يقييوم الييدول األطييراف  تقييدم أقصييت قييدر ميي  امل ييةملدة إىل  عضيي،ة اليينع   -1

إجيييراءا  ي ييي يم ا ييييرم  يدييية يتصييييل  أو اإلجيييراءا  اجلنةئييييي  أو  عد ييييية  التحقييييق يتع يييق  يدييية
 س ذلييك يقييدم امل ييةملدة س جمييةل احلصييول مل ييت مبيية ،3 ةميي  امليية  1 ة ييةجلرائم ا ييد ة س الفقيير 

 .الزم  هل   اإلجراءا س هوز ة م  أ ل   مة
يتد يت  مبية مي   ي   املية ة 1 ةيفي الدول األطراف  ةلت امة ة مبوجن الفقير  -2

هةليي   وس يريينيية  أخيير  لتقييدم امل ييةملدة القضييةئي . أو قييد يوجييد  ين،يية ميي  معة ييدا  ميية مييع
 الايينيية  يقييدم الييدول األطييراف امل ييةملدة لنعضيي،ة اليينع  أو ملييدم وجييو  مثييل  يي   املعة ييدا 

  .و قة  لقةنوحبة ا  ي

 7 ةاملة 
 :ي ي مبة ،يتفق مع أهكةم قةنوحبة الوطين مبة يقوم الدول األطراف،

اختيييةذ التييييدا   املالئديييي  لكيييي يت ييييىن إجييييراء احلجييي  واملصيييية رة مل ييييت النحييييو   أ(
 :ي ي ملة املالئم

املدت كيييية  مثييييل املييييوا  واملوجييييو ا  وغيييي  ذلييييك ميييي  املعييييدا  الييييض  '1'
لت ،يل  أو كة  اجلرائم امل ةر إلي،ة س   ا الربويوكولي تودم الري

 اريكة ة؛
 ؛املت يي  م      اجلرائمالعوائد  '2'
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 مصية رة امليوا  أو ينفي  الط نة  الوار ة م   ول  طرف أخير    ي م هجي    (
 العوائد امل ةر إلي،ة س الفقرة  أ(؛ أو

املنييةأل امل ييتودم  س اريكيية  اختييةذ التييدا   الالزميي  الييض ي ييت،دف إغييالق   ج(
   .حبةئي  أو     اجلرائم  صورة مؤقت 

 8 ةاملة 
يتوييي  اليييدول األطيييراف التيييدا   املنةسييين  حلدةيييي  هقيييوق ومصيييةن األطفيييةل  -1

ضييييحةية املدةرسيييية  ا ظييييورة مبوجيييين  يييي ا الربويوكييييول س مجيييييع مراهييييل اإلجييييراءا  القضييييةئي  
 :ي ي مة سيدة مل  طريق وال اجلنةئي ،

االمليييااف  ضيييعف األطفيييةل الضيييحةية ويكيييييف اإلجيييراءا  جلع ،ييية يعييياف  ( أ
 س ذلك اهتيةجة م اخلةص  ك ،و ؛ مبة  ةهتيةجة م اخلةص ،

إمليييالم األطفيييةل الضييييحةية حقيييوق،م و ور يييم و نطييييةق اإلجيييراءا  ويوقيت،يييية    (
 ويقدم،ة و ةلنت س قضةية م؛

ة م وشيواغ ،م والنظير  ي،ية ال دةح  عره آراء األطفيةل الضيحةية واهتيةجي  ج(
أقنيييةء اليييدملةو  اليييض متيييل مصيييةحل،م ال وصيييي   طريقييي  يتد يييت ميييع القوامليييد اإلجرائيييي  ل قيييةنوم 

 الوطين؛
يييو   خييدمة  امل ييةندة املالئديي  ل طفييةل الضييحةية طي يي  سيي  اإلجييراءا     (

 القةنوني ؛
مييي  و قييية  محةيييي  خصوصيييية  و ويييي  األطفيييةل الضيييحةية واختيييةذ التيييدا   الالز  (ه 

ل قييييةنوم الييييوطين لتجنيييين ن يييير مع وميييية  ميكيييي  أم يفضييييي إىل التعييييرف مل ييييت  ييييؤالء األطفييييةل 
 الضحةية؛

القييييييةم، س احليييييةال  املنةسييييين ،  كفةلييييي  محةيييييي  سيييييالم  األطفيييييةل الضيييييحةية   و(
 وأسر م وال ،و  ال ي  ي ،دوم لصةحل،م م  التعره لإلر ة  واالنتقةم؛

 لييييي  س النيييييت س القضيييييةية وينفيييييي  األوامييييير لييييي وم ال يفييييية ع التييييي خ  الييييي ع  ز(
 القرارا  الض متنح يعويضة  ل طفةل الضحةية. أو
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حييييول مليييدم التييييق   مييي  ملدييير الضيييحي  احلقيقيييي  أال يكفيييل اليييدول األطيييراف -2
 .س ذلك التحقيقة  الرامي  إىل  ديد ملدر الضحي  مبة  وم  دء التحقيقة  اجلنةئي ،

ةمييل النظييةم القضييةئي اجلنييةئي ل طفييةل اليي ي  يكفييل الييدول األطييراف أم يع -3
 ييم ضييحةية اجلييرائم الييوار  ذكر يية س  يي ا الربويوكييول املصيي ح  الفضيي ت ل طفييل  وصييف،ة االملتنييةر 

 .الرئي ي
يتو  الدول األطراف التدا   الالزمي  اليض يكفيل التيدرين املالئيم، وخةصي   -4

ضيحةية اجليرائم ا ظيورة مبوجين  ي ا  التدرين القيةنوأل والنف يي، ل شيوةص الي ي  يعد يوم ميع
 .الربويوكول

ويتو  الدول األطراف، س احلةال  املالئد ، التدا   الراميي  إىل محةيي  أمي   -5
وسييالم   ييؤالء األشييوةص و/أو املؤس يية  العييةم و س جمييةل وقةييي  و/أو محةييي  وي  يييل ضييحةية 

 .    اجلرائم
يف يير مل ييت حنييو يضيير حقييوق املييت،م س حمةكدييي   [ يي   امليية ة]ال شيييء س  -6
   .يتعةره مع     احلقوق]...[  أو ملة ل  ون ي، 

 9 ةاملة 
يعييي ز وينفييي  وين ييير القيييوانو والتيييدا   اإل اريييي   أو يعتديييد اليييدول األطيييراف -1

إييالء وال يةسة  والربام  االجتدةملي  اليض متنيع اجليرائم امل يةر إلي،ية س  ي ا الربويوكيول. ويننغيي 
 .ا تدةم خةص حلدةي  األطفةل ال ي   م ملرض   وج  خةص هل   املدةرسة 

س ذلييييك  مبيييية يقييييوم الييييدول األطييييراف  تع ييييي  الييييوملي لييييد  اجلد،ييييور ملةميييي ، -2
األطفييةل، ملييي  طريييق اإلمليييالم جبديييع الوسيييةئل املنةسيين ، وملييي  طريييق التثقييييف والتييدرين املتصيييل 

  ملييي  اجليييرائم امل ييييةر إلي،ييية س  ييي ا الربويوكيييول. ويقييييوم  ةلتيييدا   الوقةئيييي  وانقيييةر الضييييةرة النةمجييي
سييييدة  وال اليييدول، س و ةئ،ييية  ةلت امة ييية مبوجييين  ييي   املييية ة،  ت يييجيع م يييةرك  ا تديييع ا  يييي،

 .س ذلك امل ةرك  مل ت الصعيد الدويل مبة األطفةل، س  رام  اإلملالم والتثقيف ي ك،
دكنيي  الييض  ييدف إىل ييي مو يقييدم  يتويي  الييدول األطييراف مجيييع التييدا   امل -3

س ذليييك إملييية ة إ ميييةج،م الكةميييل س  مبييية كيييل امل يييةملدا  املنةسييين  إىل ضيييحةية  ييي   اجليييرائم،
 .ا تدع و قيق شفةئ،م الكةمل  دنية  ونف ية  
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يكفيييل اليييدول األطيييراف جلدييييع األطفيييةل ضيييحةية اجليييرائم املوصيييو   س  ييي ا  -4
  س ال عي ل حصول،  وم متيي ، مل ت يعيوي  ملي  األضيرار الربويوكول إيةه  اإلجراءا  املنةسن

 .الض حلقت  م م  األشوةص امل ؤولو قةنونة  مل  ذلك
يتوييي  اليييدول األطيييراف التيييدا   املالئدييي  اهلة  ييي  إىل احلظييير الفعيييةل إلنتيييةج  -5

   .ون ر املوا  الض يروج ل جرائم املوصو   س   ا الربويوكول

 10 ةاملة 
األطيييراف كيييل اخلطيييوا  الالزمييي  لتقويييي  التعيييةوم اليييدويل ملييي   يتوييي  اليييدول -1

طرييييق الايينييية  الثنةئيييي  واملتعيييد ة األطيييراف واإلق يديييي  ملنيييع وك يييف و يييرع ومقةضيييةة ومعةقنييي  
املييوا  اإل ةهييي   وس النغييةءس واسييتغالهلم اجل،يية  امل ييؤول  مليي  أ عييةل ينطييوع مل ييت  يييع األطفييةل 

ول األطراف التعةوم والتن يق الدوليو  و سي طة ة واملنظدية  يع ز الد كدة  اجلن ي . وال يةه 
 .غ  احلكومي  الوطني  والدولي  واملنظدة  الدولي 

يقوم الدول األطراف  تع ي  التعةوم الدويل مل ةملدة األطفةل الضحةية مل يت  -2
 .ال فةء الندأل والنف ي وإملة ة إ مةج،م س ا تدع وإملة  م إىل أوطةحبم

ع الدول األطيراف مل يت يع يي  التعيةوم اليدويل  غيي  التصيدع ل سينة  ي ج -3
 مثيييل الفقييير والتو يييف اليييض ي ييي،م س اسيييت،داف األطفيييةل ل نييييع واسيييتغالهلم س النغيييةءاجل ريييي  

 .ال يةه  اجلن ي  وس املوا  اإل ةهي  وس
يقوم الدول األطراف اليض  يي س مركي  ي يدح هلية  ي لك،  تقيدم امل يةملدة  -4

 اإلق يديييي  أو ةليييي  والفنيييي  وغ  ييية مييي  امل يييةملدة ملييي  طرييييق اليييربام  القةئدييي  املتعيييد ة األطيييرافامل
 .غ  ة م  الربام  أو الثنةئي  أو

 11 ةاملة 
س  ييي ا الربويوكيييول مييييل  ييي ع مييي  األهكيييةم املفضيييي  مل يييت حنيييو أ ضيييل إىل شييييء ال 

 :إملدةل هقوق الطفل واملدك  أم يتضدن،ة
 قةنوم الدول  الطرف؛   أ(

   .القةنوم الدويل ال ةرع  ةلن ن  لت ك الدول    (
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 12 ةاملة 
يقييوم كييل  وليي  طييرف، س غضييوم سيينتو ميي   ييدء نفييةذ الربويوكييول  ةلن يين   -1

لت ك الدول  الطيرف،  تقيدم يقريير إىل جلني  هقيوق الطفيل يقيدم مع ومية  شيةم   هيول التيدا   
 . ا الربويوكولالض اخت  ة لتنفي  أهكةم  

 ومل ييييت إقيييير يقييييدم  يييي ا التقرييييير ال ييييةمل، يقييييوم كييييل  وليييي  طييييرف  تضييييدو -2
مييي  االيفةقييي ، أييي  مع ومييية   44 ةيقدميي  ميي  التقيييةرير إىل جلنيي  هقييوق الطفيييل، و قيية  ل ديية  ميية

خيت ينفي  الربويوكيول. ويقيوم اليدول األطيراف األخير  س الربويوكيول  تقيدم يقريير  إضة ي   يدة
 . ل سنوا مرة كل 

 وز ل جن  هقوق الطفل أم يط ين إىل اليدول األطيراف مع ومية  إضية ي   -3
   .ذا  ملالق   تنفي    ا الربويوكول

 13 ةاملة 
يفييييتح  يييية  التوقيييييع مل ييييت  يييي ا الربويوكييييول أمييييةم أع  وليييي   ييييي طييييرف س  -1

 .وقعت مل ي،ة أو االيفةقي 
 يية  االنضييدةم إلييي   مل ييي  ويكييوم مفتوهيية  خيضييع  يي ا الربويوكييول ل تصييديق  -2

 املوقعيييييي  مل ي،يييييية. ويييييييو   صييييييكوك التصييييييديق أو ألع  وليييييي  ميييييي  الييييييدول األطييييييراف س االيفةقييييييي 
   .االنضدةم لد  األمو العةم ل مم املتحدة أو

 14 ةاملة 
 ينييييدأ نفييييةذ  يييي ا الربويوكييييول  عييييد قالقيييي  أشيييي،ر ميييي  إيييييدا  صييييك التصييييديق -1

 .االنضدةم العةشر أو
ينضييم إلييي   أو الربويوكييول،  ةلن يين  لكييل  وليي  يصييدق مل ييي ينييدأ نفييةذ  يي ا  -2

 .  انضدةم،ة أو  عد  خول  هي  النفةذ،  عد ش،ر م  يةريخ إيدامل،ة صك يصديق،ة

 15 ةاملة 
 ءشيعةر   وز ألع  ول  طرف أم ين حن م    ا الربويوكول س أع وقيت  -1

الييدول األطيييراف   ال  ييءذليييك  الييي ع يقييوم  عييد ،إىل األمييو العيييةم ل مييم املتحييدةيرسيي   كتييةيب 



 األطفةل واستغالل األطفةل  يع    م الطفل هقوق  ةيفةقي  امل حق االختيةرع الربويوكول
 اإل ةهي  املوا  وس النغةء س

 

 

سيين  مييرور . ويصينح االن ييحة  نة يي ا   عيد ي،ييةاألخير  س االيفةقييي  ومجييع الييدول الييض وقعيت مل 
  ا اإلشعةر.األمو العةم ل مم املتحدة هلمل ت ي  م 
إملفييةء الدوليي  الطييرف ميي  الت امة يية مبوجيين إىل  يي ا االن ييحة  ليي  يييؤ ع  -2

 قنل التةريخ ال ع يصنح  ي  االن يحة  نة ي ا .خمل حيدث  عل   ع  يتع ق  يدة  ا الربويوكول 
قنييل  ةلفعييل النظيير س أع م يي ل  يكييوم قيييد نظيير ال جنيي  شييكل  يي ا االن ييحة   يي ع ميييل  وليي 

 التةريخ ال ع يصنح  ي  االن حة  نة  ا .

 16 ةاملة 
األميو العيةم وأم يقدمي  إىل يعيديل إ خيةل ألع  ولي  طيرف أم يقياح  يوز  -1

مييع ط يين  ييء ال  الييدول األطييراف  ةلتعييديل املقيياح ملندئيي  مييم املتحييدة. ويقييوم األمييو العييةم ل 
هيييية  اقا ال نيييي  ملقيييد ميييؤمتر ل يييدول األطيييراف ل نظييير س ا ييي   اليييدول إذا كةنيييت  مبييية  ءخطيييةر 

شي،ر مي  أق ث الدول األطراف مل يت األقيل، س غضيوم أر عي  هةل  ي ييد  وس والتصويت مل ي،ة.
رملةييي  األمييم املتحييدة. إىل ملقييد   ييت األمييو العييةم ملقييد  يي ا املييؤمتر، يييدملو ، لتن يييايييةريخ  يي ا ا

اجلدعيييي  إىل الييدول األطييراف احلةضيييرة واملصييوي  س املييؤمتر ميي  أع يعييديل يعتدييد  أغ نيييي  قييدم وي
 إلقرار . ل مم املتحدة العةم 

ملنيدمة يقير  مي   ي   املية ة  1 ةو قية  ل فقير  يتم املتدة  يعديل أع نفةذ يندأ  -2
 .س     االيفةقي    غ ني  الث ثو قن   الدول األطرافياجلدعي  العةم  ل مم املتحدة و 

م  مييييية  ل يييييدول األطيييييراف اليييييض قن تييييي ، يكيييييوم التعيييييديل، ملنيييييد  يييييدء نفيييييةذ ،  -3
يعيديال  سية ق  يكيوم قيد   الدول األطراف األخر  م  مي    هكيةم  ي ا الربويوكيول و  يي وينقت
 قن ت،ة. 

 17 ة املة
سيييييينةني  واإلنك ي ييييييي  إلييييييو    يييييي ا الربويوكيييييول، اليييييي ع يت ييييييةو  نصوصييييي  ا -1

 س حمفوظة  األمم املتحدة. ، جياحلوالروسي  والصيني  والعر ي  والفرن ي  س 
مي   ي ا الربويوكيول مل ي،ية  ة  يرسل األمو العةم ل ميم املتحيدة ن يوة  مصيدق -2

 مل ي،ة.الض وقَّعت  ع الدولإىل مجيع الدول األطراف س االيفةقي  ومجي





 

 

حقوق الطفل بشأن الربوتوكول االختياري التفاقية 

 املسلحةاملنازعات اشرتاك األطفال يف 

  54/263 ةاعتمد بقرار اجلمعية العام

 2000 وأيار/ماي 25 خاملؤر

 2002 رشباط/فرباي 12تاريخ بدء النفاذ: 

 األطراف س   ا الربويوكول،إم الدول 
يييدل مل ييت االلتيي ام الواسييع  مميية ،الت ييييد ال ييةهق اليفةقييي  هقييوق الطفييل إذ ي ييجع،ة

  ةلعدل مل ت يع ي  هقوق الطفل ومحةيت،ة،
وي يتدملي االسيتدرار  ،أم هقوق األطفيةل يتط ين محةيي  خةصي  إذ يؤكد م  جديدو 

 م وير يت،م س كنف ال  م واألم ،س   و هةل  األطفةل  وم متيي ،  ضال  مل  ين ئت،
 ل دنةزملييية  امل يييي ح  مييي  ييييي ق  ضيييةر ومييييتفو مل يييت األطفييييةل مليييية وإذ ي يييعر  يييةجل  

 هل ا الوضع م  ملواقن س األجل الطويل مل ت استدام  ال  م واألم  والتندي ، ومة
است،داف األطفةل س هةال  املنةزملة  امل  ح  واهلجدة  املنةشرة مل يت  وإذ يدي 

 ي،ية أميةك  يت يم ملدومية   تواجيد كني  ل طفيةل مثيل  مبية حمدي  مبوجين القيةنوم اليدويل،أ داف 
 املدار  وامل ت فية ،
وخةصييي  إ راج،ييية  املتدييية  النظيييةم األسةسيييي ل دحكدييي  اجلنةئيييي  الدوليييي  وإذ يالهيييظ

استودام،م لالشيااك الن يط  أو الطوملي ل طفةل  وم س  اخلةم   مل رة أو التجنيد اإلل امي
 ال واء، األملدةل احلر ي   وصف  جرمي  هر  س املنةزملة  امل  ح  الدولي  وغ  الدولي  مل ت س

ليييي لك أم مواصيييي   يع ييييي  إملدييييةل احلقييييوق املعيييياف  يييية س ايفةقييييي  هقييييوق  وإذ يعتيييرب
 الطفل يتط ن زية ة محةي  األطفةل م  االشااك س املنةزملة  امل  ح ،



 املعة دا  الدولي  األسةسي  حلقوق اإلن ةم
 

 

  هقيييييوق الطفيييييل  يييييد  أم املقصيييييو   ةلطفيييييل، مييييي  ايفةقيييييي 1 ةأم املييييية  وإذ يالهيييييظ
يكي    يا سي  الرشيد قنيل  مية مل سين  18  ألغراه ي ك االيفةقي ،  و كل إن ةم يقل ملدر  مل

 ذلك مبوجن القةنوم املنطنق مل ت الطفل،
 ييي م  رويوكيييوال  اختيةريييية  لاليفةقيييي  ير يييع ال ييي  اليييض ميكييي  ملنيييد ة جتنييييد  واقتنةملييية  من،ييية

األشييوةص س القييوا  امل يي ح  واشييااك،م س األملدييةل احلر ييي  سي يي،م م ييةمه   عةليي  س ينفييي  
املنيييدأ الييي ع يقضيييي  ييي م يكيييوم مصيييةن الطفيييل الفضييي ت املتنيييةرا  أوليييية  س مجييييع اإلجيييراءا  اليييض 

  ةألطفةل، يتع ق
أم امليييؤمتر اليييدويل ال ييية   والع ييييري  ل صييي ين األمحييير واهليييالل األمحيييير  الهيييظوإذ ي

أوصيييت س مج ييي  أميييور  ييي م يتوييي  أطيييراف النييي ا  كيييل  1995 املعقيييو  س كيييةنوم األول/ ي يييدرب
 اخلطوا  املدكن  لضدةم ملدم اشااك األطفةل  وم س  الثةمن  مل رة س األملدةل احلر ي ،

  يييي م هظيييير أسييييوأ  182 رقييييم  العدييييل الدولييييي   ةملتديييية  ايفةقييييي  منظديييي وإذ يرهيييين
، 1999  أشييكةل ملدييل األطفييةل واإلجييراءا  الفورييي  ل قضييةء مل ي،يية،  ةإلمجيية  س ه يرام/يونييي

اإلجنييييييةرع ل طفييييييةل  أو و ييييييي االيفةقييييييي  الييييييض  ظيييييير، ضييييييد  مج يييييي  أمييييييور، التجنيييييييد الق ييييييرع
 الستودام،م س املنةزملة  امل  ح ،
ألطفيييةل وييييدرين،م واسيييتودام،م  اخيييل ومليييرب احليييدو  جتنييييد ا وإذ ييييدي   نيييةلا الق يييق

 الوطني  س األملدةل احلر ي  م  جةنن ا دوملة  امل ي ح  املتديي ة ملي  القيوا  امل ي ح  ل دولي ،
 يعاف مب ؤولي  القةئدو  تجنيد األطفةل ويدرين،م واستودام،م س   ا الصد ، وإذ

د   هكيييةم القيييةنوم اإلن يييةأل  يييةلت ام كيييل طيييرف س أع نييي ا  م ييي ح  ةلتقيييي روإذ يييي ك  
 الدويل،

خييل  ةملقةصيد واملنية و اليوار ة س ميثيةق األميم  ال مل ت أم   ا الربويوكيول وإذ ي د 
 واملعةي  ذا  الص   س القةنوم اإلن ةأل، 51 ة ي،ة املة  مبة ،املتحدة

قةصيد أم أوضة  ال  م واألمي   ةالسيتنة  إىل االهياام التيةم ل د وإذ يضع س املتنةر ة
غيىن ملن،ية  ال واملنة و الوار ة س امليثةق والتقيد  صكوك هقوق اإلن يةم الواجني  التطنييق أوضية 

 سيدة أقنةء املنةزملة  امل  ح  واالهتالل األجنن، وال ،حلدةي  األطفةل محةي  يةم 



 امل  ح  املنةزملة  س األطفةل اشااك    م الطفل هقوق اليفةقي  االختيةرع الربويوكول
 

 

 املعرضييو  صييورة خةصيي  ل تجنيييد هلييؤالء األطفييةل ةالهتيةجيية  اخلةصيي   وإذ يعيياف
 خييييييةلف  ييييي ا الربويوكيييييول نظيييييرا  لوضيييييع،م االقتصييييية ع مبييييية االسيييييتودام س األملديييييةل احلر يييييي  أو
 نظرا  جلن ،م، أو االجتدةملي أو

االقتصيييية ي  واالجتدةملييييي  اجل رييييي  ضييييرورة مراملييييةة األسيييينة   يغييييين مليييي   ةهليييية ال وإذ
 وال يةسي  الشااك األطفةل س الن املة  امل  ح ،

لتعيييةوم اليييدويل مل يييت ينفيييي   ييي ا الربويوكيييول  ضيييال  ملييي   ضيييرورة يقويييي  ا واقتنةملييية  من،ييية
 إملة ة الت  يل الندأل والنف ي وإملة ة اإل مةج االجتدةملي ل طفةل ضحةية املنةزملة  امل  ح ،

مل ييت اشييااك ا تدييع، وخةصيي  اشييااك األطفييةل والضييحةية ميي  األطفييةل،  وإذ ي ييجع
   الربويوكول،س ن ر املع ومة  والربام  التع يدي  املتع ق   تنفي

 ي ي:  مة مل ت قد ايفقت

 1 ةاملة 
يتوي  اليدول األطييراف مجييع التيدا   املدكنيي  ملد يية  لضيدةم ملييدم اشيااك أ يرا  قوا يية 

 ين غوا الثةمن  مل رة م  العدر اشااكة  منةشرا  س األملدةل احلر ي .  مل امل  ح  ال ي 

 2 ةاملة 
ين غييوا الثةمنيي  مل ييرة ميي   مل  يكفييل الييدول األطييراف ملييدم خضييو  األشييوةص اليي ي

 العدر ل تجنيد اإلجنةرع س قوا ة امل  ح .

 3 ةاملة 
ل يييي  يطيييو  األشييييوةص س  ةل ييينوا  ير يييع الييييدول األطيييراف احلييييد األ ىن  -1

مي  ايفةقيي  هقيوق الطفيل،  38 ةمي  املية  3 ةقوا ة امل  ح  الوطنيي  ملي  ال ي  ا يد ة س الفقير 
وار ة س ي ك املة ة، ومعا   حق األشوةص  وم س  الثةمني  مل يرة آخ ة س االملتنةر املنة و ال

 س محةي  خةص  مبوجن االيفةقي .
 ييييو   كيييل  ولييي  طيييرف إملالنييية  م  مييية   عيييد التصيييديق مل يييت  ييي ا الربويوكيييول -2

 يييةلتطو  س قوا ييية امل ييي ح   ملنيييد  الييي ع ي يييدحاالنضيييدةم إليييي  يتضيييد  احليييد األ ىن ل  ييي   أو
 ق را . أو الوطني  ووصفة  ل ضدةنة  الض املتدد ة ملنع  ره   ا التطو  جربا  



 املعة دا  الدولي  األسةسي  حلقوق اإلن ةم
 

 

يقييوم الييدول األطييراف الييض ي ييدح  ييةلتطو  س قوا يية امل يي ح  الوطنييي   وم  -3
 ي ي كحد أ ىن: مة س  الثةمن  مل رة  ةلتد ك  ةلضدةنة  لكفةل 

 ملة  هقيقية ؛أم يكوم   ا التجنيد يطو   أ(
األوصييييييةء  أو مبوا قييييي  م يييييتن ة مييييي  ان يييييةء الطيييييومليأم ييييييتم  ييييي ا التجنييييييد    (

 القةنونيو ل شوةص؛
أم حيصيييل  يييؤالء األشيييوةص مل يييت املع ومييية  الكةم ييي  ملييي  الواجنييية  اليييض   ج(

 ينطوع مل ي،ة     اخلدم  الع كري ؛
نيوهلم س اخلدمي  أم يقدم  ؤالء األشوةص  ليال  موقوقة     مل  سن،م قنل ق   (

 الع كري  الوطني .
لكييل  وليي  طييرف أم يعيي ز إملالحبيية س أع وقييت  ءخطييةر هليي ا الغييره يوجيي   -4

إىل األمو العةم ل مم املتحدة ال ع يقوم  ء ال  مجيع اليدول األطيراف. وييدخل  ي ا اإلخطيةر 
 هي  التنفي  س التةريخ ال ع يت قة   ي  األمو العةم.

ميييي   يييي   امليييية ة مل ييييت  1 ةر ييييع ال يييي  امليييي كور س الفقيييير  ال ينطنييييق اشيييياا  -5
يقييييع  ييييت سيييييطر ة مت ييييية  مييييع  أو املييييدار  الييييض يييييدير ة القييييوا  امل يييي ح  س الييييدول األطييييراف

 م  ايفةقي  هقوق الطفل.  29و 28 املة يو

 4 ةاملة 
ال  يييوز أم يقيييوم ا دوملييية  امل ييي ح  املتديييي ة ملييي  القيييوا  امل يييي ح  ألع  -1

اسييتودام األشييوةص  وم سيي  الثةمنيي  مل ييرة س  أو  تجنيييد ،س أع ظييرف ميي  الظييروف ، وليي 
 احلر ي . األملدةل

الييييدول األطييييراف مجيييييع التييييدا   املدكنيييي  ملد ييييية  ملنييييع  يييي ا التجنيييييد يتويييي   -2
 س ذلك املتدة  التدا   القةنوني  الالزم  حلظر وجترم     املدةرسة . مبة واالستودام،
 يي   املية ة مبوجيين  يي ا الربويوكيول مل ييت املركيي  القييةنوأل ألع  ال ييؤقر يطنيييق -3

 طرف س أع ن ا  م  ح. 



 امل  ح  املنةزملة  س األطفةل اشااك    م الطفل هقوق اليفةقي  االختيةرع الربويوكول
 

 

 5 ةاملة 
 يوز يف ي     ني  ي يتنعد األهكيةم اليوار ة س قيةنوم  ولي   مة ليل س   ا الربويوكول

س الصيييكوك الدوليييي  والقيييةنوم اإلن يييةأل اليييدويل واليييض يفضيييي  قيييدر أكيييرب إىل إملديييةل  أو طيييرف
 هقوق الطفل. 

 6 ةاملة 
يتويي  كييل  وليي  طييرف مجيييع التييدا   الالزميي  القةنونييي  واإل ارييي  وغ  يية ميي   -1

 التدا   لكفةل   عةلي  ينفي  وإملدةل أهكةم الربويوكول س نطةق واليت،ة.
طييراف  ن يير منيية و وأهكييةم  يي ا الربويوكييول مل ييت نطييةق يتع،ييد الييدول األ -2

 واسع ويع ي    ةل نل املالئد   و النةلغو واألطفةل مل ت ال واء.
يتويييييي  الييييييدول األطييييييراف مجيييييييع التييييييدا   املدكنيييييي  ملد ييييييية  لكفةليييييي  ي ييييييريح  -3

ا يتنييةق  مييع  يي  مبيية امل ييتودمو س األملدييةل احلر ييي  س نطييةق واليت،يية أو األشييوةص ا نييدي 
إملفيييةئ،م مل يييت حنيييو آخييير مييي  اخلدمييي . وييييو ر اليييدول األطيييراف ملنيييد ال ييي وم كيييل  أو الربويوكيييول،

 امل ةملدة املالئد  هلؤالء األشوةص ل فةئ،م ج دية  ونف ية  وإلملة ة إ مةج،م اجتدةملية .

 7 ةاملة 
س ذلييك التعييةوم س  مبيية يتعييةوم الييدول األطييراف س ينفييي   يي ا الربويوكييول، -1

إمليية ة الت  يييل وإمليية ة اإل مييةج االجتدييةملي ل شييوةص  وس ينييةق  الربويوكييول منييع أع ن يية 
س ذليييك مييي  خيييالل التعيييةوم التقيييين  مبييية الييي ي  يقعيييوم ضيييحةية أ عيييةل ينيييةق   ييي ا الربويوكيييول،

وامل ييةملدة املةلييي . ويييتم االضييطال   يي   امل ييةملدة و يي ا التعييةوم  ةلت ييةور مييع الييدول األطييراف 
 دولي  ذا  الص  .املعني  واملنظدة  ال

يقوم الدول األطراف الض ي تطيع يقدم     امل ةملدة  تقدمي،ة مي  خيالل  -2
مي  خيالل أميور أخير  من،يية  أو اليربام  األخير  أو الثنةئيي  أو اليربام  القةئدي  املتعيد ة األطيراف

 إن ةء صندوق يربملة  و قة  لقواملد اجلدعي  العةم .



 املعة دا  الدولي  األسةسي  حلقوق اإلن ةم
 

 

 8 ةاملة 
غضييوم سيينتو  عييد  خييول  يي ا الربويوكييول هييي   يقييدم كييل  وليي  طييرف، س -1

التنفيي   ةلن يين  هليية، يقريييرا  إىل جلني  هقييوق الطفييل، ويييو ر  ييي  مع ومية  شييةم   مليي  التييدا   الييض 
س ذلك التدا   املتو ة لتنفي  األهكيةم املتع قي   ةالشيااك  مبة اخت  ة لتنفي  أهكةم الربويوكول،

 والتجنيد.
ال ةمل يدرج كل  ول  طيرف س التقيةرير اليض يقيدم،ة إىل   عد يقدم التقرير -2

ميييي  االيفةقييييي ، أييييي  مع وميييية  إضيييية ي  س صييييد  ينفييييي   44 ةجلنيييي  هقييييوق الطفييييل، و قيييية  ل ديييية 
 الربويوكول. ويقدم الدول األخر  األطراف س الربويوكول يقريرا  كل  ل سنوا .

يقييدم م يييد ميي    ييوز ل جنيي  هقييوق الطفييل أم يط يين ميي  الييدول األطييراف -3
 املع ومة  املتص    تنفي    ا الربويوكول. 

 9 ةاملة 
 يفييتح  يية  التوقيييع مل ييت  يي ا الربويوكييول أمييةم أع  وليي  طييرف س االيفةقييي  -1

 موقع  مل ي،ة. أو
يتيةح االنضييدةم إلييي  ألع  وليي . ويييو   ]و[خيضيع  يي ا الربويوكييول ل تصييديق  -2

 العةم ل مم املتحدة.االنضدةم لد  األمو  أو صكوك التصديق
 ء ال  مجييع اليدول  ، صفت  الو يع لاليفةقي  والربويوكول ،يقوم األمو العةم -3

األطييراف س االيفةقييي  ومجيييع الييدول األطييراف الييض وقعييت مل ي،يية  ءيييدا  كييل صييك ميي  صييكوك 
 .3 ةاإلملالم ملدال   ةملة 

 10 ةاملة 
إيييدا  الصييك العةشيير ميي  ينييدأ نفييةذ  يي ا الربويوكييول  عييد قالقيي  أشيي،ر ميي   -1

 االنضدةم. أو صكوك التصديق
ينضيم إليي   عيد  خولي   أو  ةلن ن  لكيل  ولي  يصيدق مل يت  ي ا الربويوكيول، -2

 هيييي  النفيييةذ، ينيييدأ نفيييةذ  ييي ا الربويوكيييول  عيييد شييي،ر واهيييد مييي  ييييةريخ إييييدامل،ة صيييك التصيييديق
 االنضدةم.  أو
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 11 ةاملة 
ربويوكول س أع وقت مبوجين  وز ألع  ول  طرف أم ين حن م    ا ال -1

إخطييةر كتييةيب يوجيي  إىل األمييو العييةم ل مييم املتحييدة اليي ع يقييوم  عييد ة  ييءملالم الييدول األطييراف 
األخر  س االيفةقي  ومجيع الدول الض وقعت مل ت االيفةقي . ويصنح االن حة  نة ي ا   عيد سين  

ا كةنييييت الدوليييي  الطييييرف ميييي  يييييةريخ اسييييتالم األمييييو العييييةم ل مييييم املتحييييدة لإلخطييييةر. ولكيييي  إذ
ينييدأ نفييةذ االن ييحة  قنييل انت،ييةء  ال املن ييحن  ختييوه ن امليية  م يي حة  ملنييد انقضييةء ي ييك ال يين ،

 الن ا  امل  ح.
ال يايين مل ييت  ي ا االن ييحة  إملفيةء الدوليي  الطيرف ميي  الت امة ية مبوجيين  -2

خييل  وال  ي ا .  ا الربويوكول س صيد  أع  عيل يقيع قنيل التيةريخ الي ع يصينح  يي  االن يحة  نة
هييةل  ةسييتدرار النظيير س أع م يي ل  يكييوم  ةلفعييل قيييد النظيير أمييةم ال جنيي    يي ع  يي ا االن ييحة 

 قنل التةريخ ال ع يصنح  ي  االن حة  نة  ا . 

 12 ةاملة 
ألع  ول  طرف أم يقاح يعديال  يو ملي  ليد  األميو العيةم ل ميم املتحيدة.  -1

  يء ال  اليدول األطيراف  ةلتعيديل املقياح، طةلنية  إلي،ية إملالمي ومل ت إقير ذليك يقيوم األميو العيةم 
إذا كةنت  ن  ملقد مؤمتر ل يدول األطيراف ل نظير س املقاهية  والتصيويت مل ي،ية.  يءذا هني   مبة

ق ييث الييدول األطييراف مل ييت األقييل، س غضييوم أر عيي  شيي،ور ميي  يييةريخ  يي ا اإل ييال ، ملقييد  يي ا 
األميييم املتحيييدة. ويعيييره أع يعيييديل يعتديييد  أغ نيييي  اليييدول  امليييؤمتر، ملقيييد  األميييو العيييةم  رملةيييي 

 األطراف احلةضرة واملصوي  س املؤمتر مل ت اجلدعي  العةم  إلقرار .
مي   يي   امليية ة ميىت أقرييي  اجلدعييي   1 ةينيدأ نفييةذ التعييديل املعتديد و قيية  ل فقيير  -2

 العةم  ل مم املتحدة وقن ت  أغ ني  ق ثي الدول األطراف.
نفيييةذ التعيييديل، يصييينح م  مييية  ل يييدول األطيييراف اليييض قن تييي ،  يندييية  ميييىت  يييدأ -3

اليييدول األطيييراف األخييير  م  مييي    هكيييةم  ييي ا الربويوكيييول و ييي ع يعيييديال  سييية ق  يكيييوم  يظيييل
 قن ت،ة.  قد
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 13 ةاملة 
سيييييينةني  واإلنك ي ييييييي  إلييييييو    يييييي ا الربويوكيييييول، اليييييي ع يت ييييييةو  نصوصييييي  ا -1

 س حمفوظة  األمم املتحدة. ،والفرن ي  س هجيت،ةوالروسي  والصيني  والعر ي  
يرسييل األمييو العييةم ل مييم املتحييدة ن ييوة  مصييدق  ميي   يي ا الربويوكييول إىل  -2

 مجيع الدول األطراف س االيفةقي  ومجيع الدول املوقع  مل ي،ة.



 

 

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل 

 لق بإجراء تقديم البالغاتاملتع

  66/138 ةاعُتمد بقرار اجلمعية العام

  2011 كانون األول/ديسمرب 19 خاملؤر

 مل يدخل حيز النفاذ بعد

 إم الدول األطراف س   ا الربويوكول،
 ، و قييييية  ل دنييييية و املنصيييييوص مل ي،ييييية س ميثيييييةق األميييييم املتحيييييدة، أم اإلقيييييرارإذ يييييير 

ميكي  التصيرف  ال مي  كرامي  أصيي    يي،م ومي  هقيوق مت يةوي  جلديع أملضةء األسيرة الن يري  مبة
  ي،ة أسة  احلري  والعدل وال الم س العةمل،

أم اليييدول األطيييراف س ايفةقيييي  هقيييوق الطفيييل  امل يييةر إلي،ييية  يدييية ي يييي  وإذ يالهيييظ
 ةسييم "االيفةقييي "( يعيياف  ييةحلقوق الييوار ة  ي،يية لكييل طفييل خةضييع لواليت،يية  وم أع نييو  ميي  

 لييييوحبم أو الوصييييي القييييةنوأل مل ييييي  أو والدييييي  أو لتديييييي ،  صييييرف النظيييير مليييي  ملييييرق الطفييييلأنييييوا  ا
 أصيييي ،م القييييومي أو آرائ،ييييم األخيييير  أو آرائ،ييييم ال يةسييييي  أو  ييييين،م أو لغييييت،م أو جن يييي،م أو
 أع وضع آخر، أو مولد م أو إملةقت،م أو قرو م أو االجتدةملي أو اإلقين أو

أم مجييع هقييوق اإلن ييةم واحلرييية  األسةسيي  ملةملييي  وغيي  قة  يي   وإذ يؤكيد ميي  جديييد
 ل تج ئ  وماا ط  ومت ة ك ،

وضيييع الطفيييل  وصيييف  صيييةهن هقيييوق وكةئنييية    يييرية  لييي    وإذ يؤكيييد مييي  جدييييد أيضييية  
 كرامت  وقدراي  املتنةمي ،
 ييييي م األطفيييييةل، حكيييييم وضيييييع،م اخليييييةص واملتدييييية  م مل يييييت غييييي  م، قيييييد  وإذ ي ييييي م
 كن ة س ال جوء إىل سنل االنتصةف م  انت،ةك هقوق،م،يواج،وم صعو ة   
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أم  يي ا الربويوكييول سيييع ز انلييية  الوطنييي  واإلق يدييي  ويكد ،يية، وسيييدك   وإذ ييير 
 األطفةل م  يقدم شكةو  ملند هدوث انت،ةكة  حلقوق،م،

  م مصةن الطفل الفض ت يننغي أم يكوم مي  أول االملتنيةرا  اليض  ين  وإذ ي  م
ة لييد  ال جييوء إىل سيينل االنتصييةف ميي  انت،ةكيية  هقييوق الطفييل، وأم سيينل االنتصييةف مراملة يي

 يييي   يننغييييي أم ي خيييي  س االملتنييييةر احلةجيييي  إىل يطنيييييق إجييييراءا  يراملييييي ظييييروف الطفييييل مل ييييت 
 امل توية ، مجيع

الييدول األطييراف مل ييت إن ييةء آلييية  وطنييي  منةسيين  لتدكييو الطفييل اليي ع  وإذ ي ييجع
 ىل سنل انتصةف  عةل  مل ت امل تو  ا  ي،ينت،ك هقوق  م  ال جوء إ

إىل الييدور اهلييةم اليي ع ميكييي  أم يؤ ييي  س  يي ا الصييد  املؤس يية  الوطنيييي   وإذ ي يي 
حلقييييييوق اإلن ييييييةم وغ  يييييية ميييييي  املؤس يييييية  املتوصصيييييي  ذا  الصيييييي   املك  فيييييي   تع ييييييي  هقييييييوق 

 ومحةيت،ة، الطفل
  الوطنيي  وزيية ة يع يي  أم م  املنةسن، م  أجل يع يي  ويكد ي   ي   انليية وإذ ير 

ينفي  االيفةقي  وك لك  رويوكولي،ة االختييةريو املتع قيو  نييع األطفيةل و غيةء األطفيةل واسيتغالل 
األطفةل س املوا  اإل ةهي  و ءشراك األطفةل س الن املة  امل  ح ، هيثدية كةنية منطنقيو، متكيو 

"( ميي  أ اء امل،ييةم املنصييوص مل ي،يية س جلنيي  هقييوق الطفييل  امل ييةر إلي،يية  يديية ي ييي  ةسييم "ال جنيي 
   ا الربويوكول،

 ي ي: مة مل ت قد ايفقت

 الجزء األول
 أحكام عامة

 1 ةاملة 
 اختصةص جلن  هقوق الطفل

يييينت  كدييية  يعيياف كيييل  وليي  طيييرف س  ييي ا الربويوكييول  ةختصيييةص ال جنيي  -1
 الربويوكول. مل ي    ا

 دولي  طيرف س  ي ا الربويوكيول س  يتع يق  يدةال متةر  ال جن  اختصةص،ة  -2
 يكوم ي ك الدول  طر ة   ي . ال امل ةئل املتص    ةنت،ةكة  حلقوق منصوص مل ي،ة س صك



 النالغة  يقدم  ءجراء املتع ق الطفل هقوق اليفةقي  االختيةرع الربويوكول
 

 

 ال يت قت ال جن  أع  ال  يتع ق  دول  لي ت طر ة  س   ا الربويوكول. -3

 2 ةاملة 
 املنة و العةم  الض  تدع  ة ال جن  س أ اء م،ةم،ة

س أ اء امل،يييةم امل يييندة إلي،ييية مبوجييين  ييي ا الربويوكيييول، مبنيييدأ مصيييةن  تيييدع ال جنييي ، 
الطفييل الفضيي ت. ويراملييي ال جنيي  أيضيية  هقييوق الطفييل وآراء ، ويعطييت  يي   انراء األمهييي  الواجنيي  

 ينعة  ل   الطفل ونضج .

 3 ةاملة 
 النظةم الداخ ي

ندة إلي،ية مبوجين يعتدد ال جن  نظةمة   اخ ية  يتنع ليد  ممةرسيت،ة امل،يةم امل ي -1
ميي   يي ا الربويوكييول ميي  أجييل ضييدةم  2 ة يي ا الربويوكييول ويراملييي س ذلييك،  صييف  خةصيي ، امليية 

 اينة  إجراءا  يراملي ظروف الطفل.
يييييييدرج ال جنيييييي  س نظةم،يييييية الييييييداخ ي ضييييييدةنة  ل حي وليييييي   وم أم يكييييييوم  -2

  النظييير س أع ل شيييوةص الييي ي  يتصييير وم  ةلنية ييي  ملييي  الطفيييل يييي ق  س الطفيييل، وهلييية أم يييير 
 الفض ت. خيدم مصةن الطفل ال  ال  ير  أن 

 4 ةاملة 
 يدا   احلدةي 

يتو  الدول  الطرف مجيع التدا   املنةسن  لكفةل  ملدم يعره األ يرا  الي ي   -1
 ختوييف نتيجي  أو ل يوء معةم ي  أو خيضعوم لواليت،ة ألع انت،يةك مي  انت،ةكية  هقيوق اإلن يةم

 لتعةوحبم مع،ة ملدال    ا الربويوكول. أو   م   الغة يقدمون  إىل ال جن ملة
جمدوملييييي  مييييي  األ يييييرا  املعنييييييو  وم  أو ال يع ييييي  ملييييي   ويييييي  أع  ييييير  معيييييين -2

 الصرحي . موا قت،م
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 الجزء الثاني
 إجراء تقديم البالغات

 5 ةاملة 
 النالغة  الفر ي 

م ضيحةية جمدومل  أ را  خيضيعوم لواليي   ولي  طيرف ييدملوم أحبي أو  وز لفر  -1
النت،ييةك الدوليي  الطييرف ألع هييق ميي  احلقييوق املنصييوص مل ي،يية س أع ميي  الصييكوك التةلييي  الييض 

 م  ينو  ملن،م يقدم النالغة : أو يكوم ي ك الدول  طر ة   ي،ة
 االيفةقي ؛  أ(

الربويوكيييييول االختييييييةرع لاليفةقيييييي  املتع يييييق  نييييييع األطفيييييةل و غيييييةء األطفيييييةل    (
 وا  اإل ةهي ؛واستغالل األطفةل س امل

 امل  ح . الربويوكول االختيةرع لاليفةقي  املتع ق  ءشراك األطفةل س الن املة   ج(
 جمدومليي  أ ييرا ، يكييوم ذلييك مبييوا قت،م أو ملنييدمة يقييدم  ييال  نية يي  مليي   يير  -2

 إذا استطة  صةهن النال  أم يربر يصر   نية   ملن،م  وم احلصول مل ت ي ك املوا ق . إال

 6 ةاملة 
 التدا   املؤقت 

وقنيل التوصيل إىل قيرار   ي م  مية  وز ل جني  س أع وقيت،  عيد ي قيي  يال  -1
 أس ييي  املوضيييوملي ، أم  ييييل إىل الدولييي  الطيييرف املعنيييي  ط نييية  كيييي ينظييير  صيييورة ملةج ييي  س اختيييةذ

 يقتضيييي  الضيييرورة س ظيييروف اسيييتثنةئي  مييي  ييييدا   مؤقتييي  ليييتالس إمكةنيييي  أم ي حيييق  ضيييحي  مييية
 ميك  جرب . ال ية االنت،ةكة  املدملةة ضررضحة أو

مي   يي   املية ة،  ييءم  1 ةملنيدمة متيةر  ال جنيي  سي طت،ة التقديريي  و قيية  ل فقير  -2
    م أس   املوضوملي . أو يعين اختةذ قرار    م مقنولي  النال  ال ذلك

 7 ةاملة 
 املقنولي 

 يعترب ال جن  النال  غ  مقنول س احلةال  التةلي :
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 ملندمة يصدر النال  مل  شوت جم،ول اهلوي ؛  أ(
 ؛ة  يقدم النال  كتة ي ال ملندمة   (
 ملنييييدمة ي ييييكل اليييينال  إسييييةءة اسييييتعدةل ل حييييق س يقييييدم  يييي   النالغيييية   ج(

 يتنةىف مع أهكةم االيفةقي  و/أو  رويوكولي،ة االختيةريو؛ أو
 كةنييييييت، أو ملنيييييدمة يكييييييوم امل يييييي ل  نف يييييي،ة قييييييد سيييييينق أم حثت،يييييية ال جنيييييي    (

 الت وي  الدولي ؛ أو زالت، حمل حث س إطةر إجراء آخر م  إجراءا  التحقيق الدويل مة أو
ينطنق  ي   القةمليدة  وال ي تنفد مجيع سنل االنتصةف ا  ي  املتةه . مل إذا (ه 

 إىل هيييد غييي  معقيييول طيييويال   ة  س احليييةال  اليييض ي يييتغرق  ي،ييية يطنييييق سييينل االنتصيييةف  ييي   وقتييي
 ا تدل أم يؤ ع إىل جرب  عةل؛كةم م  غ   أو

 أنيييي  غيييي  مييييدملم أو ي ييييتند إىل أسييييل سيييي يد  ال ملنييييدمة يتضييييح أم اليييينال   و(
 يكفي م  األ ل ؛ مبة

ملنييييدمة يكييييوم الوقييييةئع موضييييو  اليييينال  قييييد هييييدقت قنييييل  ييييدء نفييييةذ  يييي ا   ز(
 إذا اسييييييتدر   يييييي   الوقييييييةئع  عييييييد يييييييةريخ إال الربويوكييييييول  ةلن يييييين  إىل الدوليييييي  الطييييييرف املعنييييييي ،

 النفةذ؛  دء
يقدم النال  س غضوم سن  واهدة  عيد اسيتنفة  سينل االنتصيةف  ال ملندمة  ح(

ا  ييي ، وي يييتثىن مييي  ذليييك احليييةال  اليييض ي ييتطيع  ي،ييية صيييةهن الييينال  أم يثنيييت يعييي ر يقيييدم 
 النال  س غضوم     امل،  .

 8 ةاملة 
 إهةل  النال 

الرجيييو  إىل الدولييي  الطيييرف غييي  مقنيييول  وم  مييية ة  يعتيييرب ال جنييي   الغييي مل مييية -1
املعنيي ، يتييوخت ال جني  ال ييري  س يوجيي  نظيير الدوليي  الطيرف املعنييي  س أقير  وقييت ممكيي  إىل أع 

  ال  يقدم إلي،ة مبوجن   ا الربويوكول.
 يةنييية  مكتو يي  يوضييح  ي،ييية  أو يقييدم الدوليي  الطيييرف إىل ال جنيي  يف يي ا  -2

أيةهت،ة، إم وجد . ويقيدم الدولي  الطيرف ر  ية س امل  ل  وسنل االنتصةف الض رمبة يكوم قد 
 أقر  وقت ممك  س غضوم ست  أش،ر.
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 9 ةاملة 
 الت وي  الو ي 

يعييره ال جنيي  م ييةملي،ة احلديييدة مل ييت األطييراف املعنييي   ييدف التوصييل إىل  -1
 رويوكوال ية  ي وي  و ي  ل د ي ل  مل يت أسية  اهياام االلت امية  اليض يينت مل ي،ية االيفةقيي  و/أو

 االختيةريةم.
يعتييرب االيفييةق مل ييت ي ييوي  و ييي  يييتم التوصييل إلييي   رملةييي  ال جنيي  مبثة يي  إحبييةء  -2

 ل نظر س النال  مبوجن   ا الربويوكول.

 10 ةاملة 
 النظر س النالغة 

ينظيير ال جنيي  س أقيير  وقييت ممكيي  س النالغيية  الييض يت قة يية مبوجيين  يي ا  -1
 دم  إلي،ة، شريط  إهةل      الوقةئق إىل األطراف املعني .الربويوكول س ضوء مجيع الوقةئق املق

يعقيييد ال جنييي  ج  ييية  مغ قييي  ملنيييد حيييث النالغييية  اليييض يت قة ييية مبوجييين  -2
 الربويوكول.   ا

ملنيدمة يكيوم ال جني  قيد ط نيت اختييةذ ييدا   مؤقتي ، يكيوم مل ي،ية أم يعجييل  -3
 النال .  ةلنظر س

 كييييية  ل حقيييييوق االقتصييييية ي ملنيييييد حيييييث  يييييال  ييييييدملت  يييييي  هيييييدوث انت،ة  -4
الثقة ييي ، ينظيير ال جنيي  س مييد  معقولييي  اخلطييوا  الييض اختيي  ة الدوليي  الطييرف  أو االجتدةملييي  أو

م  االيفةقي . ويضع ال جن  س االملتنةر و يي يفعيل ذليك أم الدولي  الطيرف  يوز  4 ةو قة  ل دة 
دييييةل احلقييييوق االقتصيييية ي  هليييية أم يعتدييييد طةئفيييي  ميييي  التييييدا   ال يةسييييةيي  املدكنيييي  ميييي  أجييييل إمل

 واالجتدةملي  والثقة ي  الوار ة س االيفةقي .
 عييييد حييييث اليييينال ،  يييييل ال جنيييي   وم ييييي خ  إىل األطييييراف املعنييييي  آراء يييية  -5

    م النال  م فومل   توصية ة، إم وجد .

 11 ةاملة 
 املتة ع 

وجيد ،  يويل الدول  الطيرف االملتنيةر الواجين نراء ال جني ، ولتوصيية ة إم -1
يتييوخت  أو يتضييد  مع وميية  مليي  أع إجييراءا  يكييوم قييد اختيي  ة ة  مكتو يي ا  ويقييدم إىل ال جنيي  ر 
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اختةذ ييية س ضيييوء آراء ال جنييي  ويوصيييية ة. ويقيييدم الدولييي  الطيييرف ر  ييية س أقييير  وقيييت ممكييي  س 
 أش،ر. غضوم ست 
 ل جنييي  أم ييييدملو الدولييي  الطيييرف إىل يقيييدم مع ومييية  إضييية ي    ييي م أع ييييدا   -2

س  مبيية ينفييي ا  اليفييةق ي ييوي  و ييي ، إم وجييد، أو يوصييية ة، أو يكييوم قييد اختيي  ة اسييتجة   نراء ال جنيي 
ذليييك يقيييدم  ييي   املع ومييية ، ه يييندة ييييرا  ال جنييي  منةسييينة ، س التقيييةرير الالهقييي  اليييض يقيييدم،ة الدولييي  

االختييةرع لاليفةقيي  املتع يق  نييع مي  الربويوكيول  12 ةاملية  أو م  االيفةقيي ، 44 ةالطرف مبوجن املة 
ميي  الربويوكييول االختيييةرع  8 ةامليية  أو األطفييةل و غييةء األطفييةل واسييتغالل األطفييةل س املييوا  اإل ةهييي ،

 لاليفةقي  املتع ق  ءشراك األطفةل س الن املة  امل  ح ، هيثدة كةم ذلك منطنقة .

 12 ةاملة 
 ينة ل النالغة   و الدول

طيرف س  ي ا الربويوكيول أم يع ي  س أع وقيت أحبية يعياف   وز ألع  ول  -1
يفيي  ال  ةختصةص ال جن  س ي قي وحث  الغة  يدملي  ي،ية  ولي  طيرف أم  ولي  طر ية  أخير 

  ةلت امة ة مبوجن أع م  الصكوك التةلي  الض يكوم ي ك الدول  طر ة   ي،ة:
 االيفةقي ؛  أ(

تع يييييق  نييييييع األطفيييييةل و غيييييةء األطفيييييةل الربويوكيييييول االختييييييةرع لاليفةقيييييي  امل   (
 واستغالل األطفةل س املوا  اإل ةهي ؛

الربويوكيييييييييييييول االختيييييييييييييييةرع لاليفةقيييييييييييييي  املتع ييييييييييييييق  ءشيييييييييييييراك األطفييييييييييييييةل س   ج(
 امل  ح . الن املة 

أع  ييال   وال يع يي  ذلييك، مل ال يقنييل ال جنيي  أع  ييال  يتع ييق  دوليي  طييرف -2
 يع   ذلك. مل ير  م   ول  طرف

جنييييي  م يييييةملي،ة احلدييييييدة مل يييييت اليييييدول األطيييييراف املعنيييييي   يييييدف يعييييره ال  -3
التوصييييل إىل هييييل و ع ل د يييي ل  مل ييييت أسيييية  اهيييياام االلت اميييية  الييييض ييييينت مل ي،يييية االيفةقييييي  

 و رويوكوال ة االختيةريةم.
مي   ي   املية ة ليد  األميو  1 ةيو   اليدول األطيراف إملالنية  مبوجين الفقير  -4

منيي  إىل الييدول األطييراف األخيير . و ييوز سييحن أع  ة  العييةم ل مييم املتحييدة اليي ع يرسييل ن ييو
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خييل  ي ا ال يحن  يةلنظر س أيي  م ي ل   وال إملالم س أع وقت  ءخطةر يوج  إىل األمو العيةم.
آخيير ميي  أييي    ييوز ي قييي أع  ييال  وال يكييوم موضييو   ييال  أهيييل  ةلفعييل مبوجيين  يي   امليية ة؛

إذا صيدر  إال  ول  طرف مبوجن     املة ة  عد ي قي األميو العيةم لإلخطيةر   يحن اإلمليالم،
 مل  الدول  الطرف املعني  إملالم آخر.

 الجزء الثالث
 إجراء التحري

 13 ةاملة 
 من،جي  أو إجراء التحرع    م وقو  انت،ةكة  ج يد 

 ةريكية   ولي  طيرف انت،ةكية    ة يفيد ة  إذا ي قت ال جن  مع ومة  موقوق -1
س الربويوكول االختيةرع لاليفةقيي   أو من،جي  ل حقوق املنصوص مل ي،ة س االيفةقي ، أو ج يد 

س الربويوكيييول  أو املتع يييق  نييييع األطفيييةل و غيييةء األطفيييةل واسيييتغالل األطفيييةل س امليييوا  اإل ةهيييي ،
ة  امل ي ح ، ييدملو ال جني  الدولي  الطيرف االختيةرع لاليفةقي  املتع ق  ءشيراك األطفيةل س الن املي

إىل التعييةوم س  حييت املع وميية  والقيييةم هليي ا الغييره  تقييدم مالهظة يية   يي م  يي   املع وميية  
  وم ي خ .
 يييوز ل جنييي ، ميييع مرامليييةة أيييي  مالهظييية  قيييد يكيييوم الدولييي  الطيييرف املعنيييي   -2

أكثيير ميي   أو يعييو ملضييوا   قييدمت،ة وكيي لك أييي  مع وميية  أخيير  موقييوق  يية يكييوم متةهيي  هليية، أم
أملضةئ،ة إلجراء  ر ويقدم يقرير ملةجل إىل ال جن . و وز أم ي دل التحرع زيةرة إق ييم الدولي  

 الطرف، ملند وجو  م و  ل لك ومبوا ق  الدول  الطرف.
 ييير   ييي ا التحيييرع  صيييف  سيييري ، وي يييتدل يعيييةوم الدولييي  الطيييرف س مجييييع  -3

 اإلجراءا . مراهل
 نتيييةئ   ييي ا التحيييرع، يقيييوم ال جنييي   وم يييي خ   ءهةلييي   ييي    عيييد النظييير س -4

 النتةئ  إىل الدول  الطرف املعني ، م فومل    ي  يع يقة  ويوصية .
يقييدم الدوليي  الطييرف املعنييي  مالهظة يية إىل ال جنيي  س أقيير  وقييت ممكيي  س  -5

  جن .غضوم ست  أش،ر م  ي قي النتةئ  والتع يقة  والتوصية  ا ةل  إلي،ة م  ال
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ميي   يي    2 ة عييد إمتييةم  يي   اإلجييراءا  املتع قيي   يي ع  يير  يير  و قيية  ل فقيير  -6
امليية ة،  ييوز ل جنيي  أم يقييرر،  عييد الت ييةور مييع الدوليي  الطييرف املعنييي ، إ راج  يييةم مييوج   نتييةئ  

 م    ا الربويوكول. 16 ةاإلجراءا  س يقرير ة املنصوص مل ي  س املة 
 التصييييديق مل ييييي  أو يوقيييييع  يييي ا الربويوكييييول  ييييوز لكييييل  وليييي  طييييرف، ملنييييد -7

يعييياف  ةختصيييةص ال جنييي  املنصيييوص مل يييي  س  ييي   املييية ة  ال االنضيييدةم إليييي ، أم يع ييي  أحبييية أو
 س مجيع،ة. أو 1 ة ةحلقوق الوار ة س  ع  الصكوك امل كورة س الفقر  يتع ق  يدة

ال جنيي  يعيياف  ةختصييةص  ال  ييوز ألع  وليي  طييرف يكييوم قييد أمل نييت أحبيية -8
ي يحن  ي ا اإلمليالم س أع وقيت  توجيي  إخطيةر إىل األمييو  مي   ي   املية ة أم 7 ةو قية  ل فقير 

 العةم ل مم املتحدة.

 14 ةاملة 
 متة ع  إجراء التحرع

 وز ل جن ، ملند االقتضةء، و عد انت،يةء  ياة األشي،ر ال يت  امل يةر إلي،ية س  -1
الطيرف املعنييي  إىل إ الغ،يية  ةلتييدا   املتويي ة واملتييوخت ، أم يييدملو الدوليي  13 ةميي  امليية  5 ةالفقير 

 م    ا الربويوكول. 13 ةاختةذ ة استجة   لتحر أجرع مبوجن املة 
 ييوز ل جنيي  أم يييدملو الدوليي  الطييرف إىل يقييدم مع وميية  إضيية ي  مليي  أييي   -2

س ذلييك  مبيية ،13 ةيييدا   يكييوم الدوليي  الطييرف قييد اختيي  ة اسييتجة   لتحيير أجييرع مبوجيين امليية 
س التقيييةرير الالهقييي  اليييض يقيييدم،ة الدولييي   ،ة  يقيييدم  ييي   املع ومييية ، ه يييندة ييييرا  ال جنييي  منةسييين

م  الربويوكول االختيةرع لاليفةقي  املتع يق  12 ةاملة  أو م  االيفةقي ، 44 ةالطرف مبوجن املة 
ميي  الربويوكييول  8 ة امليية أو  نيييع األطفييةل و غييةء األطفييةل واسييتغالل األطفييةل س املييوا  اإل ةهييي ،

 االختيةرع لاليفةقي  املتع ق  ءشراك األطفةل س الن املة  امل  ح ، هيثدة يكوم ذلك منطنقة .

 الجزء الرابع
 أحكام ختامية

 15 ةاملة 
 امل ةملدة والتعةوم الدوليةم

 يييوز ل جنيييي  أم  يييييل، مبوا قيييي  الدولييي  الطييييرف املعنييييي ، إىل وكييييةال  األمييييم  -1
يوصيية ة   ي م  أو وصنة يق،ة و راجم،ية وغ  ية مي  اهليئية  املوتصي ، آراء ية املتحدة املتوصص 
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م ييييةملدة يقنييييي ، م ييييفومل   أو النالغيييية  والتحرييييية  الييييض يييييدل مل ييييت وجييييو  هةجيييي  إىل م ييييورة
 التوصية . أو مبالهظة  الدول  الطرف واقااهة ة، إم وجد ،    م     انراء

اهليئة ، مبوا قي  الدولي  الطيرف املعنيي ،  وز ل جن  أيضة  أم يوج  نظر      -2
إىل أع م يييي ل  ين يييي  مليييي  النالغيييية  الييييض ينظيييير  ي،يييية مبوجيييين  يييي ا الربويوكييييول والييييض ميكيييي  أم 
ي ييةملد ة س التوصييل، كييل س جمييةل اختصةصيي،ة، إىل قييرار   يي م مييد  استصييوا  اختييةذ يييدا   

قيييدم س إملديييةل احلقيييوق  ولييي  مييي  شييي حبة أم ي ييي،م س م يييةملدة اليييدول األطييراف مل يييت إهيييراز ي
 املعاف  ة س االيفةقي  و/أو س  رويوكولي،ة االختيةريو.

 16 ةاملة 
 التقرير املقدم إىل اجلدعي  العةم 

مي   5 ةيدرج ال جن  س يقرير ة ال ع يقدم إىل اجلدعي  العةم  كل سنتو، و قة  ل فقير 
 مبوجن   ا الربويوكول. ل ن ط  الض اضط عت  ة ا  م  االيفةقي ، موج   44 ةاملة 

 17 ةاملة 
 ن ر الربويوكول االختيةرع ويقدم املع ومة     ن 

يتع،ييد كييل  ولييي  طييرف  ييةلتعريف  ييي ا الربويوكييول مل ييت نطيييةق واسييع ون يير  ويي ييي  
احلصول مل ت املع ومة  املتع ق   ي راء ال جني  ويوصيية ة، وصةصي    ي م امل يةئل املتع قي   ةلدولي  

 ييي لك  وسيييةئل منةسييين  و عةلييي  وي ييي،ل وصيييول الكنيييةر واألطفيييةل إلي،ييية مل يييت  الطيييرف، والقييييةم
 ال واء، مب   ي،م ذوو اإلملةق .

 18 ةاملة 
 التوقيع والتصديق واالنضدةم

صييدقت  أو يفييتح  يية  التوقيييع مل ييت  يي ا الربويوكييول أمييةم كييل  وليي  وقعييت -1
إىل  أو انضييدت إىل االيفةقييي  وأ مل ييت أع ميي   رويوكولي،يية االختيييةريو األولييو أو مل ييت االيفةقييي 

 أع م  الربويوكولو.
 خيضع   ا الربويوكول ل تصديق م  جةنن كل  ول  صدقت مل ت االيفةقيي  -2

إىل أع ميييييي   أو انضييييييدت إىل االيفةقييييييي  أو مل ييييييت أع ميييييي   رويوكولي،يييييية االختيييييييةريو األولييييييو أو
 حدة.الربويوكولو. ويو   صكوك التصديق لد  األمو العةم ل مم املت
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يفييييتح  يييية  االنضييييدةم إىل  يييي ا الربويوكييييول أمييييةم كييييل  وليييي  صييييدقت مل ييييت  -3
إىل أع  أو انضيييدت إىل االيفةقيييي  أو مل يييت أع مييي   رويوكولي،ييية االختييييةريو األوليييو أو االيفةقيييي 

 م  الربويوكولو.
 يتم االنضدةم  ءيدا  صك االنضدةم لد  األمو العةم. -4

 19 ةاملة 
  دء النفةذ

 نفةذ  ي ا الربويوكيول  عيد قالقي  أشي،ر مي  ييةريخ إييدا  صيك التصيديقيندأ  -1
 االنضدةم العةشر. أو

ينضيم إليي   أو يندأ نفةذ   ا الربويوكيول،  ةلن ين  إىل كيل  ولي  يصيدق مل يي  -2
االنضييدةم العةشير،  عيد مضيي قالقي  أشيي،ر مي  ييةريخ إييدا  صييك  أو  عيد إييدا  صيك التصيديق

 انضدةم،ة  ي. أو يصديق،ة

 20 ةملة ا
 االنت،ةكة  الض  دث  عد  دء النفةذ

 ةالنت،ةكية  اليض يريكن،ية الدولي   يتع يق  يدية إال ال يكوم ل جن  اختصيةص -1
الطيييرف ألع هيييق مييي  احلقيييوق املنصيييوص مل ي،ييية س االيفةقيييي  و/أو س  رويوكولي،ييية االختييييةريو 

 األولو والض يكوم قد وقعت  عد  دء نفةذ   ا الربويوكول.
 طر يييية  س  يييي ا الربويوكييييول  عييييد يييييةريخ  ييييدء نفييييةذ ، ميييية إذا أصيييينحت  وليييي  -2

 ةنت،ةكيية  احلقييوق املنصييوص مل ي،يية س االيفةقييي   إال يتع ييق الت اميية  ي ييك الدوليي  إزاء ال جنيي  ال
و/أو س  رويوكولي،يية االختييييةريو األوليييو اليييض يكيييوم قيييد وقعييت  عيييد  يييدء نفيييةذ  ييي ا الربويوكيييول 

   املعني . ةلن ن  إىل الدول

 21 ةاملة 
 التعديال 

 يييوز ألع  ولييي  طيييرف أم يقييياح إ خيييةل يعيييديل مل يييت  ييي ا الربويوكيييول وأم  -1
يقدميييي  إىل األمييييو العييييةم ل مييييم املتحييييدة. ويقييييوم األمييييو العييييةم  ييييء ال  الييييدول األطييييراف   ييييي  

إذا كةنييت يفضييل ملقييد اجتديية  ل ييدول األطييراف  مبيية يعييديال  مقاهيي  م ييفومل   ط يين إخطييةر 
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لغيييره النظيييير س املقاهيييية  والنييييت  ي،يييية. وإذا أمليييير  ق ييييث الييييدول األطييييراف مل ييييت األقييييل، س 
غضييوم أر عيي  أشيي،ر ميي  يييةريخ اإل ييال ، مليي  ي ييييد ملقييد اجتديية  ميي   يي ا القنيييل، يييدملو األمييو 
العييةم إىل ملقييد   ييت رملةييي  األمييم املتحييدة. وحييييل األمييو العييةم أع يعييديل يعتدييد   غ نييي  ق ثييي 

راف احلةضييرة واملصييوي  إىل اجلدعييي  العةميي  ل دوا قيي  مل ييي ، مث حيي يي  إىل مجيييع الييدول الييدول األطيي
 األطراف لقنول .
مي   ي   املية ة  1 ةيندأ نفيةذ كيل يعيديل املتديد وهظيي  ةملوا قي  و قية  ل فقير  -2

املتنييةرا  ميي  اليييوم الثالقييو التييةيل ل تييةريخ اليي ع ين ييا  ييي  ملييد  صييكوك القنييول املو مليي  ق ثييي ملييد  
 ةلن يين  إىل أع  وليي  طييرف  ا  الييدول األطييراف س يييةريخ املتديية  التعييديل. مث يصيينح التعييديل نة يي 

 يكيوم التعييديل م  ميية   وال املتنيةرا  ميي  الييوم الثالقييو التيةيل لتييةريخ إيييدا  صيك القنييول اخليةص  يية.
 ل دول األطراف الض قن ت   . إال

 22 ةاملة 
 النق 

 ييييي ا الربويوكيييييول س أع وقيييييت  توجيييييي   يييييوز ألع  ولييييي  طيييييرف أم يييييينق   -1
 عيد سين  مي  ييةريخ  ا  إخطةر مكتو  إىل األمو العيةم ل ميم املتحيدة. ويصينح  ي ا الينق  نة ي 

 ي  م األمو العةم ل لك اإلخطةر.
ال خيل النق   ةستدرار انطنةق أهكةم   ا الربويوكول مل ت أع  يال  قيدم  -2
 قنل يةريخ نفةذ النق . 13 ة دأ مبوجن املة   ع  ر  أو 12 ةاملة  أو 5 ةمبوجن املة 

 23 ةاملة 
 الو يع واإلخطةرا  املوج،  م  األمو العةم

 يكوم األمو العةم ل مم املتحدة الو يع هل ا الربويوكول. -1
 ي ي: مبة ين ا األمو العةم مجيع الدول -2
 ويوكول؛التوقيعة  والتصديقة  واالنضدةمة  الض يتم س إطةر   ا الرب   أ(

 ؛21 ةيةريخ  دء نفةذ   ا الربويوكول ونفةذ أع يعديل  ر  مبوجن املة    (
 م    ا الربويوكول. 22 ةأع نق  مبوجن املة   ج(



 النالغة  يقدم  ءجراء املتع ق الطفل هقوق اليفةقي  االختيةرع لربويوكولا
 

 

 24 ةاملة 
 ال غة 

ييو    ي ا الربويوكيول الي ع يت ييةو  س احلجيي  نصوصي   ةل غية  اإلسيينةني   -1
  ي  س حمفوظة  األمم املتحدة.واإلنك ي ي  والروسي  والصيني  والعر ي  والفرن

مل ي،ية ميي   يي ا الربويوكييول  ة  مصييدق ة  حيييل األمييو العييةم ل ميم املتحييدة ن ييو -2
 الدول. إىل مجيع





 

 

 املعاملة اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب

 املهينة أو الالإنسانية أو العقوبة القاسية أو

  39/46 ةالعامة لألمم املتحداعتمدت بقرار اجلمعية 

 1984 كانون األول/ديسمرب 10 خاملؤر

 1987 هحزيران/يوني 26تاريخ بدء النفاذ: 

 إم الدول األطراف س     االيفةقي ،
أم االملااف  ةحلقوق املت ةوي  وغي  القة  ي  ل تصيرف، جلدييع أملضيةء األسيرة  إذ ير 
ة و املع نيييي  س ميثييييةق األمييييم املتحييييدة، أسيييية  احلرييييي  والعييييدل وال يييي م ل دنيييي الن ييييري   ييييو، و قيييية  

 العةمل،  س
 أم     احلقوق ي تدد م  الكرام  املت ص   لإلن ةم، وإذ يدرك 

الواجن ال ع يقيع مل يت مليةيق اليدول مبقتضيت امليثيةق، وصةصي   وإذ يضع س املتنةر ة
وهريةي  األسةسي ، ومراملة ية مل يت م يتو  من ،  تع ي  اهاام هقوق اإلن ةم  55 ةمبوجن املة 

 العةمل،
مييي  الع،يييد  7 ةمييي  اإلمليييالم العيييةملي حلقيييوق اإلن يييةم واملييية  5 ةل دييية  ومرامليييةة من،ييية

 ه أهيد ل تعي ينالدويل اخلةص  ةحلقوق املدني  وال يةسي ، وك تةمهة يينت مل يت مليدم جيواز يعير  
 امل،ين ،  أو الالإن ةني  أو العقو   القةسي  أو املعةم   أو

ه ل تعيي ين وغيي   ميي  إلملييالم محةيي  مجيييع األشييوةص ميي  التعير   ومرامليةة من،يية أيضيية  
  9 امل،ين ، ال ع املتدديي  اجلدعيي  العةمي  س أو الالإن ةني  أو العقو   القةسي  أو ضرو  املعةم  

 ، 1975 كةنوم األول/ ي درب
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 ضيييييرو  املعةم ييييي س زيييييية ة  عةليييييي  النضيييييةل ضيييييد التعييييي ين وغييييي   مييييي   ورغنييييي  من،ييييية
 الالإن ةني  س العةمل قةطن ، أو العقو   القةسي  أو

 ي ي: مة مل ت ايفقت

 الجزء األول
 1 ةاملة 

 ألغييييييراه  يييييي   االيفةقييييييي ، يقصييييييد " ةلتعيييييي ين" أع ملدييييييل ينييييييت  ملنيييييي  أمل -1
 قصييد احلصييول ميي   يي ا  ميية   ييوت ي حييق ملدييدا   ،ة  ملق ييي أم كييةم ة  مليي ا  شييديد، ج ييدي أو

معةقنتيييي  مل ييييت ملدييييل  أو مل ييييت املييييااف، أو قةلييييث، مل ييييت مع وميييية ميييي  شييييوت  أو ال ييييوت،
أع شييوت  أو إرغةميي   ييو أو ختويفيي  أو شييوت قةلييث أو ي ييتن  س أنيي  اريكنيي ،  ييو أو اريكنيي 
العي ا  ألع سينن مي  األسينة  يقيوم مل يت التدييي   أو ملندمة ي حق مثل  ي ا األمل أو -قةلث 

أع شيوت آخير  أو ي كت ملني  موظيف رمسيي أو يوا ق مل ي  أو ه مل ي حير   أو كةم نومل ، ة  أي  
 العيي ا  النةشييت  قييط مليي  ملقو يية  قةنونييي  أو يتضييد  ذلييك األمل وال يتصييرف  صييفت  الرمسييي .

 ال ع يكوم نتيج  ملرضي  هلة. أو املالزم هل   العقو ة  أو
ميكييي  أم  أو ي يييريع وطيييين يتضيييد  أو  ييي   املييية ة  ييي ع صيييك  ويل ال ختييل   -2
 نيق أمشل.ذا  يط ة  يتضد  أهكةم

 2 ةاملة 
أييي   أو ةليي قضييةئي   ع   أو إ ارييي  أو يتويي  كييل  وليي  طييرف إجييراءا  ي ييريعي  -1

 إجراءا  أخر  ملنع أملدةل التع ين س أع إق يم خيضع الختصةص،ة القضةئي.
كةنييييت، سييييواء أكةنييييت  يييي    ة      ييييي  ظييييروف اسييييتثنةئي  أي ييييوز التيييي ر  ال  يييي -2

أيييي  هةليييي  ميييي   أو ملييييدم اسييييتقرار سيةسيييي  اخ ييييي أو  يييةحلر   ديييييدا   أو الظيييروف هةليييي  هييير 
 هةال  الطوارو العةم  األخر  كدربر ل تع ين.

ملييي  سييي ط   أو    يييةألوامر الصييية رة ملييي  ميييوظفو أمل يييت مرينييي ال  يييوز التييي ر   -3
 ملةم  كدربر ل تع ين.
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 3 ةاملة 
 أم يعييييد   "أم يييير  "( أو ال  يييوز أليييي   ولييي  طيييرف أم يطييير  أع شيييوت -1

د  إىل  ول  أخر ، إذا يوا ر  لدي،ة أسنة  هقيقي  يدملو إىل االملتقة    ن  سييكوم أم ي   أو
 ه ل تع ين. س خطر التعر  
إذا كةنيييت  ييي   األسييينة  متيييوا رة،  مييية ال ييي طة  املوتصييي  لتحدييييد ييراملييي -2

س ذليييييك، س هةليييييي  االنطنيييييةق، وجيييييو  منييييييط قة يييييت ميييييي   مبييييية مجييييييع االملتنيييييةرا  ذا  الصيييييي  ،
 اجلدةملي  حلقوق اإلن ةم س الدول  املعني . أو الصةرخ  أو  ه االنت،ةكة  الفة

 4 ةاملة 
يضيييد  كيييل  ولييي  طيييرف أم يكيييوم مجييييع أملديييةل التعييي ين جيييرائم مبوجييين  -1

قةنوحبيية اجلنييةئي، وينطنييق األميير ذاييي  مل ييت قيييةم أع شييوت   ييي  حمةوليي  ملدةرسيي  التعيي ين ومل ييت 
 التع ين.وم ةرك  س  ا  ل يواطؤ قيةم    ع ملدل آخر ي ك  

جتعل كل  ول  طرف     اجلرائم م توجن  ل عقة   عقو ة  منةسن  ي خي   -2
 س االملتنةر طنيعت،ة اخلط ة.

 5 ةاملة 
ي ي م مي  اإلجيراءا  إلقةمي  واليت،ية القضيةئي  مل يت  مية يتو  كل  ول  طيرف -1

 س احلةال  التةلي : 4 ةاجلرائم امل ةر إلي،ة س املة 
مل يييت  أو جليييرائم س أع إق ييييم خيضيييع لواليت،ييية القضيييةئي ملنيييد اريكييية   ييي   ا  أ(
 ؛مل ت منت طةئرة م ج   س ي ك الدول  أو ظ،ر سفين 

 ؛ملندمة يكوم مريكن اجلرمي  امل ملوم م  مواطين ي ك الدول    (
ملندمة يكوم املعتد  مل ي  م  مواطين ي ك الدول ، إذا املترب  ي ك الدولي    ج(
 .ذلك منةسنة  
ي  م مي  اإلجيراءا  إلقةمي  واليت،ية القضيةئي   مة طرف  ةملثل يتو  كل  ول  -2

س أع إق ييم خيضيع  ا  مل ت     اجلرائم س احلةال  الض يكوم  ي،ة مريكن اجلرمي  امل ملوم موجيو 
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إىل أييي   وليي  ميي  الييدول الييض ور  ذكر يية س  8 ة ةمليية  يقييوم  ت يي يد  ملدييال   وال لوالية يية القضييةئي 
 ة ة.م      امل 1 ةالفقر 

 ل قةنوم الداخ ي.      االيفةقي  أع والي  قضةئي  جنةئي  متةر  و قة   ينال ي تث -3

 6 ةاملة 
رة هلييية، طيييرف، ليييد  اقتنةمل،ييية،  عيييد  راسييي  املع ومييية  املتيييو      ولييي  يقيييوم أيييي -1

إلييي  س  ا  م ييةر  ة  الظييروف يييربر اهتجييةز شييوت موجييو  س أراضييي،ة يييدملت أنيي  اقيياف جرميي  يي م
يتو  أي  إجراءا  قةنونيي  أخير  لضيدةم وجيو    ي،ية. ويكيوم االهتجيةز  أو  ةهتجةز  4 ةاملة 

ي يتدر اهتجيةز  أال يينت مل يي  قيةنوم ي يك الدولي  مل يت ملة واإلجراءا  القةنوني  األخر  مطة ق 
مييي  اختيييةذ أع إجيييراءا   أو ل ديييدة الالزمييي  ل تدكيييو مييي  إقةمييي  أع  مليييو  جنةئيييي  إال ال يييوت
 لت  يد .

  ةلوقةئع. يتع ق  يدةيل  ءجراء التحقيق األو  م     الدول   ورا  يقو  -2
ميييي   يييي   امليييية ة مل ييييت  1 ةل فقيييير  يييييتم م ييييةملدة أع شييييوت حمتجيييي  و قيييية   -3
مبدثييل الدولي  الييض يقييم  ي،يية  أو  يي قر  ممثيل خمييتت ل دولي  الييض  يو ميي  مواطني،ية، ا  االيصيةل  يور 
 جن ي .   ال ملة ة إم كةم
 يي   امليية ة،  ةهتجييةز شييوت ميية، ختطيير مل ييت  ملدييال  لييد  قيييةم  وليي  ميية،  -4

،  ةهتجةز  ي ا ال يوت و يةلظروف اليض ييربر 5 ةم  املة  1 ةالفور الدول امل ةر إلي،ة س الفقر 
مي   ي   املية ة أم ير يع  2 ةالي ع يتوخية  الفقير  يلالتحقييق األو  عاملتقةل . ومل يت الدولي  اليض جتير 

ت،يية ممةرسيي  الييدول امليي كورة مييع اإل صييةح ملديية إذا كييةم س ني   ت إلييي  ميي  النتييةئ  إىل يوص يي ميية  ييورا  
 واليت،ة القضةئي .

 7 ةاملة 
يقوم الدول  الطرف الض يوجد س اإلق يم اخلةضع لواليت،ة القضيةئي  شيوت  -1

، 5 ةس احليةال  اليض يتوخة ية املية  4 ةيدملت اريكة ي  ألع مي  اجليرائم املنصيوص مل ي،ية س املية 
 يقم  ت  يد . مل س طة ة املوتص   قصد يقدم ال وت ل دحةكد ، إذا  عره القضي  مل ت

يتو      ال  طة  قرار ية  ينفل األسي و  الي ع يتنعي  س هةلي  اريكية   -2
احلييةال  امل ييةر إلي،يية س  وس أييي  جرمييي  ملة ييي  ذا  طنيعيي  خطيي ة مبوجيين قييةنوم ي ييك الدوليي .
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األ ليي  املط و يي  ل دقةضييةة واإل انيي   يي ع هييةل ميي   يكييوم معييةي  أال يننغييي 5 ةميي  امليية  2 ةالفقيير 
 .5 ةم  املة  1 ةاألهوال أقل صرام  م  ي ك الض ينطنق س احلةال  امل ةر إلي،ة س الفقر 

يكفيييل املعةم ييي  العة لييي  س مجييييع مراهيييل اإلجيييراءا  القةنونيييي  ألع شيييوت  -3
 .  4 ة  ع م  اجلرائم امل ةر إلي،ة س املة  يتع ق  يدةيتو  ضد  ي ك اإلجراءا  

 8 ةاملة 
جييرائم قة  يي  لت يي يم مريكني،يية س أييي   4 ةيعتييرب اجلييرائم امل ييةر إلي،يية س امليية  -1

معة دة لت  يم ا رمو يكوم قةئدي   يو اليدول األطيراف. ويتع،يد اليدول األطيراف  يء راج  ي   
 معة دة ي  يم يربم  ين،ة. اجلرائم كجرائم قة    لت  يم مريكني،ة س كل

ير ط،يييية  يييية معة ييييدة  ال ل ت يييي يم ميييي   وليييي  إذا ي ييي دت  وليييي  طييييرف ط نيييية   -2
 وجييو  معة ييدة لت يي يم ا ييرمو،  ة  لت يي يم ا ييرمو، وكةنييت الدوليي  األوىل جتعييل الت يي يم م ييروط

 يي   اجلييرائم. ل ت يي يم  يديية خيييتت مبثييل  ة  قةنونييي ة   ييوز هليي   الدوليي  املتنييةر  يي   االيفةقييي  أسةسيي
م إلي،يييية ط يييين وخيضيييع الت يييي يم ل  ييييرو  األخيييير  املنصييييوص مل ي،يييية س قييييةنوم الدوليييي  الييييض يقييييد  

 الت  يم.
 وجييو  معة ييدة  يي م  ة  جتعييل الت يي يم مر ونيي ال يعيياف الييدول األطييراف الييض -3

  ل  ييرو  املنصييوص مل ي،يية س قييةنوم الدوليي ة   يي   اجلييرائم قة  يي  لت يي يم مريكني،يية  يديية  ين،يية طنقيي
 م إلي،ة ط ن الت  يم.الض يقد  

لييو  كديية  ويييتم معةم يي   يي   اجلييرائم، ألغييراه الت يي يم  ييو الييدول األطييراف، -4
اليدول املطةلني   ءقةمي   يس أراضي س املكيةم الي ع هيدقت  يي   ح ين،  يل أيضية   ال أحبة اقا ت

 . 5 ةم  املة  1 ةل فقر  واليت،ة القضةئي  طنقة  

 9 ةاملة 
مل ييت كييل  وليي  طييرف أم يقييدم إىل الييدول األطييراف األخيير  أكييرب قييدر ميي   -1
 ،4 ة ةإلجراءا  اجلنةئي  املتو ة    م أع م  اجلرائم امل ةر إلي،ية س املية  يتع ق  يدةامل ةملدة 

 س ذلك يو   مجيع األ ل  املوجو ة س هوز ة والالزم  لإلجراءا . مبة
قيد  ملية مي   ي   املية ة و قية   1 ةقتضت الفقر ينف  الدول األطراف الت امة ة مب -2

 يوجد  ين،ة م  معة دا  لتنة ل امل ةملدة القضةئي . 
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 10 ةاملة 
حظيير التعيي ين مل يييت  يتع ييق  يدييةيضييد  كييل  وليي  إ راج التع يييم واإلملييالم  -1

 الوجييي  الكةميييل س  يييرام  ييييدرين امليييوظفو املك فيييو  ءنفيييةذ القيييوانو، سيييواء أكيييةنوا مييي  امليييدنيو
غيي  م مميي  قييد يكييوم هلييم  أو الع ييكريو، والعييةم و س ميييدام الطيين، واملييوظفو العدييوميو وأ

 ال ييييج  أو االملتقييييةل أو ه ألع شييييكل ميييي  أشييييكةل التوقيييييفملالقيييي   ةهتجييييةز أع  يييير  معيييير  
 معةم ت . أو  ةستجوا    ا الفر  أو

م يضييد  كييل  وليي  طييرف إ راج  يي ا احلظيير س القييوانو والتع يديية  الييض يييت -2
 إصدار ة  يدة خيتت  واجنة  ووظةئف مثل  ؤالء األشوةص. 

 11 ةاملة 
م قواملييييد االسييييتجوا ، ويع يدةييييي  وأسييييةلين  كييييل  وليييي  قيييييد االسييييتعراه امليييينظ    يينقيييي

ضيوم ألع شيكل مي  وممةرسةي ، وك لك الايينة  املتع قي  حجي  ومعةم ي  األشيوةص الي ي  يتعر  
أع إق يييم خيضييع لواليت،يية القضييةئي ، وذلييك  قصييد  ال ييج  س أو االملتقييةل أو أشييكةل التوقيييف

 منع هدوث أع هةال  يع ين. 

 12 ةاملة 
يضد  كل  ول  طرف قيةم س طة ة املوتص   ءجراء  قيق سريع ون ي  ك دية وجيد  

ميييي  أملدييييةل التعييي ين قييييد اريكيييين س أع ميييي   أسييينة  معقوليييي  يييييدملو إىل االملتقيييية   ييي م ملدييييال  
 األقةليم اخلةضع  لواليت،ة القضةئي . 

 13 ةاملة 
ه ل تعي ين س أع إق ييم خيضيع   ني  قيد يعير   ييضد  كل  ول  طرف ألع  ير  ييدمل

لواليت،ية القضيةئي ، احلييق س أم ير يع شييكو  إىل سي طة ة املوتصي  وىف أم ينظيير  ي   ال يي طة  
م رمل  و ن ا يييي . ويننغييييي اختييييةذ اخلطييييوا  الالزميييي  لضييييدةم محةييييي  مقييييد  س هةلتيييي  مل ييييت وجيييي  ال يييي

 م. ألع أ ل  يقد   أو التوويف نتيج  ل كوا  أو ال كو  وال ،و  م  كة   أنوا  املعةم   ال يئ 

 14 ةاملة 
ه لعديل مي  يضد  كل  ول  طرف، س نظةم،ة القةنوأل، إنصةف م  يتعر   -1

س ذلييك وسيةئل إمليية ة  مبية تنفييي  س يعيوي  مليية ل ومنةسينأملديةل التعي ين ومتتعيي  حيق قة يل ل 



 امل،ين  أو الالإن ةني  أو القةسي  العقو   أو املعةم   ضرو  م  وغ   التع ين منة ض  ايفةقي 
 

 

ي  ي   مل ت أكدل وج  ممكي ، وىف هةلي  و يةة املعتيد  مل يي  نتيجي  لعديل مي  أملديةل التعي ين، 
 يكوم ل شوةص ال ي  كةم يعوهلم احلق س التعوي .

لغ   مي  األشيوةص  أو ميل أع هق ل دعتد  مل ي  مة ليل س     املة ة -2
 جد م  يعوي  مبقتضت القةنوم الوطين.  يدة قد يو 

 15 ةاملة 
يضييد  كييل  وليي  طييرف ملييدم االست يي،ة    ييي  أقييوال يثنييت أنيي  مت اإل الء  يية نتيجيي  

إذا كيييةم ذليييك ضيييد شيييوت ميييت،م  ةريكييية  التعييي ين   إال ل تعييي ين، كيييدليل س أيييي  إجيييراءا ،
 كدليل مل ت اإل الء     األقوال. 

 16 ةاملة 
 ييي م متنيييع، س أع إق ييييم خيضيييع لواليت،ييية القضيييةئي   يتع،يييد كيييل  ولييي  طيييرف -1

 امل،ينيي  الييض أو الالإن ييةني  أو العقو يي  القةسييي  أو هييدوث أع أملدييةل أخيير  ميي  أملدييةل املعةم يي 
شيييوت  أو ، ملنيييدمة يريكييين موظييف ملديييومي1 ةهد يييي  امليية  كدييية  التعيي ين يصييل إىل هيييد   ال

 ملنييييدمة يييييتم مبوا قتيييي  أو اريكة يييية،حيييييره مل ييييت  أو آخيييير يتصييييرف  صييييف  رمسييييي   يييي   األملدييييةل
وذليك  13، 12، 11، 10    كوي  مل ي،ة. وينطنق  وج  خةص االلت امة  اليوار ة س امليوا أو

 العقو ي  القةسيي  أو  ةالستعةض  مل  اإلشةرة إىل التعي ين  ةإلشيةرة إىل غي   مي  ضيرو  املعةم ي 
 امل،ين . أو الالإن ةني  أو

قيةنوم وطيين  أو يي    هكيةم أع صيك  ويل آخيرال ختل أهكيةم  ي   االيفةق -2
 طر  م.  أو يتصل  ت  يم ا رمو أو امل،ين  أو الالإن ةني  أو العقو   القةسي  أو حيظر املعةم  

 الجزء الثاني
 17 ةاملة 

( "ال جنييييي "ين يييي  جلنيييي  ملنة ضيييي  التعييييي ين  ي ييييةر إلي،يييية  يدييييية  عييييد  ةسييييم  -1
عيييد. ويتييي لف ال جنييي  مييي  مل يييرة خيييرباء مل يييت م يييتو  ويضيييط ع  ةمل،يييةم املنصيييوص مل ي،ييية  يدييية  

أخالقيييي مليييةل وم ييي،و  هليييم  ةلكفيييةءة س مييييدام هقيييوق اإلن يييةم، يعد يييوم س ال جنييي   صيييفت،م 
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ال وصييي . ويقييوم الييدول األطييراف  ةنتويية م مييع مراملييةة التوزيييع اجلغييراس العيية ل و ةئييدة اشييااك 
 اخلربة القةنوني . ع ع  األشوةص م  ذو 

ةء ال جنييييي   طرييييييق االقييييياا  ال يييييرع مييييي  قةئدييييي    شيييييوةص ينتوييييين أملضييييي -2
يي ميي  مواطني،يية. ويضييع  ا  واهييد ة  ح شوصيييرشييح،م الييدول األطييراف. ولكييل  وليي  طييرف أم يرش 

أملضيييةء س ال جنييي  املعنيييي   اليييدول األطيييراف س املتنةر ييية  ةئيييدة يرشييييح أشيييوةص يكونيييوم أيضييية  
قوق املدنييييي  وال يةسييييي  ولييييدي،م حقييييوق اإلن ييييةم املن يييي ة مبقتضييييت الع،ييييد الييييدويل اخلييييةص  ييييةحل

 االستعدا  ل عدل س جلن  منة ض  التع ين.
انتوة  أملضةء ال جن  س اجتدةملة  الدول األطيراف اليض ييدملو إىل  ع ر  -3

ي ك االجتدةملية  اليض يننغيي أم يتكيوم  وس ملقد ة مرة كل سنتو األمو العةم ل مم املتحدة.
األطيييراف ويكيييوم األشيييوةص املنتونيييوم لعضيييوي  ال جنييي   يييم نصييية ة القيييةنوأل مييي  ق ثيييي اليييدول 

احلييةئ وم مل ييت أكييرب ملييد  ميي  األصييوا  ومل ييت األغ نييي  املط قيي  ألصييوا  ممث ييي الييدول األطييراف 
 احلةضري  املصويو.

يتجةوز ست  أشي،ر مي  ييةريخ نفيةذ  ي    ال  ر  االنتوة  األول س موملد -4
تحيدة، قنيل مومليد كيل انتوية    ر عي  أشي،ر مل يت األقيل، االيفةقي . ويقوم األمو العيةم ل ميم امل

 توجييي  رسييةل  إىل اليييدول األطييراف يييدملو ة  ي،ييية إىل يقييدم يرشيييحة ة س غضيييوم قالقيي  أشييي،ر. 
، ميع أجبيدية   ويقوم األمو العةم  ءملدا  قةئد    مسيةء مجييع املرشيحو مل يت  ي ا النحيو مريني  يريينية  

 ويقدم     القةئد  إىل الدول األطراف.  يةم الدول األطراف الض رشحت،م،
ينتوين أملضييةء ال جني  لفيياة ميد ة أر ييع سينوا ، ويكونييوم ميؤ  و إلمليية ة  -5

انتويية م س هةليي  يرشيييح،م مييرة أخيير . غيي  أم مييدة ملضييوي    يي  ميي  األملضييةء اليي ي  يييتم 
ميي   3 ة  س الفقيير انتويية م س املييرة األوىل ينت،ييي  عييد سيينتو، ويقييوم رئيييل االجتديية  امل ييةر إلييي

     املة ة  عد االنتوة  األول منةشرة،  ةختيةر أمسةء  ؤالء األملضةء اخلد    طريق القرمل .
ملجيي   ألع سيينن آخيير  أو اسييتقةلت  أو س هةليي  و ييةة أهييد أملضييةء ال جنيي  -6

ة مل  أ اء م،ةم  املتع ق   ةل جن ، يقوم الدول  الطرف الض رشحت   تعيو خن  آخير مي  مواطني،ي
ل عديييل س ال جنييي  ل فييياة املتنقيييي  مييي  ميييدة ملضيييويت  شيييريط  احلصيييول مل يييت موا قييي  أغ نيييي  اليييدول 

أكثير مل يت  أو يكي  إجة ي  نصيف مليد  اليدول األطيراف مية مل األطراف، ويعتيرب املوا قي  قيد متيت
ذليييك  يييةلنفي وذليييك س غضيييوم سيييت  أسييية يع  عيييد قييييةم األميييو العيييةم ل ميييم املتحيييدة  ء الغ،ييية 

 املقاح. ةلتعيو 



 امل،ين  أو الالإن ةني  أو القةسي  العقو   أو املعةم   ضرو  م  وغ   التع ين منة ض  ايفةقي 
 

 

 يتحدل الدول نفقة  أملضةء ال جن  أقنةء أ ائ،م مل،ةم،م املتع ق   ةل جن .  -7

 18 ةاملة 
 ينتون ال جن  أملضةء مكتن،ة ملدة سنتو. و وز إملة ة انتوة م. -1
 ي ي: مة مل ت ،يضع ال جن  نظةم،ة الداخ ي مل ت أم ينت، س مج   أمور -2
 ؛ست  أملضةءيكتدل النصة  القةنوأل حضور   أ(

 يتو  مقررا  ال جن    غ ني  أصوا  األملضةء احلةضري .   (
ي يي م ميي  املييوظفو والت يي،يال   ميية يقييوم األمييو العييةم ل مييم املتحييدة  تييو   -3

 ةل.أل اء ال جن  م،ةم،ة مبقتضت     االيفةقي  مل ت حنو  ع  
ألول ل جني . يقوم األميو العيةم ل ميم املتحيدة  ةليدملوة إىل ملقيد االجتدية  ا -4

 و عد ملقد اجتدةمل،ة األول، جتتدع ال جن  س املوامليد الض ينت مل ي،ة نظةم،ة الداخ ي.
 عقيد  يتع يق  يديةيكوم الدول األطراف م ؤول  ملدة يتم  د   م  نفقة   -5

س ذلييك ر  أع نفقيية  إىل األمييم املتحييدة مثييل يك فيي   مبيية اجتدةمليية  الييدول األطييراف وال جنيي 
 م      املة ة.  3 ةل فقر  والت ،يال  الض يكوم األمم املتحدة قد  د ت،ة و قة  املوظفو 

 19 ةاملة 
يقييدم الييدول األطييراف إىل ال جنيي ، مليي  طريييق األمييو العييةم ل مييم املتحييدة،  -1

لتع،ييدا ة مبقتضييت  يي   االيفةقييي ، وذلييك س غضييوم سيين   يقييةرير مليي  التييدا   الييض اختيي  ة ينفييي ا  
 ييدء نفيةذ  ي   االيفةقييي   ةلن ين  ل دولي  الطييرف املعنيي . ويقيدم الييدول األطيراف  عييد واهيدة  عيد 

ذلييك يقييةرير يكدي ييي  مييرة كييل أر ييع سيينوا  مليي  أييي  يييدا   جديييدة مت اختةذ يية، وغيي  ذلييك ميي  
 التقةرير الض قد يط ن،ة ال جن .

 .حييل األمو العةم ل مم املتحدة التقةرير إىل مجيع الدول األطراف -2
كة يي  التع يقيية  العةميي  الييض قيييد   عينظيير ال جنيي  س كييل يقرييير، وهليية أم ينييد -3

يريئيي   مبية يرا ة منةسن  وأم يرس ،ة إىل الدول  الطرف املعني . ول دول  الطرف أم يير  مل يت ال جني 
 مالهظة . م 
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  ييااء  هلية، أم ييدرج س يقرير ية ال ينوع الي ع يعيد   كدية  ول جن  أم يقيرر، -4
مييي   ييي   املييية ة، إىل جةنييين  3 ةل فقييير  أيييي  مالهظييية  يكيييوم قيييد أ يييد ة و قييية   24 ةل دييية  و قييية  

أم ير يق  املالهظة  الوار ة إلي،ة م  الدول  الطرف املعني     م     املالهظة . ول جن  أيضة  
 م      املة ة، إذا ط نت ذلك الدول  الطرف املعني .  1 ةصورة م  التقرير املقدم مبوجن الفقر 

 20 ةة امل
 ييية ينيييدو هلييية أحبييية يتضيييد   الئيييل هلييية  ة  إذا ي قيييت ال جنييي  مع ومييية  موقوقييي -1

 وليي  طييرف، يييدملو ال جنيي   يم س أراضييميييةر  مل ييت حنييو ميينظ   ة  أسيية  قييو  ي يي  إىل أم يعيي ين
هليييي   الغةييييي  إىل يقييييدم  ة  الدوليييي  الطييييرف املعنييييي  إىل التعييييةوم س  راسيييي   يييي   املع وميييية ، و قيقيييي

  صد  ي ك املع ومة .مالهظة  
ول جنيي   عييد أم ي خيي  س املتنةر يية أييي  مالهظيية  يكييوم قييد قييدمت،ة الدوليي   -2

ييييربر  مييية ، إذا قيييرر  أم  نةليييكالطيييرف املعنيييي  وأيييي  مع ومييية  ذا  صييي   متةهييي  هلييية، أم يعيييو  
ويقييدم يقرييير  يي ا ال يي م إىل ال جنيي   عأكثيير ميي  أملضييةئ،ة إلجييراء  قيييق سيير  أو ذلييك، ملضييوا  

 ة م تعج  . صور 
ميي   يي   امليية ة، ي ييتدل ال جنيي   2 ةوىف هةليي  إجييراء  قيييق مبقتضييت الفقيير  -3

يعييةوم الدوليي  الطييرف املعنييي . وقييد ي ييدل التحقيييق،  ةاليفييةق مييع الدوليي  الطييرف، القيييةم   يييةرة 
 الدول  املعني . يأراض

أملضييةئ،ة  أو ومل ييت ال جنيي ،  عييد  حييت النتييةئ  الييض يتوصييل إلي،يية ملضييو ة -4
ميي   يي   امليية ة أم  يييل إىل الدوليي  الطييرف املعنييي   يي   النتييةئ  مييع أع يع يقيية   2 ةل فقيير  ة  و قيي

 واقااهة  قد يندو مالئد    نن الوضع القةئم.
مي   ي   املية ة  4 إىل 1  يكوم مجيع إجراءا  ال جن  امل ةر إلي،ة س الفقيرا -5

رف. و ييوز ل جنيي  و عييد اسييتكدةل سييري ، وىف مجيييع مراهييل اإلجييراءا  ي ييتدل يعييةوم الدوليي  الطيي
، أم يقييرر  عييد إجييراء م ييةورا  مييع الدوليي  2 ةل فقيير   يي   اإلجييراءا  املتع قيي   يي ع  قيييق يييتم و قيية  

 .  24 ةل دة  الطرف املعني  إ راج  يةم موج   نتةئ  اإلجراءا  س يقرير ة ال نوع املعد و قة  

 21 ةاملة 
يع ييي ، س أع وقيييت، مبوجييين  ييي   أليييي   ولييي  طيييرف س  ييي   االيفةقيييي  أم  -1

 ولي    ي مييدملي  املة ة، أحبة يعاف  ةختصةص ال جن  س أم يت  م  الغية  يفييد أم  ولي  طر ية  



 امل،ين  أو الالإن ةني  أو القةسي  العقو   أو املعةم   ضرو  م  وغ   التع ين منة ض  ايفةقي 
 

 

 ييوز  وال يفييي  ةلت امة يية مبوجيين  يي   االيفةقييي  س أم ينظيير س ي ييك النالغيية . ال أخيير  ة  طر يي
س هةل  يقيدمي،ة مي   ولي   إال   املة ة،لإلجراءا  املنين  س    م النالغة  والنظر  ي،ة و قة  ي    

 ييوز ل جنيي  أم يتنييةول،  وال  يية نف يي،ة. يتع ييق  يدييةطييرف أمل نييت املاا ،يية  ةختصييةص ال جنيي  
يقييم  ءصييدار مثييل  يي ا اإلملييالم.  مل مبوجيين  يي   امليية ة، أع  ييال  إذا كييةم يتع ييق  دوليي  طييرف

 جراءا  التةلي :لإل ويتم ينةول النالغة  الوار ة مبوجن     املة ة، و قة  
يقيوم  تنفيي  أهكيةم  ال أخير   ول  طرف، إذا رأ  أم  ولي  طر ية     وز ألي  أ(

االيفةقيييي  احلةليييي ، أم ي فيييت نظييير ي يييك الدولييي  الطيييرف هلييي ا األمييير  رسيييةل  خطيييي  ومل يييت الدولييي  
الطييرف الييض يت ييي م الرسييةل  أم يقيييدم إىل الدوليي  الطيييرف الييض  عثيييت إلي،يية  ييية س غضييوم قالقييي  

 يوضييح  ييي  األميير ويتضييد ،  قييدر يأع  يييةم خطيي أو ا  شيي،ر ميي  يييةريخ ي يي د،ة الرسييةل ، يف يي  أ
ينتظييير  أو  يييو ممكييي  ومالئيييم، إشييةرة إىل اإلجيييراءا  ووسيييةئل االنتصيييةف ا  ييي  اليييض اختييي   ميية

 ؛الض يتو ر  ةلن ن  هل ا األمر أو اختةذ ة
اليدولتو الطير و املعنيتيو س مي   كيال    ييرضي مبية س هةل  ملدم ي يوي  األمير   (

د  حييق ألع مي  اليدولتو أم غضوم سيت  أشي،ر مي  ييةريخ ورو  الرسيةل  األوىل إىل الدولي  املت ي   
 ؛ يل األمر إىل ال جن   واسط  إخطةر يوج،  إىل ال جن  وإىل الدول  األخر 

أم  عييييد  إال ال يتنييييةول ال جنيييي  أع م يييي ل   ييييةل إلي،يييية مبقتضييييت  يييي   امليييية ة  ج(
ة  ةلن يييين  هليييي ا األميييير يت كييييد ميييي  أنيييي  مت االلتجييييةء إىل مجيييييع وسييييةئل االنتصييييةف ا  ييييي  املتييييو ر  

 يي   القةملييدة س هةليي   عي يير  وال ،ة  ملنيية و القييةنوم الييدويل املعيياف  يية ملدوميي واسييتنفة  ة، و قيية  
س هةلييي  مليييدم اهتديييةل إنصيييةف  أو إطةلييي  ميييدة يطنييييق وسيييةئل االنتصيييةف  صيييورة غييي  معقولييي 

 ؛ةل وت ال ع وقع ضحي  النت،ةك     االيفةقي  مل ت حنو  ع  ال
يعقييد ال جنيي  اجتدةمليية  مغ قيي  ملنييد قيةم،يية  دراسيي  النالغيية  املقدميي  هليية    (

 ؛مبوجن     املة ة
مييييع مراملييييةة أهكييييةم الفقييييرة الفرملييييي   ج(، يتيييييح ال جنيييي  م ييييةملي،ة احلديييييدة  (ه 

ل د يي ل  مل ييت أسيية  اهيياام االلت اميية  ل ييدول األطييراف املعنييي   ييدف التوصييل إىل هييل و ع 
هلي ا الغيره،  يوز ل جني  أم ين يت، ملنيد االقتضيةء،  املنصوص مل ي،ة س     االيفةقيي . و قيقية  

 ؛جلن  خمصص  ل تو يق
 ييوز ل جنيي  أم يط يين إىل الييدول األطييراف املعنييي ، امل ييةر إلي،يية س الفقيييرة   و(

 ؛حمةل  إلي،ة مبقتضت     املة ةم  ل     س أي    ة   ي  مع ومة  ذا  صالفرملي    ( أم ي و  



 املعة دا  الدولي  األسةسي  حلقوق اإلن ةم
 

 

حيق ل دول األطراف املعني ، امل ةر إلي،ة س الفقيرة الفرمليي    (، أم يكيوم   ز(
 ؛ك ي،دة أو كتة ي  أو ممث   أقنةء نظر ال جن  س امل  ل  وأم يقدم م كرا  شفوي 

الم اإلخطيييةر مييي  ييييةريخ اسيييت ، خيييالل اقيييين مل ييير شييي،را  يقيييدم ال جنييي  يقرييييرا    ح(
 :املنصوص مل ي  س الفقرة الفرملي    (

س هةلييي  التوصيييل إىل هيييل س إطيييةر أهكيييةم وار ة س الفقيييرة الفرمليييي   '1'
، يقصر ال جن  يقرير ية مل يت  ييةم ميوج   ةلوقيةئع واحليل الي ع مت (ه 

 ؛التوصل إلي 
س هةلييييي  مليييييدم التوصيييييل إىل هيييييل س إطيييييةر أهكيييييةم الفقيييييرة الفرمليييييي   '2'

يقصر ال جن  يقرير ة مل ت  يةم موج   ةلوقةئع مل يت أم ير يق (، [ه] 
 ةملييي كرا  ال يييفوي  اليييض أمليييد ة اليييدول  ا   ييي  املييي كرا  اخلطيييي  وحمضييير 

 األطراف املعني .
 وين ا التقرير س كل م  ل  إىل الدول األطراف املعني .

يصييينح أهكيييةم  ييي   املييية ة نة يييي ة املفعيييول إذا أصيييدر   يييل مييي  الييييدول  -2
ميي   يي   امليية ة. ويييو   الييدول األطييراف  1 ةف س  يي   االيفةقييي  إملالنيية  مبوجيين الفقيير األطييرا

من،يييية إىل الييييدول  ة   يييي   اإلملالنيييية  لييييد  األمييييو العييييةم ل مييييم املتحييييدة، اليييي ع س سييييل ن ييييو
يييي    إىل األمييييو العييييةم.األطييييراف األخيييير . و ييييوز سييييحن أع إملييييالم س أع وقييييت  ءخطييييةر يوج 

 ؛ل موضو   ال  سنقت إهةلتي  مبقتضيت  ي   املية ةي ك   م  ل ي    ا ال حن  نظر أ خيل   وال
م أع  ييال  ميي  أييي   وليي  طييرف مبقتضييت  يي   امليية ة  عييد أم يت يي م األمييو العييةم  ييوز ي يي    وال

 . جديدا   يك  الدول  الطرف املعني  قد أصدر  إملالنة   مة مل إخطةر سحن اإلملالم

 22 ةاملة 
االيفةقييي  أم يع يي  س أع وقييت أحبيية يعيياف  ييوز ألييي   وليي  طييرف س  يي    -1

نية يي  مليي   أو م و راسيي   الغيية  وار ة ميي  أ ييرا مبقتضييت  يي   امليية ة  ةختصييةص ال جنيي  س ي يي   
 أ ييرا  خيضيييعوم لواليت،ييية القةنونييي  وييييدملوم أحبيييم ضييحةية النت،يييةك  ولييي  طييرف أهكيييةم االيفةقيييي .

يصيييدر مثيييل  مل طيييرف س االيفةقيييي   يييوز ل جنييي  أم يت ييي م أع  يييال  إذا كيييةم يتصيييل  دولييي  وال
 اإلملالم.   ا



 امل،ين  أو الالإن ةني  أو القةسي  العقو   أو املعةم   ضرو  م  وغ   التع ين منة ض  ايفةقي 
 

 

 يعتيرب ال جنيي  أع  ييال  مقييدم مبوجيين  ي   امليية ة غيي  مقنييول إذا كييةم غفييال   -2
 أنييي  أو ل إسيييةءة السيييتعدةل هيييق يقيييدم مثيييل  ييي   النالغييية إذا رأ  أنييي  ي يييك   أو مييي  التوقييييع

 يتفق مع أهكةم     االيفةقي . ال
ييي2 ةميييع مرامليييةة نصيييوص الفقييير  -3   ال جنييي  نظييير الدولييي  الطيييرف س  ييي   ، يوج 
ميي  أهكييةم  ة  ملت   حبيية ينت،ييك أي ييويييد   1 ةمبوجيين الفقيير  يكييوم قييد أصييدر  إملالنيية  لييض االيفةقييي  ا

االيفةقييي  إىل أييي   الغيية  معروضيي  مل ي،يية مبقتضييت  يي   امليية ة. ويقييدم الدوليي  الييض يت يي م لفييت 
 يةنييية  كتة يييي  يوضيييح األمييير  أو ا النظييير امل يييةر إليييي  إىل ال جنييي  س غضيييوم سيييت  أشييي،ر يف ييي  
 ووسةئل االنتصةف الض اخت  ة ي ك الدول ، إم وجد .

ينظيير ال جنيي  س النالغيية  الييض يت يي د،ة مبوجيين  يي   امليية ة س ضييوء مجيييع  -4
 م  ينو  ملن  وم  الدول  الطرف املعني . أو املع ومة  املتو رة لدي،ة م  مقدم النال 

مييية   الغيية  يتقيييدم  يية أع  ييير  مبوجيين  ييي   امليية ةال ينظيير ال جنيي  س أيييي   -5
 يتحقق م : مل

حث،يييية مبوجييين أع إجيييراء ميييي   ع ييير  وال  يييير حث،ييية، مل أم امل ييي ل  نف ييي،ة  أ(
 ؛الت وي  الدولي  أو إجراءا  التحقيق
 ي    عي ير  وال أم الفر  قد استنفد مجيع وسةئل االنتصةف ا  يي  املتةهي ،   (

س هةلييي  مليييدم  أو القةمليييدة س هةلييي  إطةلييي  ميييدة يطنييييق وسيييةئل االنتصيييةف  صيييورة غييي  معقولييي 
 ةل.اهتدةل إنصةف ال وت ال ع وقع ضحي  النت،ةك     االيفةقي  مل ت حنو  ع  

يعقييد ال جنيي  اجتدةمليية  مغ قيي  ملنييد قيةم،يية  دراسيي  النالغيية  املقدميي  هليية  -6
 مبوجن     املة ة.

 مقدم النال .  وج،ة  نظر ة إىل الدول  الطرف املعني  وإىلينعث ال جن   -7
يصييينح أهكيييةم  ييي   املييية ة نة يييي ة املفعيييول إذا أصيييدر   يييل مييي  الييييدول  -8

ميي   يي   امليية ة. ويييو   الييدول األطييراف  1 ةاألطييراف س  يي   االيفةقييي  إملالنيية  مبوجيين الفقيير 
من،يييية إىل الييييدول  ة  ل ن ييييو يييي   اإلملالنيييية  لييييد  األمييييو العييييةم ل مييييم املتحييييدة، اليييي ع س سيييي

يييي  .  إىل األمييييو العييييةماألطييييراف األخيييير . و ييييوز سييييحن أع إملييييالم س أع وقييييت  ءخطييييةر يوج 
 ل موضو   ال  سنقت إهةلتي  مبقتضيت  ي   املية ة،  ا ال حن  نظر أي  م  ل  ي ك   خيل   وال



 املعة دا  الدولي  األسةسي  حلقوق اإلن ةم
 

 

 العييةم م أع  ييال  ميي  أييي   وليي  طييرف مبقتضييت  يي   امليية ة  عييد أم يت يي م األمييو ييوز ي يي    وال
 . جديدا   أصدر  إملالنة  قد يك  الدول  الطرف املعني   مة مل إخطةر سحن اإلملالم

 23 ةاملة 
نيوم مبقتضيت الفقيرة حيق ألملضةء ال جن  وألملضةء جلةم التو ييق املوصصي ، الي ي  يعي  

اخليرباء التدتيع  ةلت ي،يال  واالمتييةزا  واحلصيةنة  اليض يتدتيع  ية  21 ةم  املية  (ه 1  الفرملي
 يييو منصيييوص مل يييي  س الفيييرو  ذا  الصييي   مييي   كدييية  املو يييدوم س م،يييةم متع قييي   يييةألمم املتحيييدة
 ايفةقي  امتيةزا  األمم املتحدة وهصةنة ة. 

 24 ةاملة 
ملي   سينوية   يقدم ال جن  إىل الدول األطراف وإىل اجلدعي  العةمي  ل ميم املتحيدة يقرييرا  

 أن طت،ة املضط ع  ة مبوجن     االيفةقي . 

 الجزء الثالث
 25 ةاملة 

 يفتح  ة  التوقيع مل ت     االيفةقي  جلديع الدول. -1
ختضييييع  يييي   االيفةقييييي  إلجييييراء التصييييديق. ويييييو   صييييكوك التصييييديق لييييد   -2

 األمو العةم ل مم املتحدة. 

 26 ةاملة 
جلدييييع اليييدول. ويصييينح االنضيييدةم سيييةرع يفيييتح  ييية  االنضيييدةم إىل  ييي   االيفةقيييي  

 املفعول ملند إيدا  صك االنضدةم لد  األمو العةم ل مم املتحدة. 

 27 ةاملة 
 ينييدأ نفييةذ  يي   االيفةقييي  س اليييوم الثالقييو  عييد يييةريخ إيييدا  صييك التصييديق -1

 االنضدةم الع ري  لد  األمو العةم ل مم املتحدة. أو



 امل،ين  أو الالإن ةني  أو القةسي  العقو   أو املعةم   ضرو  م  وغ   التع ين منة ض  ايفةقي 
 

 

ينضيييم إلي،ييية  عيييد  أو ق مل ي،ييةن يين  لكيييل  ولييي  يصيييد  ينييدأ نفيييةذ االيفةقيييي   ةل -2
االنضدةم الع ري  س اليوم الثالقو  عد يةريخ قييةم الدولي   ءييدا  وقيقي   أو إيدا  صك التصديق

 االنضدةم اخلةص   ة. أو التصديق

 28 ةاملة 
االنضيدةم  أو التصيديق مل يت  ي   االيفةقيي  أو ميك  ألع  ول  وقت التوقيع -1
 .20 ةيعاف  ةختصةص ال جن  املنصوص مل ي  س املة  ال يع   أحبةإلي،ة، أم 

مي  املية ة أم  1 ةل فقير  و قية   ميك  ألع  ول  طيرف يكيوم قيد أ يد   فظية   -2
 ي حن   ا التحفظ، س أع وقت ي ةء،  ءرسةل إخطةر إىل األمو العةم ل مم املتحدة.

 29 ةاملة 
ألع  ول  طيرف س  ي   االيفةقيي  أم يقياح إ خيةل يعيديل مل ي،ية وأم   وز -1

 يييء ال  اليييدول  ،يقدمييي  إىل األميييو العيييةم ل ميييم املتحيييدة. ويقيييوم األميييو العيييةم  نيييةء مل يييت ذليييك
إذا كةنيت  ي   اليدول  ني  ملقيد ميؤمتر ل يدول  مبية األطيراف  ةلتعيديل املقياح ميع ط ين  ءخطيةر 

هةليي  ي ييييد ق ييث الييدول األطييراف مل ييت األقييل  وس والتصييويت مل ييي .األطييراف ل نظيير س االقييااح 
س غضييوم أر عيي  أشيي،ر ميي  يييةريخ  يي ا التن يييا، لعقييد  يي ا املييؤمتر، يييدملو األمييو العييةم إىل ملقييد  
 ييت رملةييي  األمييم املتحييدة. ويقييدم األمييو العييةم أع يعييديل يعتدييد  أغ نييي  ميي  الييدول األطييراف 

 إىل مجيع الدول األطراف لقنول . ي احلةضرة س املؤمتر واملصو  
م      املة ة ملندمة خيطير  1 ةل فقر  يندأ نفةذ أع يعديل يتم املتدة   و قة   -2

 ق ثيييية الييييدول األطييييراف س  يييي   االيفةقييييي  األمييييو العييييةم ل مييييم املتحييييدة  قنوهليييية التعييييديل طنقييييية  
 لإلجراءا  الدستوري  لكل من،ة.

م  ميي  ل ييدول األطييراف الييض قن ت،يية. يكييوم التعييديال ، ملنييد  ييدء نفةذ يية،  -3
يكييوم قييد سيية ق  وينقييت الييدول األطييراف األخيير  م  ميي    هكييةم  يي   االيفةقييي  و  ييي  يعييديال  

 قن ت،ة.

 30 ةاملة 
 تف ييي   ييي    يتع يييق  يديييةأكثييير مييي  اليييدول  أو أع نييي ا  ين ييي   يييو  ولتيييو -1

ح ل تحكييييم  نيييةء مل يييت ط ييين ميكييي  ي يييويت  ملييي  طرييييق التفيييةوه، يطييير  وال ينفيييي  ة أو االيفةقيييي 
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ييتدك  األطيراف س غضيوم سيت  أشي،ر مي  ييةريخ ط ين التحكييم،  مل إهد      الدول.  يءذا
م  املوا ق  مل ت ينظيم التحكيم،  وز ألع م  ي ك األطراف أم حييل الني ا  إىل حمكدي  العيدل 

 ل نظةم األسةسي هل   ا كد . الدولي   تقدم ط ن و قة  
 التصييديق مل ي،يية أو أم يع يي  س وقييت يوقيييع  يي   االيفةقييي   ييوز لكييل  وليي  -2

يكيييوم اليييدول  ولييي  مييي   ييي   املييية ة. 1 ةيعتيييرب نف ييي،ة م  مييي   يييةلفقر  ال االنضيييدةم إلي،ييية، أحبييية أو
م      املة ة  ةلن ن  ألع  ول  طيرف يكيوم قيد أ يد   ي ا  1 ةاألطراف األخر  م  م   ةلفقر 

 التحفظ.
ميي   يي    2 ةل فقيير  و قيية   طييرف أ ييد   فظيية   ييوز س أع وقييت ألع  وليي   -3

 املة ة أم ي حن   ا التحفظ  ءرسةل إخطةر إىل األمو العةم ل مم املتحدة. 

 31 ةاملة 
ألع  ول  طرف أم ين،ت ارينةط،ة     االيفةقي   ءخطيةر كتيةيب يرسي    وز  -1

م األمييو   مل ييت يييةريخ ي يي    عييد مييرور سيين ا  إىل األمييو العييةم ل مييم املتحييدة. ويصيينح اإلحبييةء نة يي 
 العةم   ا اإلخطةر.

  ا اإلحبةء إىل إملفةء الدول  الطرف مي  االلت امية  الواقعي  مل ي،ية  عل  يؤ  -2
إغفييةل حيييدث قنييل التيييةريخ اليي ع يصيينح  يييي   أو  يي ع ملديييل يتع ييق  يديييةمبوجيين  يي   االيفةقييي  

 ل  يكييوم ال جنيي  مةضييي  س اإلحبييةء  يي ع شييكل  ةسييتدرار نظيير أع م يي خيييل   وليي  .ا  اإلحبييةء نة يي 
 .ا  نظر ة  ةلفعل قنل التةريخ ال ع يصنح  ي  اإلحبةء نة  

 ،ا   عيييد التيييةريخ الييي ع يصييينح  يييي  إحبيييةء ارينييية   ولييي  طيييرف  ةاليفةقيييي  نة ييي  -3
 يندأ ال جن  النظر س أي  م  ل  جديدة يتع ق  ت ك الدول .  ال

 32 ةاملة 
عيت أملضةء األمم املتحدة ومجيع الدول الض وق   يع م األمو العةم ل مم املتحدة مجيع

 انضدت إلي،ة  ةلتفةصيل التةلي : أو     االيفةقي 
 ؛26و 25 املة يو التوقيعة  والتصديقة  واالنضدةمة  الض يتم مبوجن  أ(

، وكي لك ييةريخ  يدء نفييةذ 27 ةييةريخ  يدء نفيةذ  ي   االيفةقيي  مبوجيين املية    (
 ؛29 ةوجن املة أي  يعديال  يدخل مل ي،ة مب



 امل،ين  أو الالإن ةني  أو القةسي  العقو   أو املعةم   ضرو  م  وغ   التع ين منة ض  ايفةقي 
 

 

 .31 ةهةال  اإلحبةء مبقتضت املة   ج(

 33 ةاملة 
سينةني  واإلنك ي يي  والروسييي  ييو    ي   االيفةقيي ، اليض يت ييةو  نصوصي،ة اإل -1

 والصيني  والعر ي  والفرن ي  س احلجي  لد  األمو العةم ل مم املتحدة.
 ييي   االيفةقيييي  إىل ق  مييي  مصيييد   يرسيييل األميييو العيييةم ل ميييم املتحيييدة ن يييوة   -2

 الدول. مجيع





 

 

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب 

 العقوبة  أو وغريه من رضوب املعاملة

 املهينة أو الالإنسانية أو القاسية

  57/199 ةاعتمد بقرار اجلمعية العام

 2002 كانون األول/ديسمرب 18 خاملؤر

 2006 هحزيران/يوني 22بدء النفاذ: تاريخ 

 الديباجة

 إم الدول األطراف س   ا الربويوكول،
 العقو يييي  القةسييييي  أو أم التعيييي ين وغيييي   ميييي  ضييييرو  املعةم يييي  إذ يؤكييييد ميييي  جديييييد

 امل،ين  أمور حمظورة وي كل انت،ةكة  صةرخة  حلقوق اإلن ةم، أو الالإن ةني  أو
إضية ي  لتحقيييق مقةصييد ايفةقييي  منة ضيي  التعيي ين   ضييرورة اختييةذ يييدا   واقتنةملية  من،يية

امل،ينيي   امل ييةر إلي،يية  يديية ي ييي  أو الالإن ييةني  أو العقو يي  القةسييي  أو وغيي   ميي  ضييرو  املعةم يي 
 ةسم "االيفةقي "( و ةحلةج  إىل يع ي  محةي  األشوةص ا رومو م  هريت،م م  التع ين وغي   

 امل،ين ، أو الالإن ةني  أو ي العقو   القةس أو م  ضرو  املعةم  
ميي  االيفةقييي  ي  مييةم كييل  وليي  طييرف  ةختييةذ يييدا    16و 2 إىل أم امليية يو وإذ ي يي 

امل،يني   أو الالإن يةني  أو العقو ي  القةسيي  أو  عةل  ملنع أملدةل التع ين وغ   م  ضرو  املعةم  
 س أع إق يم خيضع لواليت،ة،

  ن  يقع مل ت الدول م ؤولي  أسةسيي  ملي  ينفيي   يةيو املية يو، و ي م يع يي   وإذ يقر
هليييم مييي  هقييييوق اإلن يييةم مهيييية  مليييية محةيييي  األشيييوةص ا ييييرومو مييي  هيييريت،م واالهيييياام الكةميييل

 م ؤولي  م اك  يتقةمس،ة اجلديع وأم  يئة  التنفي  الدولي  يكدل ويع ز التدا   الوطني ، 
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 العقو ي  القةسيي  أو نع الفعةل ل تعي ين وغي   مي  ضيرو  املعةم ي إىل أم امل وإذ ي  
امل،ينييي  يقتضيييي التثقييييف واختيييةذ مج ييي  مييي  التيييدا   املتنوملييي  الت يييريعي  واإل اريييي   أو الالإن يييةني  أو

 والقضةئي  وغ  ة،
أم اجل،ييييو  الرامييييي  إىل  ة  جةزمييييإىل أم املييييؤمتر العييييةملي حلقييييوق أمل يييي   وإذ ي يييي  أيضيييية  

و ملييية إىل املتدييية   ،شييي    التعييي ين يننغيييي أم يركييي  أوال  وقنيييل كيييل شييييء مل يييت الوقةيييي  استئصيييةل
الغيره مني  إن يةء نظيةم وقيةئي يقيوم مل يت زييةرا  منتظدي  ألميةك   ، رويوكول اختيةرع لاليفةقيي 

 االهتجةز، 
 يي م محةييي  األشييوةص ا ييرومو ميي  هييريت،م ميي  التعيي ين وغيي   ميي   واقتنةمليية  من،يية

امل،ينيي  ميكيي  يع ي  يية  وسييةئل غيي  قضييةئي   أو الالإن ييةني  أو العقو يي  القةسييي  أو  ضييرو  املعةم يي
 ذا  طة ع وقةئي يقوم مل ت أسة  القيةم   يةرا  منتظد  ألمةك  االهتجةز،

 ي ي: مة مل ت قد ايفقت

 الجزء األول
 مبادئ عامة

 1 ةاملة 
يضيط ع  ية  يئية   اهلدف م    ا الربويوكول  و إن ةء نظةم قوامي  زييةرا  منتظدي 

 ولي  ووطني  م تق   ل مةك  الض حيرم  ي،ة األشوةص م  هيريت،م، وذليك  غيي  منيع التعي ين 
 امل،ين . أو الالإن ةني  أو العقو   القةسي  أو وغ   م  ضرو  املعةم  

 2 ةاملة 
 العقو ي  القةسيي  أو ين   جلن   رملي  ملنع التع ين وغ   م  ضيرو  املعةم ي  -1

امل،يني   ي يةر إلي،ية  يدية ي يي  ةسيم ال جني  الفرمليي  ملنيع التعي ين( ويقيوم  ي  اء  أو الالإن ةني  أو
 امل،ةم املنصوص مل ي،ة س   ا الربويوكول. 

يييؤ ع ال جنيي  الفرملييي  ملنييع التعيي ين ملد ،يية س إطييةر ميثييةق األمييم املتحييدة  -2
عةم ييي  األشيييوةص ملميييم املتحيييدة وي اشيييد مبقةصيييد  ومنة ئييي  وكييي لك  ةملعيييةي  اليييض وضيييعت،ة األ

 ا رومو م  هريت،م.



  العقو   أو املعةم   ضرو  م  وغ   التع ين منة ض  اليفةقي  االختيةرع الربويوكول
 امل،ين  أو الالإن ةني  أو القةسي 

 

 

ي اشييد ال جنيي  الفرملييي  ملنييع التعيي ين أيضيية  مبنيية و ال ييري  والن ا يي  وملييدم  -3
 ي  واملوضوملي . دولاالنتقةئي  وال
يتعيييةوم ال جنيييي  الفرمليييي  ملنييييع التعييي ين والييييدول األطيييراف مل ييييت ينفيييي   يييي ا  -4
 الربويوكول.

 3 ةاملة 
أكثيير مل ييت امل ييتو   أو زائييرة واهييدة  كييل  وليي  طييرف  يئيي  ي ييتنقي أو يعييو   أو يحن ييت

امل،يني   ي يةر  أو الالإن ةني  أو العقو   القةسي  أو ا  ي ملنع التع ين وغ   م  ضرو  املعةم  
 إلي،ة  يدة ي ي  ةسم انلي  الوقةئي  الوطني (.

 4 ةاملة 
م انلية  امل يةر إلي،ية س ي دح كل  ول  طرف، و قة  هل ا الربويوكول،  قية -1

   ييييةرا  ألع مكيييةم خيضيييع لواليت،ييية ول ييييطر ة ويوجيييد  يييي  أشيييوةص حمروميييوم 3و 2 املييية يو
 نييةء مل ييت  أو ميكيي  أم يكونييوا حمييرومو ميي  هييريت،م إميية مبوجيين أميير صيية ر مليي  سيي ط  ملةميي  أو

جيييةز(. و يييرع  ي يييةر إلي،ييية  يدييية ي يييي  ةسيييم أميييةك  االهت سيييكو ة أو مبوا قت،ييية أو إيعيييةز من،ييية
االضييييطال   يييي   ال يييييةرا   ييييدف القيييييةم، ملنييييد ال يييي وم،  تع ييييي  محةييييي   ييييؤالء األشييييوةص ميييي  

 امل،ين .  أو الالإن ةني  أو العقو   القةسي  أو التع ين وغ   م  ضرو  املعةم  
يعييين احلرمييةم ميي  احلرييي ، ألغييراه  يي ا الربويوكييول، أع شييكل ميي  أشييكةل  -2

ي يييييدح هلييييي ا  ال خيييييةص ل توقييييييف مليييييةم أو إيداملييييي  س مكيييييةم أو سيييييجن  أو اهتجيييييةز شيييييوت
غ  ييييية مييييي   أو إ اريييييي  أو  ييييي مر مييييي  أع سييييي ط  قضيييييةئي  ،ي يييييةء كدييييية   يييييي  مبغة ريييييي  ال يييييوت
 األخر . ال  طة 

 الجزء الثاني
 اللجنة الفرعية لمنع التعذيب

 5 ةاملة 
 يصييييديقيتيييي لف ال جنيييي  الفرملييييي  ملنييييع التعيييي ين ميييي  مل ييييرة أملضييييةء. و عييييد  -1

ملييد  أملضييةء ال جنيي  الفرملييي  ملنييع يحر ييع  ،انضييدةم  إلييي  أو  يي ا الربويوكييول مل ييتالعضييو اخلد ييو 
 ملضوا . 25 التع ين إىل
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خيتةر أملضةء ال جن  الفرمليي  ملنيع التعي ين مي   يو ال وصيية  اليض يتدتيع  -2
 نيييةئيص يييق ر ييييع وخيييربة م،نيييي  م ييي،و  هليييم  ييية س مييييدام إقةمييي  العيييدل، وخةصييي  س القيييةنوم اجل

س شييييىت املييييية ي  املتصيييي   مبعةم يييي  األشييييوةص ا ييييرومو ميييي   أو ال ييييرط ، أو إ ارة ال ييييجوم أو
 هريت،م.

، س ي ييكيل ال جنيي  الفرملييي  ملنييع التعيي ين، االملتنييةر الواجيين ل توزيييع وىلييي -3
 اجلغراس العة ل ولتدثيل خمت ف أشكةل احلضةرة والنظم القةنوني  ل دول األطراف.

س ملد يييي  الت ييكيل  ييي   االملتنييةرح لتدثيييل كيييال اجلن ييو متثييييال   ة  أيضييويييوىل  -4
 متوازنة  مل ت أسة  منة و امل ةواة وملدم التديي .

م ميييي  اال جنييي  الفرملييييي  ملنييييع التعييي ين ملضييييو  يكييييوم س ملضييييوي ال  يييوز أم  -5
 مواطين  ول  واهدة. 

 ةالسيييييتقالل يعديييييل أملضيييييةء ال جنييييي  الفرمليييييي   صيييييفت،م الفر يييييي ، ويتدتعيييييوم  -6
 والن ا  ، ويكونوم مل ت استعدا  خلدم  ال جن  الفرملي   صورة  عةل .

 6 ةاملة 
، مليد ا  يصيل إىل مي   ي   املية ة 2 ةلكل  ول  طرف أم يرشح، و قية  ل فقير  -1

، وييييو ر، س 5 ةام امليييؤ ال  وي يييتو يةم ال يييرو  املنصيييوص مل ي،ييية س املييية حييييوز مرشيييحو اقنيييو 
 مع ومة  مفص   مل  مؤ ال  املرشحو.سيةق   ا الاشيح، 

 إهد  الدول األطراف س   ا الربويوكول؛ جن ي املرشحةم  دلحي  أ( -2
 املرشحو مل ت األقل جن ي  الدول  الطرف الض يرشح ؛ دل أهدحي   (
 أكثر م  مواطنو اقنو م   ول  طرف واهدة؛ يحرشحال   ج(
طيييرف أخيير ، يط ييين موا قييي    قنييل أم يرشيييح  وليي  طيييرف مواطنييية  ميي   ولييي    (

 كتة ي  م  ي ك الدول  و صل مل ي،ة.
اليي ع  ،يييةريخ اجتديية  الييدول األطييرافميي   قنييل   يي  شيي،ور مل ييت األقييل -3

يعقيد االنتوة ية  خالليي ، يوجي  األميو العييةم ل ميم املتحيدة رسييةل  إىل اليدول األطيراف يييدملو ة 
 ة  أجبييدياألمييو العييةم قةئديي  مرينيي  يريينيية   قييدم ي،يية إىل يقييدم يرشيييحة ة س غضييوم قالقيي  أشيي،ر. وي

 جبديع األشوةص املرشحو مل ت   ا النحو، ينو الدول األطراف الض رشحت،م.



  العقو   أو املعةم   ضرو  م  وغ   التع ين منة ض  اليفةقي  االختيةرع الربويوكول
 امل،ين  أو الالإن ةني  أو القةسي 

 

 

 7 ةاملة 
 يحنتون أملضةء ال جن  الفرملي  ملنع التع ين مل ت الوج  التةيل: -1
 ا ميي   ييي 5 ةامليية  وار ة سيييوىل االملتنييةر األول ل و ييةء  ةل ييرو  واملعيييةي  اليي  أ(
 الربويوكول؛

يتجيةوز سيت  أشي،ر مي  ييةريخ  يدء نفيةذ  ال االنتوة  األول س مومليد  ر  ح    (
   ا الربويوكول؛
ينتويييين الييييدول األطييييراف أملضييييةء ال جنيييي  الفرملييييي  ملنييييع التعيييي ين  واسييييط    ج(
 االقاا  ال رع؛
انتوة ة  أملضيةء ال جني  الفرمليي  ملنيع التعي ين س اجتدةملية  ل يدول   ر جتح    (

ي ييك االجتدةمليية  الييض  وس طييراف يعقييد كييل سيينتو  ييدملوة ميي  األمييو العييةم ل مييم املتحييدة.األ
ي ييكل  ي،يية ق ثيية الييدول األطييراف نصيية ة  قةنونييية ، يكييوم األشييوةص املنتونييوم س ال جنيي  الفرملييي  
ملنع التع ين  م ال ي  حيص وم مل ت أكرب ملد  م  األصوا  ومل ت أغ نيي  مط قي  مي  أصيوا  

 ول األطراف احلةضري  واملصويو. ممث ي الد
إذا أصيييينح مواطنييييةم اقنييييةم ميييي   ولييييي  طييييرف، خييييالل العد ييييي  االنتوة يييييي ،  -2

املرشيح الي ع حيصيل مل يت أكيرب  كيوممؤ  و ل ودم  أملضةء س ال جن  الفرمليي  ملنيع التعي ين، ي
مل ييت هةليي  هصييول املييواطنو  وس ملضييو ال جنيي  الفرملييي  ملنييع التعيي ين. ييو ملييد  ميي  األصييوا  

 نفل العد  م  األصوا  يتنع اإلجراء التةيل:
إذا قةمييت الدوليي  الطييرف  اشيييح واهييد  قييط ميي  املييواطنو ال يي ي  حيدييالم   أ(
 ؛  ا املواط  ملضوا  س ال جن  الفرملي  ملنع التع ين كومجن يت،ة، ي

إذا قةمييت الدوليي  الطييرف  اشيييح كييال املييواطنو ال يي ي  حيدييالم جن يييت،ة،    (
 صويت م تقل  واسط  االقاا  ال رع لتحديد أي،دة يصنح ملضوا ؛ي  ر  ح 

يقييييييم الدوليييييي  الطييييييرف  اشيييييييح أع ميييييي  املييييييواطنو ال يييييي ي  حيدييييييالم  مل إذا  ج(
 يصويت م تقل  ةالقاا  ال رع لتحديد أي،دة يصنح ملضوا .  جن يت،ة،  ر 
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 8 ةاملة 
يعيد العضيو  مل إذا أو ناستقةل  ملضو س ال جني  الفرمليي  ملنيع التعي ي أو س هةل  و ةة

قيية را  ألع سيينن مل ييت أ اء م،ةميي ، يقييوم الدوليي  الطييرف الييض رشييحت العضييو  اشيييح شييوت 
، وذلييك ل ودميي  5 ةصييةن آخيير يتييو ر  ييي  املييؤ ال  وي ييتوس ال ييرو  املنصييوص مل ي،يية س امليية 

 شييىت هييىت االجتديية  التييةيل ل ييدول األطييراف، مييع مراملييةة احلةجيي  إىل  قيييق يييوازم منةسيين  ييو
يصييدر  ميية مل مييية ي  االختصييةص، ور نيية  مبوا قيي  غةلنييي  الييدول األطييراف. ويعتييرب املوا قيي  ممنوهيي 

األميو العيةم  قييةمأكثر ر  س ن س غضوم سيت  أسية يع مي   أو الدول األطرافملد  مل  نصف 
  ةلتعيو املقاح.  ء الغ،ةل مم املتحدة 

 9 ةاملة 
التع ين ملدة أر ع سنوا . و وز إملية ة انتوية م  ينتون أملضةء ال جن  الفرملي  ملنع

األملضييييةء املنتونيييييو س مليييييد  مييييرة واهييييدة إذا أملييييييد يرشيييييح،م. وينت،ييييي ميييييدة ملضييييوي  نصييييف 
االنتويييية  األول ملنييييد انقضييييةء ملييييةمو؛ وملقيييين االنتويييية  األول منةشييييرة ختتييييةر أمسييييةء  ييييؤالء 

 .7 ة  ( م  املة 1 ةاألملضةء  قرمل   ري،ة رئيل االجتدة  امل ةر إلي  س الفقر 

 10 ةاملة 
ينتويين ال جنييي  الفرملييي  ملنيييع التعييي ين أملضييةء مكتن،ييية ملييدة مليييةمو. و يييوز  -1

 إملة ة انتوة م. 
يينت، س مج ي   الي ع ،يضع ال جني  الفرمليي  ملنيع التعي ين نظةم،ية اليداخ ي -2
 ي ي: مة أمور، مل ت

 ملضو واهد؛ يتكوم النصة  القةنوأل م  نصف ملد  األملضةء مضة ة  إلي   أ(
يتوييييي  قيييييرارا  ال جنييييي  الفرمليييييي  ملنيييييع التعييييي ين   غ نيييييي  أصيييييوا  األملضيييييةء    (

 احلةضري ؛
 يكوم ج  ة  ال جن  الفرملي  ملنع التع ين سري .  ج(
يييدملو األمييو العييةم ل مييم املتحييدة إىل ملقييد االجتديية  األول ل جنيي  الفرملييي   -3

ملنيييع التعييي ين، و عيييد االجتديييية  األول الييي ع يعقيييد ، جتتديييع ال جنيييي  الفرمليييي  س األوقييية  الييييض 



  العقو   أو املعةم   ضرو  م  وغ   التع ين منة ض  اليفةقي  االختيةرع الربويوكول
 امل،ين  أو الالإن ةني  أو القةسي 

 

 

ال جني  الفرمليي  وجلني  منة ضي  التعي ين  ورا دية مت امني  ميرة  عقديقضي  ة نظةم،ة الداخ ي. وي
  ت األقل.واهدة س ال ن  مل

 الجزء الثالث
 والية اللجنة الفرعية لمنع التعذيب

 11 ةاملة 
 ي ي: مبة يقوم ال جن  الفرملي  ملنع التع ين

، ويقدم يوصية ة إىل اليدول األطيراف 4 ةزيةرة األمةك  امل ةر إلي،ة س املة   أ(
 ةم يييي   يييي م محةييييي  األشييييوةص، ا ييييرومو ميييي  هييييريت،م، ميييي  التعيييي ين وغيييي   ميييي  ضييييرو  املع

 ؛امل،ين  أو الالإن ةني  أو العقو   القةسي  أو
 ي ي: مبة يقوم و يدة خيت انلية  الوقةئي  الوطني    (

إسيييداء امل يييورة ويقيييدم امل يييةملدة ل يييدول األطيييراف، ملنيييد االقتضيييةء،  '1'
 لغره إن ةء     انلية ؛

ئيي   ةنليية  الوقة ،وال رع ملند ال ي وم ،احلفةهب مل ت االيصةل املنةشر '2'
  غي  يع ي  قدرا ة؛هلة الوطني  ويو   التدرين وامل ةملدة التقني  

يييييو   امل ييييورة وامل ييييةملدة لآللييييية  الوطنييييي  س يقييييييم االهتيةجيييية   '3'
 ،ا رومو م  هيريت،م ،يع ي  محةي  األشوةصوالوسةئل الالزم   غي  

 العقو ييييييي  القةسيييييييي  أو مييييييي  التعييييييي ين وغييييييي   مييييييي  ضيييييييرو  املعةم ييييييي 
 امل،ين ؛ أو الالإن ةني  أو

قدم التوصية  واملالهظة  إىل الدول األطيراف  غيي  يع يي  قيدرا  ي '4'
ووالييييي  انلييييية  الوقةئييييي  الوطنييييي  ملنييييع التعيييي ين وغيييي   ميييي  ضييييرو  

 ؛امل،ين  أو الالإن ةني  أو العقو   القةسي  أو املعةم  
م املتحيدة وآلية ية التعةوم، لغره منع التع ين  وج  ملةم، ميع  يئية  األمي  ج(
املنظدييية  الدوليييي  واإلق يديييي  والوطنيييي  العةم ييي  س سييينيل  أو ملييي  املؤس ييية  ال  ذا  الصييي    ضييي
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 العقو يييي  القةسييييي  أو األشييييوةص ميييي  التعيييي ين وغيييي   ميييي  ضييييرو  املعةم يييي مجيييييع يع ييييي  محةييييي  
 امل،ين . أو الالإن ةني  أو

 12 ةاملة 
أ اء واليت،يييييية مل يييييت النحييييييو املنييييييو س لتدكيييييو ال جنيييييي  الفرمليييييي  ملنييييييع التعيييييي ين مييييي  

 ي ي: مبة ، يتع،د الدول األطراف11 ةاملة 
اسيتقنةل ال جني  الفرملييي  ملنيع التعي ين س إق يد،يية ويي ي  سينيل وصييوهلة إىل   أ(

 م    ا الربويوكول؛ 4 ة ي حمد ة س املة  كدة  أمةك  االهتجةز
ض قييد ميية  ذا  الصيي   الييي ويييد ال جنيي  الفرملييي  ملنييع التعيي ين  كة يي  املع و    (

 غيي  يع يي  محةيي  األشيوةص ا يرومو مي  اختةذ ية يط ن،ة لتقييم االهتيةجية  والتيدا   الواجين 
 امل،ين ؛ أو الالإن ةني  أو العقو   القةسي  أو هريت،م م  التع ين وغ   م  ضرو  املعةم  

وانليييية  ي يييجيع ويي ييي  االيصيييةال   يييو ال جنييي  الفرمليييي  ملنيييع التعييي ين   ج(
 الوقةئي  الوطني ؛
حييث التوصييية  الييض يتقييدم  يية ال جنيي  الفرملييي  ملنييع التعيي ين والييدخول س    (

 هوار مع،ة هول يدا   التنفي  املدكن .

 13 ةاملة 
ل  ييةرا   ة  ،  رنةجميال  ال جني  الفرمليي  ملنيع التعي ين، ملي  طرييق القرملي  أو ضع ي -1

 .11 ة ي حمد ة س املة  كدة  الية ةاملنتظد  ل دول األطراف  غي  أ اء و 
ال جن  الفرملي  ملنع التع ين،  عيد الت يةور، اليدول األطيراف  ربنةجم،ية طر ختح  -2

 ليت ىن هل   الدول القيةم،  وم ي خ ،  ةختةذ الايينة  العد ي  الالزم  أل اء ال يةرا .
الفرملييي  ملنيييع ملضييوام اقنييةم مل ييت األقيييل ميي  أملضييةء ال جنيي  قييوم  ةل يييةرا  ي -3

التعيي ين. وقييد يرا ييق  يي ي  العضييوي ، ملنييد االقتضييةء، خييرباء م يي،و  هلييم  ييةخلربة والدراييي  الفنييي  
س امليية ي  اليض يغطي،ية  يي ا الربويوكيول وينتقيوم مي  قةئديي   يةخلرباء  يرع إمليدا  ة  ةالسييتنة  إىل 

اإلن ييةم ومركيي  األمييم االقااهيية  املقدميي  ميي  الييدول األطييراف ومفوضييي  األمييم املتحييدة حلقييوق 
ميي   ا  املتحييدة ملنييع اجلرمييي  الدولييي . ويقيياح الييدول األطييراف املعنييي ، لغييره إملييدا  القةئديي ، ملييد 
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ي ييدوم مل يت اخلد ي . ول دولي  الطيرف أم يعياه مل يت إ راج خني   عيني  س  ال اخليرباء اليوطنيو
 ال يةرة  تقوم ال جن  الفرملي   ةقااح خن  آخر.

زييييةرة  ،ة  رأ  ذليييك منةسييين مييية مليييي  ملنيييع التعييي ين أم يقييياح، إذاول جنييي  الفر  -4
 متة ع  قص ة يتم إقر زيةرة ملة ي .

 14 ةاملة 
لتدكيييييو ال جنييييي  الفرمليييييي  ملنيييييع التعييييي ين مييييي  أ اء واليت،ييييية يتع،يييييد اليييييدول  -1

 ي ي: مة األطراف س   ا الربويوكول   م يتيح هلة
تع ق  عد  األشوةص ا رومو مي  غ  مقيد لكة   املع ومة  الض ي ال  وصو   أ(

 مل  ملد  األمةك  ومواقع،ة؛ ال   ض 4 ةهريت،م   مةك  اهتجةز م مل ت النحو املنو س املة 
غييييي  مقييييييد لكة ييييي  املع ومييييية  املتع قييييي  مبعةم ييييي   يييييؤالء األشيييييوةص  ال  وصييييو    (

 و ظروف اهتجةز م؛
أ نية ، لكة ي  أميةك  االهتجيةز وملن ي  ة  2 ة يةلفقر  ة  غي  مقييد، ر ني ال  وصو   ج(

 ومرا ق،ة؛
إجيييراء مقييية ال  خةصييي  ميييع األشيييوةص ا يييرومو مييي  هيييريت،م  وم  رصييي     (

ملي  أع  وجو  ش،و ، إمة  صورة شوصي  وإمة  وجو  ماجم إذا اقتضيت الضيرورة ذليك،  ضيال  
 ص    ةملوضو ؛مع ومة  ذا  شوت ير  ال جن  الفرملي  ملنع التع ين أن  ميك  أم يو ر 

هرييي  اختيييةر األمييةك  الييض يرغيين س زيةر يية واألشييوةص اليي ي  يرغيين س  (ه 
 مقة  ت،م.

ألسينة   إال  ي التي ر  ميكي   ال واالملااه مل ت زييةرة ملكيةم اهتجيةز  عيني  -2
ييي   اضيييطرا   أو ال يييالم  العةمييي  والكيييوارث الطنيعيييي  أو وموجنييي  هلييية ملالقييي   ةليييد ة  اليييوطينم حَّ

ميكي  أم يتي ر   وال  وم االضيطال    ييةرة ك،ي  . ة  حيول مؤقتي ممة املكةم امل مع زيةري ،خط  س 
 .لالملااه مل ت ال يةرة ا  مربر مع ن  كي يكوم ذلك الدول  الطرف حةل  طوارو 

 15 ةاملة 
يطنيييق  أو منظدييي  أو  يييءن ال أع ملقو ييي   ييي ع شيييوتم يييؤول  أو يييي مر أع سييي ط ال 
 ي   املنظدي   تن ييا  أو يتغةضت ملن،ة   نن قيةم   ا ال وت أو ي دح  ة أو مل ي،دة العقو  
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يننغييي  وال خةطئيي ، أم صييحيح  كةنييت ،أملضييةئ،ة أع مع وميية  أو ال جنيي  الفرملييي  ملنييع التعيي ين
 كةنت. أية      املنظد  س غ  ذلك م  األهوال   ع طريق   أو أم يضةر   ا ال وت

 16 ةاملة 
إىل الدولييي   ا  تعييي ين يوصيييية ة ومالهظة ييية سييير ين يييا ال جنييي  الفرمليييي  ملنيييع ال -1
 ملالق   ةملوضو .ة وطني ، إذا كةنت هلوقةئي  آلي  إىل أع الطرف و 

 يي ع يع يقيية  صيية رة  ة  ين يير ال جنيي  الفرملييي  ملنييع التعيي ين يقرير يية م ييفومل -2
ك يفت  مية مل  الدول  الطرف املعني  ك دة ط نت من،ة     الدول  الطرف أم يفعيل ذليك. وإذا

جي ء مني . ن ير  أو الدول  الطرف مل  جةنن م  التقرير  وز ل جني  الفرمليي  ن ير التقريير  كةم ي 
 ن ر  يةنة  شوصي   وم موا ق  صرحي  م  ال وت املعين.ي ال  يد أن 

مليي  أن ييطت،ة  ييين يقييوم ال جنيي  الفرملييي  ملنييع التعيي ين  تقييدم يقرييير سيينوع مل -3
 إىل جلن  منة ض  التع ين.

ت الدوليي  الطييرف مليي  التعييةوم مييع ال جنيي  الفرملييي  ملنييع التعيي ين، إذا امتنعيي -4
ملييي  اختيييةذ خطيييوا  لتح يييو احلةلييي  مل يييت ضيييوء يوصيييية  ال جنييي   أو ،14و 12 ل دييية يو ة  و قييي

الفرمليييي  ملنيييع التعييي ين، جيييةز ل جنييي  منة ضييي  التعييي ين،  نيييةء مل يييت ط ييين ال جنييي  الفرمليييي  ملنيييع 
و عيد إيةهي  الفرصي  ل دولي  الطيرف إل يداء آرائ،ية، التع ين، أم يقرر   غ ني  أصيوا  أملضيةئ،ة، 

 ن ر يقرير ال جن  الفرملي  ملنع التع ين. أو إصدار  يةم مل ين هول املوضو 

 الجزء الرابع
 اآلليات الوقائية الوطنية

 17 ةاملة 
سين  واهيدة  عيد أقصية ة س غضيوم  ياة  ،ين يت أو يعيو   أو كل  ول  طيرفي تنقي  

 آليي  وقةئيي  وطنيي  م يتق   واهيدة ،االنضيدةم إليي  أو مل يي صيديق الت أو الربويوكيول دء نفةذ   ا 
مرك ييي  ميكيي   ال أكثيير ملنييع التعيي ين مل ييت امل ييتو  ا  ييي. وانلييية  املن يي ة  واسييط  وهييدا  أو

ييينت مل ييي   ميية مييع ة  يعيين،يية آلييية  وقةئييي  وطنييي  ألغييراه  يي ا الربويوكييول إذا كييةم ن ييةط،ة متفقيي
 .م  أهكةم
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 18 ةاملة 
يتكفييييل الييييدول األطييييراف  ضييييدةم االسييييتقالل الييييوظيفي لآللييييية  الوقةئييييي   -1

 مل  استقالل العةم و  ي،ة. ال  الوطني  التة ع  هلة  ض
الوقةئيييي  يتوييي  اليييدول األطيييراف التيييدا   الضيييروري  لكيييي يتيييو ر خليييرباء انليييي   -2

 الييدول إل يية  يييوازم  ييو اجلن ييو ومتثيييلالوطنييي  القييدرا  الالزميي  والدراييي  امل،نييي . وي ييعت  يي   
 ل دجدوملة  العرقي  وجمدوملة  األق ي  س الن د. مالئم

يتع،ييد الييدول األطييراف  تييو   املييوار  الالزميي  أل اء انلييية  الوقةئييي  الوطنييي   -3
 م،ةم،ة.

ييييييويل اليييييدول األطيييييراف، ملنيييييد إن يييييةء انليييييية  الوقةئيييييي  الوطنيييييي ، االملتنيييييةر  -4
 هقوق اإلن ةم.لتع ي  ومحةي  املتص   مبرك  املؤس ة  الوطني   الواجن ل دنة و

 19 ةاملة 
 ال  طة  التةلي :كحد أ ىن، متنح انلية  الوقةئي  الوطني ،  

 دراسيي  معةم يي  األشييوةص ا ييرومو ميي  هييريت،م مل ييت حنييو منييتظم، القيييةم،   أ(
 غي  القيةم، إذا ل م األمر،  تع ي  محةيت،م مي   4 ةس أمةك  االهتجةز مل ت النحو ا د  س املة 

 امل،ين ؛ أو الالإن ةني  أو العقو   القةسي  أو التع ين وم  ضرو  املعةم  
يقيييييدم يوصيييييية  إىل ال ييييي طة  املعنيييييي   غيييييره   يييييو معةم ييييي  وأوضييييية     (

 القةسييي العقو يي   أو األشييوةص ا ييرومو ميي  هييريت،م ومنييع التعيي ين وغيي   ميي  ضييرو  املعةم يي 
 امل،ين ، مع مراملةة املعةي  ذا  الص   الض وضعت،ة األمم املتحدة؛ أو الالإن ةني  أو

مب ييييييةريع  أو يقييييييدم اقااهيييييية  ومالهظيييييية  يتع ييييييق  ةلت ييييييريعة  القةئديييييي   ج(
 القوانو.

 20 ةاملة 
لتدكيييو انليييية  الوقةئيييي  الوطنيييي  مييي  أ اء واليت،ييية، يتع،يييد اليييدول األطيييراف س  ييي ا 

 ي ي: مة يوكول   م يتيح هلةالربو 



 املعة دا  الدولي  األسةسي  حلقوق اإلن ةم
 

 

احلصييييول مل ييييت مجيييييع املع وميييية  املتع قيييي   عييييد  األشييييوةص ا ييييرومو ميييي    أ(
مليييي  ملييييد   يييي    ال  ،  ضيييي4 ة ييييو حمييييد  س امليييية  كديييية  هييييريت،م املوجييييو ي  س أمييييةك  االهتجييييةز

 األمةك  ومواقع،ة؛
احلصيييول مل يييت مجيييييع املع ومييية  الييييض ي ييي  إىل معةم يييي   يييؤالء األشييييوةص    (

 مل  ظروف اهتجةز م؛ ال   ض
 الوصول إىل مجيع أمةك  االهتجةز ومن   ة ومرا ق،ة؛  ج(
 رصييي  إجيييراء مقييية ال  خةصييي  ميييع األشيييوةص ا يييرومو مييي  هيييريت،م  وم    (

 ال    ومقة  ت،م إمة  صورة شوصيي  وإمية مي  خيالل مياجم إذا اقتضيت الضيرورة،  ضيو وجو  ش،
 طني  أن  ميك  أم يقدم مع ومة  ذا  ص  ؛مل  أع شوت آخر يعتقد انلي  الوقةئي  الو 

 هري  اختيةر األمةك  الض يريد زيةر ة واألشوةص ال ي  يريد مقة  ت،م؛ (ه 
احليييييق س إجيييييراء ايصيييييةال  ميييييع ال جنييييي  الفرمليييييي  ملنيييييع التعييييي ين وموا ة ييييية   و(

 مبع ومة  واالجتدة   ة.

 21 ةاملة 
 منظدييي  أو  ييي ع شيييوتم يييؤول  يييءن ال أع ملقو ييي   أو ع سييي ط يييي مر أال  -1

 ي    أو يتغةضيت ملن،ية   ينن قييةم  ي ا ال يوت أو ي يدح  ية أو أم يطنق مل ي،دية العقو ي  أو
يننغييي أم  وال خةطئيي ، أم  ع مع وميية ، صييحيح  كةنييت يياملنظديي   تن يييا انلييي  الوقةئييي  الوطنييي  

 كةنت. ة  أي    املنظد  س غ  ذلك م  األهوال   ع طريق   أو يضةر   ا ال وت
 هرمت،يييية. دع وميييية  ال ييييري  الييييض جتدع،يييية انلييييي  الوقةئييييي  الوطنييييي  كييييوم لي -2

 ين ر أع  يةنة  شوصي   وم موا ق  صرحي  م  ال وت املعين  ت ك النيةنة . وال

 22 ةاملة 
يقيييوم ال ييي طة  املوتصييي  س الدولييي  الطيييرف املعنيييي   نحيييث التوصيييية  الصييية رة ملييي  

 هوار مع،ة هول يدا   التنفي  املدكن .انلي  الوقةئي  الوطني ، ويدخل س 



  العقو   أو املعةم   ضرو  م  وغ   التع ين منة ض  اليفةقي  االختيةرع الربويوكول
 امل،ين  أو الالإن ةني  أو القةسي 

 

 

 23 ةاملة 
يتع،د الدول األطراف س  ي ا الربويوكيول  ن ير ويوزييع التقيةرير ال ينوي  الصية رة ملي  

 .انلية  الوقةئي  الوطني 

 الجزء الخامس
 اإلعالن

 24 ةاملة 
ل ييييدول األطيييييراف إقيييير ملد يييييي  التصييييديق أم يصيييييدر إملالنيييية   ت جييييييل ينفيييييي   -1

 اجل ء الرا ع م    ا الربويوكول. أو الت امة ة سواء مبقتضت اجل ء الثةلث
ي ييرع  يي ا الت جيييل ملييدة أقصيية ة قييالث سيينوا . ومل ييت إقيير يقييدم الدوليي   -2

ل جنييي  منة ضييي   ،ي ييي م مييي  احلجييي  و عيييد الت يييةور ميييع ال جنييي  الفرمليييي  ملنيييع التعييي ين ملييية الطيييرف
 التع ين أم متد      الفاة سنتو أحخريو.

 الجزء السادس
 األحكام المالية

 25 ةاملة 
يتحديل األمييم املتحييدة النفقيية  الييض يتكنييد ة ال جنيي  الفرملييي  ملنييع التعيي ين  -1

 س ينفي    ا الربويوكول.
أل اء ال جني  ي ي م مي  امليوظفو واملرا يق  مية األمو العيةم ل ميم املتحيدةيو ر  -2

 الفرملي  ملنع التع ين م،ةم،ة مل ت النحو الفعةل مبقتضت   ا الربويوكول.

 26 ةاملة 
ين ييييي  صيييييندوق خيييييةص و قييييية  لإلجيييييراءا  ذا  الصييييي   املتنعييييي  س اجلدعيييييي   -1

العةميي ، ويييدار و قيية  ل نظديي  والقواملييد املةلييي  ل مييم املتحييدة، وذلييك ل د ييةملدة س متويييل ينفييي  
 ضيال  قيةم،ية   ييةرة هلية، يقدم،ة ال جن  الفرمليي  ملنيع التعي ين إىل  ولي  طيرف إقير  التوصية  الض

 مل  الربام  التع يدي  لآللية  الوقةئي  الوطني .



 املعة دا  الدولي  األسةسي  حلقوق اإلن ةم
 

 

 ييوز متويييل الصييندوق اخلييةص مليي  طريييق التربمليية  الييض يقييدم،ة احلكوميية   -2
 نة  العةم  واخلةص .واملنظدة  احلكومي  الدولي  واملنظدة  غ  احلكومي  وغ  ة م  الكية

 الجزء السابع
 أحكام ختامية

 27 ةاملة 
 يفتح  ة  التوقيع مل ت   ا الربويوكول ألع  ول  وقعت مل ت االيفةقي . -1
خيضييع  يي ا الربويوكييول ل تصييديق مل ييي  ميي  جةنيين أع  وليي  صييدقت مل ييت  -2

 تحدة.انضدت إلي،ة. ويو   صكوك التصديق لد  األمو العةم ل مم امل أو االيفةقي 
 يفيتح  ية  االنضييدةم إىل  ي ا الربويوكييول ألع  ولي  صييدقت مل يت االيفةقييي  -3

 انضدت إلي،ة. أو
االنضييييدةم  ءيييييدا  صييييك االنضييييدةم لييييد  األمييييو العييييةم ل مييييم نفييييةذ ينييييدأ  -4

 املتحدة.
 خيطير األميو العييةم ل ميم املتحيدة مجيييع اليدول املوقعي  مل ييت  ي ا الربويوكييول -5

 االنضدةم.  أو ا  كل صك م  صكوك التصديقاملنضد  إلي   ءيد أو

 28 ةاملة 
 يندأ نفةذ  ي ا الربويوكيول س الييوم الثالقيو مي  ييةريخ إييدا  صيك التصيديق -1

 االنضدةم الع ري  لد  األمو العةم ل مم املتحدة. أو
ينضييم إلييي   عييد إيييدا   أو  ةلن يين  لكييل  وليي  يصييدق مل ييت  يي ا الربويوكييول -2
االنضيدةم الع يري  ليد  األميو العيةم ل ميم املتحيدة، ييدخل  ي ا الربويوكيول  أو صك التصديق

 انضدةم،ة. أو هي  النفةذ س اليوم الثالقو م  يةريخ إيدا  صك يصديق،ة

 29 ةاملة 
 قييييو ي يييرع أهكيييةم  ييي ا الربويوكيييول مل يييت اليييدول اال ة يييي  جبدييييع أج ائ،ييية  وم أيييي  

 استثنةءا . أو



  العقو   أو املعةم   ضرو  م  وغ   التع ين منة ض  اليفةقي  االختيةرع الربويوكول
 امل،ين  أو الالإن ةني  أو القةسي 

 

 

 30 ةاملة 
  فظة  مل ت   ا الربويوكول.أع يحند  ال 

 31 ةاملة 
ال متل  أهكةم   ا الربويوكول الت امية  اليدول األطيراف مبقتضيت أع ايفةقيي  إق يديي  
ين يت نظةميية  ل يييةرا  أمييةك  االهتجيةز. وي ييجع ال جنيي  الفرملييي  ملنيع التعيي ين واهليئيية  املن يي ة 

أجيييل يفييية ع االز واج والتع يييي   مبوجييين ي يييك االيفةقيييية  اإلق يديييي  مل يييت الت يييةور والتعيييةوم مييي 
 الفعةل أل داف   ا الربويوكول.

 32 ةاملة 
أهكييةم  يي ا الربويوكييول الت اميية  الييدول األطييراف  ةيفةقييية  جنيييف األر ييع متييل ال 

 ،1977 ه يرام/يونيييي  8 و رويوكولي،ييية اإلضييية يو امليييؤرخو 1949 لآ /أغ يييط 12  املؤرخييي
ل جن  الص ين األمحر الدوليي    ييةرة أميةك  االهتجيةز إمكةني  أم ي ذم أع  ول  طرف متل  وال

 س احلةال  غ  امل دول   ةلقةنوم اإلن ةأل الدويل.

 33 ةاملة 
أم يييينق   ييي ا الربويوكيييول س أع وقيييت مبقتضيييت إخطيييةر   أليييي   ولييي  طيييرف -1

 ي ا  كتةيب يوج،  إىل األمو العةم ل مم املتحدة ال ع ين ا  يدة  عيد سيةئر اليدول األطيراف س
األميو ي قيي نة ي ا   عيد انقضيةء سين  مل يت ييةريخ النق  االيفةقي    لك. ويصنح  وس الربويوكول

 العةم اإلخطةر.
إملفيةء الدولي  الطيرف مي  الت امة ية مبوجين  ي ا الينق  ال ياين مل يت  ي ا  -2

اإلجييراءا  جتيية   أو ،اليينق  وضييع قييد حيييدث قنييل يييةريخ  ييدء نفييةذ أو الربويوكييول جتيية  أع  عييل
   ةلدوليي  الطيرف املعنييي ، يتع يق  يديةاختةذ يية ملنيع التعي ين قييد يقيرر ال جني  الفرملييي   أو اليض قيرر 

ملنييع  خيييل  يي ا اليينق  مل ييت أع حنييو مبواصيي   النظيير س أييي  م يي ل  يكييوم ال جنيي  الفرملييي  ال كديية
 قد شرملت س النظر  ي،ة قنل يةريخ  دء نفةذ   ا النق .التع ين 

ينيييدأ ال جنييي   ال الدولييي  الطيييرف،الييينق  الصييية ر ملييي  خ  يييدء نفيييةذ  عيييد ييييةري -3
 النظر س أع م  ل  جديدة يتع ق  ت ك الدول .ملنع التع ين الفرملي  



 املعة دا  الدولي  األسةسي  حلقوق اإلن ةم
 

 

 34 ةاملة 
ويقدمي  إىل األميو العيةم ل ميم املتحيدة.  ألع  ول  طيرف أم يقياح يعيديال   -1

التعييديل املقيياح  ييور ي قييي  م ييفوملة   وحييييل األمييو العييةم إىل الييدول األطييراف س  يي ا الربويوكييول
 ط ييين إلي،ييية  ييي م ين غييي  إم كةنيييت  نييي  ملقيييد ميييؤمتر ل يييدول األطيييراف  غيييره النظييير س االقيييااح 

هةلييي  إمليييرا  ق يييث ي يييك اليييدول األطيييراف مل يييت األقيييل، س غضيييوم أر عييي   وس والتصيييويت مل يييي .
 ي ا امليؤمتر، ييدملو األميو أش،ر م  يةريخ ورو  اإلهةل  م  األمو العةم، مل   ني  ة ملقد مثل 

العيييةم إىل انعقييية  امليييؤمتر  رملةيييي  األميييم املتحيييدة. ويقيييدم األميييو العيييةم أع يعيييديل، يعتديييد  امليييؤمتر 
 الدول األطراف لقنول .مجيع املصوي ، إىل و   غ ني  ق ثي الدول األطراف احلةضرة 

مييي   مييي   ييي   املييية ة،  عيييد قنولييي  1 ةييييدخل أع يعيييديل ييحعفتديييد و قييية  ل فقييير  -2
جةنيين األغ نييي   ث ثييي الييدول األطييراف س  يي ا الربويوكييول، هييي  النفييةذ و قيية  ل عد ييي  الدسييتوري  

 كل  ول  طرف.ل
 ييدول األطيييراف اليييض قن ت،ييية، ويظيييل ليكييوم التعيييديال  ملنيييد نفةذ ييية م  مييي   -3

 الدول األطراف األخر  م  م    هكةم   ا الربويوكول و  ي  يعديال  سنق هلة قنوهلة.

 35 ة املة
يييينح أملضييييةء ال جنيييي  الفرملييييي   االمتيييييةزا  ملنييييع التعيييي ين وانلييييية  الوقةئييييي  الوطنييييي  ميح

أملضيةء ال جني  الفرمليي  نح ميح واحلصةنة  الض يكوم الزم  ملدةرست،م م،ةم،م مل ت حنو م تقل. و 
ميي  ايفةقييي  امتيييةزا  األمييم  22 داالمتيييةزا  واحلصييةنة  املنصييوص مل ي،يية س الننييملنييع التعيي ين 

مييييييييي   23 د، ر نييييييييية    هكيييييييييةم الننييييييييي1946 رشييييييييينة / رباي 13  املتحيييييييييدة وهصيييييييييةنة ة املؤرخييييييييي
 االيفةقي . ي ك

 36 ةاملة 
إىل  وليي  طييرف،   يييةرة مجيييع أملضييةء ال جنيي  الفرملييي  ملنييع التعيي ين أقنييةء قيييةم،م مل يت 

 اإلخالل   هكةم ومقةصد   ا الربويوكول و ةالمتيةزا  واحلصةنة  الض يتدتعوم  ة:  وم
 ؛امل حوَرةاهاام قوانو وأنظد  الدول    أ(

يت يييم  ييي  واجنييية م مييي   مييية ن ييية  يتعيييةره ميييع أو االمتنييية  ملييي  أع  عيييل   (
 طة ع ن ي  و ويل.



  العقو   أو املعةم   ضرو  م  وغ   التع ين منة ض  اليفةقي  االختيةرع الربويوكول
 امل،ين  أو الالإن ةني  أو القةسي 

 

 

 37 ةاملة 
سيييييينةني  إلاليييييي ع يت ييييييةو  س احلجييييييي  نصوصيييييي  ا ،يييييييو    يييييي ا الربويوكييييييول -1

 العةم ل مم املتحدة. نك ي ي  والروسي  والصيني  والعر ي  والفرن ي ، لد  األموواإل
مل ي،ية مي   ة  مصيدق ة  يرسل األمو العةم ل مم املتحدة إىل مجيع اليدول ن يو -2

   ا الربويوكول.





 

 

االتفاقية الدولية حلامية حقوق مجيع العامل املهاجرين 

 وأفراد أرسهم

 45/158 ةاعتمدت بقرار اجلمعية العام

 1990 كانون األول/ديسمرب 18 خاملؤر 

 2003 همتوز/يولي 1تاريخ بدء النفاذ: 

 الديباجة

 ،  االيفةقي إم الدول األطراف س   
املنيية و املنصييوص مل ي،يية س الصييكوك األسةسييي  ل مييم املتحييدة  إذ ي خيي  س املتنةر يية

ةص املتع قيييي  حقييييوق اإلن ييييةم، وخةصيييي  اإلملييييالم العييييةملي حلقييييوق اإلن ييييةم، والع،ييييد الييييدويل اخليييي
 ييةحلقوق االقتصيية ي  واالجتدةملييي  والثقة ييي ، والع،ييد الييدويل اخلييةص  ييةحلقوق املدنييي  وال يةسييي ، 
وااليفةقيييي  الدوليييي  ل قضيييةء مل يييت مجييييع أشيييكةل التدييييي  العنصيييرع، وايفةقيييي  القضيييةء مل يييت مجييييع 

 أشكةل التديي  ضد املرأة، وايفةقي  هقوق الطفل،
واملعييييييةي  الييييييوار ة س الصييييييكوك ذا  الصيييييي    املنيييييية و وإذ ي خيييييي  س املتنةر يييييية أيضيييييية  

املوضيييومل  س إطيييةر منظدييي  العديييل الدوليييي ، وخةصييي  االيفةقيييي  املتع قييي   يييةهلجرة مييي  أجيييل العديييل 
(، وااليفةقييي  املتع قيي   ييةهلجرة س ظييروف يع ييفي  وي ييجيع يكيية ؤ الفييرص وامل ييةواة س 97 رقييم 

(، 86 رقيييماهلجيييرة مييي  أجيييل العديييل  ( والتوصيييي    ييي م 143 رقيييممعةم ييي  العديييةل امل،يييةجري   
العدييل الق ييرع  أو (، وااليفةقييي  املتع قيي   ةل ييورة151 رقييم  يي م العدييةل امل،ييةجري    والتوصييي 

 (،105 رقم(، وااليفةقي  املتع ق   ءلغةء ال ورة  29 رقم 
أمهييييي  املنيييية و الييييوار ة س ايفةقييييي  منة ضيييي  التديييييي  س ميييييدام  وإذ يؤكييييد ميييي  جديييييد

 التع يم، الصة رة مل  منظد  األمم املتحدة ل ا ي  والع م والثقة  ،
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 العقو ي  القةسيي  أو إىل ايفةقي  منة ض  التعي ين وغي   مي  ضيرو  املعةم ي  وإذ ي  
مييم املتحييدة الرا ييع ملنييع اجلرمييي  ومعةم يي  امل،ينيي ، واإلملييالم الصيية ر مليي  مييؤمتر األ أو الالإن ييةني  أو

 ا رمو، ومدون  قواملد س وك املوظفو املك فو  ءنفةذ القوانو، وااليفةقية  املتع ق   ةلرق،
ور  س  سيييتور ة،  يييو  كدييية  إىل أم أهيييد أ يييداف منظدييي  العديييل الدوليييي ، وإذ ي ييي 

يضيع س املتنةر ية خيربة وجتر ي   إذو  محةي  مصةن العدةل ملند استودام،م س   دام غ    يداحبم،
 ي ك املنظد  س امل ةئل املتص    ةلعدةل امل،ةجري  وأ را  أسر م،

  مهيييي  العديييل املنجييي   صيييد  العديييةل امل،يييةجري  وأ يييرا  أسييير م س أج،ييي ة وإذ يعييياف 
منظدي   وس خمت ف  س األمم املتحدة، وخةص  س جلن  هقوق اإلن ةم وجلن  التنديي  االجتدةمليي ،

األمم املتحدة ل غ ي  وال راملي ، ومنظدي  األميم املتحيدة ل ا يي  والع يم والثقة ي ، ومنظدي  الصيح  
 العةملي ، وك لك س منظدة   ولي  أخر ،

قنييةئي،  أو  ةلتقيدم الي ع أهرزيي   عي  اليدول، مل يت أسية  إق يديي وإذ يعياف أيضية  
املاا ،يييية   مهييييي  و ةئييييدة  صييييو  محةييييي  هقييييوق العدييييةل امل،ييييةجري  وأ ييييرا  أسيييير م،  ضييييال  مليييي 

 االيفةقة  الثنةئي  واملتعد ة األطراف س   ا ا ةل،
أمهي  وهجم ظة رة اهلجرة الض ي دل مالييو النية  ومتيل مليد ا  كني ا  مي   وإذ يدرك

 الدول س ا تدع الدويل،
ألقيير يييد ق موجيية  العدييةل امل،ييةجري  مل ييت الييدول وال ييعو  املعنييي ،  من،يية ة  وإ راكيي

  من،ييية س إرسيييةء قوامليييد ميكييي  أم ي ييي،م س التو ييييق  يييو مواقيييف اليييدول ملييي  طرييييق قنيييول ورغنييي
 منة و أسةسي  يتع ق مبعةم   العدةل امل،ةجري  وأ را  أسر م،

 د العدةل امل،ةجروم وأ يرا  أسير م  مة هةل  الضعف الض كث ا   وإذ يضع س املتنةر ة
ن يي  والصييعو ة  الييض ميكيي  أم يصيية  ،م، أنف يي،م  ي،يية   يينن أمييور من،يية  عييد م مليي   وليي  امل

 النةشئ  مل  وجو  م س  ول  العدل،
يعاف  ية  قيدر كيةف  مل   م هقوق العدةل امل،ةجري  وأ را  أسر م وإذ  ي مقتنع 

 س كل مكةم، و  حبة يتط ن ل لك محةي   ولي  منةسن ،
 يييةكل خطييي ة يكيييوم ال ييينن س ن يييوء م مييية أم اهلجيييرة غةلنييية   وإذ ي خييي  س االملتنيييةر

 أل را  أسر العدةل امل،ةجري  وك لك ل عدةل أنف ،م، وخةص    نن ي تت األسرة،
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أم امل ييةكل اإلن ييةني  الييض ينطييوع مل ي،يية اهلجييرة يكييوم أج ييم  وإذ يضييع س املتنةر يية
 ييي مقتنعيي  ليي لك  ضييرورة ي ييجيع اإلجييراءا  املالئديي   غييي   وإذ س هةليي  اهلجييرة غيي  النظةمييي ،

 الوقيت نف ي  يي مو محةيي  وس ال ري  واالجتةر  ةلعديةل امل،يةجري  والقضيةء مل ي،ية، منع التنقال 
 هلم م  هقوق اإلن ةم األسةسي ، مة

اليي ي   ييم س وضييع غيي  نظييةمي  أو أم العدييةل غيي  احلييةئ ي  ل وقييةئق الالزميي  وإذ ييير 
وأم  عي   ي تودموم، س أهيةم كث ة،   يرو  أقيل مواييةة مي  شيرو  ملديل العديةل انخيري ،

يغري،م  ةلنحث مل    ا النو  م  اليد العةم ي   غيي  جيين  وائيد  مة أر ة  العدل  دوم س ذلك
 املنة    غ  العة ل ،

يثيين مليي  ال جييوء إىل اسييتودام العديةل امل،ييةجري  اليي ي   ييم س  مميية أم وإذ يير  أيضيية  
امل،ييةجري  ميي  هقييوق جلديييع العدييةل  مبيية وضييع غيي  نظييةمي أم يييتم االملييااف مل ييت نطييةق أوسييع

اإلن ييةم األسةسييي ، وأم ميينح  عيي  احلقييوق اإلضيية ي  مليي  يكونييوم س وضييع نظييةمي ميي  العدييةل 
امل،يييييةجري  وأ يييييرا  أسييييير م سي يييييجع مجييييييع امل،يييييةجري  وأر ييييية  العديييييل مل يييييت اهييييياام القيييييوانو 

 واإلجراءا  الض أقر ة الدول املعني  ومل ت االمتثةل هلة،
  قيق احلدةي  الدولي  حلقوق مجيع العديةل امل،يةجري  وأ يرا   ةحلةج  إىل واقتنةملة  من،ة

أسيير م، مييع إمليية ة الت كيييد مل ييت القواملييد األسةسييي  ووضييع،ة س ايفةقييي  شييةم   ميكيي  أم يطنييق 
 مل ت امل تو  العةملي،
 ي ي: مة مل ت قد ايفقت

 الجزء األول
 النطاق والتعاريف

 1 ةاملة 
يينت مل يي  خال ية  لي لك  يدية  عيد، مل يت  مة ينطنق     االيفةقي ،  ةستثنةء -1

 مجيييييع العدييييةل امل،ييييةجري  وأ ييييرا  أسيييير م  وم متيييييي  ميييي  أع نييييو  مثييييل التديييييي    يييينن اجليييينل،
األصيييل  أو غييي  ، أو اليييرأع ال يةسيييي أو املعتقيييد، أو اليييدي  أو ال غييي ، أو ال يييوم، أو العنصييير، أو

 امل كيييي ، أو الوضيييع االقتصييية ع، أو ،العدييير أو اجلن يييي ، أو االجتديييةملي، أو العرقيييي أو القيييومي
 أع هةل  أخر . أو املولد، أو احلةل  ال وجي ، أو
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ينطنييق  ييي   االيفةقيييي  خييالل كةميييل ملد يييي   جييرة العديييةل امل،يييةجري  وأ يييرا   -2
أسييير م، وي يييدل  ييي   العد يييي  التحضييي  ل ،جيييرة، واملغييية رة، والعنيييور، و ييياة اإلقةمييي   كةم ،ييية، 

  ول  اإلقةم  العة ي . أو س  ول  العدل وك لك العو ة إىل  ول  املن  وم اول  ن ة  مقة ل أجر 

 2 ةاملة 
 ألغراه     االيفةقي :

 ييييي اول أو ي يييي  مصييييط ح "العةمييييل امل،ييييةجر" إىل ال ييييوت اليييي ع سييييي اول -1
  رح ي اول ن ةطة  مقة ل أجر س  ول  ليل م  رملةية ة. مة أو

العةميييل امل،ييييةجر الييي ع حييييتفظ مبحييييل ي ييي  مصيييط ح "ملةمييييل احليييدو " إىل   أ( -2
 مل ت األقل مرة واهدة س األسنو ؛ أو إقةمت  املعتة  س  ول  جمةورة ويعو  إلي  ملة ة كل يوم

ي يي  مصييط ح "العةمييل املييومسي" إىل العةمييل امل،ييةجر اليي ع يتوقييف ملد يي ،    (
 أقنةء ج ء م  ال ن ؛ إال يؤ   وال  طنيعت ، مل ت الظروف املومسي ،

  مصيييط ح "امليييالح"، الييي ع يضيييم  ئييي  صيييةئدع األمسيييةك، إىل العةميييل ي ييي  ج(
 امل،ةجر ال ع يعدل مل ت سفين  م ج   س  ول  ليل م  رملةية ة؛

ي   مصيط ح "العةميل مل يت من ي ة حريي " إىل العةميل امل،يةجر الي ع يعديل    (
 مل ت من  ة حري  ختضع لوالي   ول  ليل م  رملةية ة؛

املتجييييول" إىل العةمييييل امل،ييييةجر اليييي ع يكييييوم حمييييل  ي يييي  مصييييط ح "العةمييييل (ه 
 ول أخير  لفياا  وجيي ة نظيرا  لطنيعي   أو إقةمت  املعتة  س  ول  مة، ويضطر إىل ال يفر إىل  ولي 

 م،نت ؛
ي ييي  مصيييط ح "العةميييل امليييرينط مب يييرو " إىل العةميييل امل،يييةجر الييي ع يحقنيييل   و(

عو  رع ينفي   س ي ك الدولي  مي  قنيل العدل لفاة حمد ة لكي يعدل  قط س م رو  م  دول 
 ر  ملد  ؛

 ي   مصط ح "ملةمل االستودام ا د " إىل العةمل امل،ةجر:  ز(
اليي ع أرسيي   ر  العدييل لفيياة زمنييي  حمييدو ة ومعينيي  إىل  وليي  العدييل،  '1'

 واجن حمد ؛ أو أو لالضطال  مب،د  حمد ة
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  ييين م،يييةرة م،نيييي الييي ع يقيييوم لفييياة زمنيييي  حميييد ة ومعينييي   عديييل يتط '2'
 غ  ة م  امل،ةرا  العةلي  التوصت؛ أو أو يقني  أو جتةري  أو

ال ع يقوم،  نةء  مل ت ط ن ر  العدل س  ول  العدل،  ةالضيطال   '3'
 قص   طنيعت ؛  أو لفاة زمني  حمدو ة ومعين   عدل مؤقت

 امليي ذوم ليي   ييةواليي ع يتعييو مل ييي  أم يغيية ر  وليي  العدييل إميية ملنييد انت،ييةء  يياة اإلقةميي  
ي يييييييتغل  أو الواجييييييين ا يييييييد  أو يعيييييييد يضيييييييط ع  ت يييييييك امل،دييييييي  ا يييييييد ة مل قن ،ييييييية إذا كيييييييةم أو

 العدل؛   لك
ي ييي  مصيييط ح "العةميييل حل ييية   اخليييةص" إىل العةميييل امل،يييةجر الييي ع يييي اول   ح(

ن ييةطة  مقة يييل أجيير خيييالف الن ييية  اليي ع يحييي اول مبوجيين ملقيييد اسيييتودام، ويك يين قويييي  ملييي  
إىل أع ملةميل  أو  ةالشيااك ميع أ يرا  مي  أسيري ، أو الن ة  الي ع ي اولي  ملية ة مبفير  طريق   ا 

املتعييد ة  أو س االيفةقيية  الثنةئييي  أو م،ييةجر آخيير يعيياف  يي  س الت ييريع املنطنييق س  وليي  العدييل
 األطراف  وصف  ملةمال  حل ة   اخلةص.

 3 ةاملة 
 ال ينطنق     االيفةقي  مل ت:

 ي ييييييييغ ،م منظديييييييية  ووكييييييييةال   ولييييييييي  أو يرسيييييييي ،م األشييييييييوةص اليييييييي ي   أ(
خةرج إق يد،ة أل اء م،ةم رمسي ، ويينظم قنيوهلم  مة ي غ ،م  ول  أو األشوةص ال ي  يرس ،م أو

 ايفةقية   ولي  حمد ة؛ أو ايفةقة  أو ومرك  م القةنوم الدويل العةم
 ي ييغي ،م أو ميي  ينييو  ملن،يية  ءرسييةهلم ميية أو األشييوةص اليي ي  يقييوم  وليي    (

خييييةرج إق يد،يييية، واليييي ي  ي يييياكوم س  ييييرام  التندييييي  و ييييرام  التعييييةوم األخيييير ، وييييينظم قنييييوهلم 
 يعتربوم، مبوجن ذلك االيفةق، ملدةال  م،ةجري ؛ وال ومرك  م  ةيفةق مع  ول  العدل

األشييييوةص اليييي ي  يقيدييييوم س  وليييي  ختت ييييف مليييي   وليييي  من ييييئ،م  وصييييف،م   ج(
 م تثدري ؛

يييينت مل يييت ذليييك االنطنيييةق س الت يييريع  مييية مل اجلن يييي ،الالجئيييو ومليييدميي    (
 س الصكوك الدولي  ال ةري   ةلن ن  هلة؛ أو الوطين ذع الص   ل دول  الطرف املعني 

 الطال  واملتدر و؛ (ه 
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ي ييييدح هلييييم  ةإلقةميييي   مل املالهييييو والعدييييةل مل ييييت املن يييي   النحرييييي  اليييي ي   و(
 وم اول  ن ة  مقة ل أجر س  ول  العدل.

 4 ةملة ا
ألغيراه  يي   االيفةقيي ، ي يي  مصييط ح "أ يرا  األسييرة" إىل األشيوةص املتيي وجو ميي  

اليي ي  ييير ط،م  ييم ملالقيي  ين يي  ملن،يية، و قيية  ل قييةنوم املنطنييق، آقييةر مكة ئيي   أو ملدييةل م،ييةجري 
ل يي واج، وكييي لك أطفيييةهلم املعيييةلو وغييي  م مييي  األشيييوةص املعيييةلو الييي ي  يعييياف  يييم أ يييرا ا  س 

املتعد ة األطراف املربم   يو اليدول  أو االيفةقة  املنطنق  الثنةئي  أو ة و قة  ل ت ريع املنطنقاألسر 
 املعني .

 5 ةاملة 
 ألغراه     االيفةقي ،  ءم العدةل امل،ةجري  وأ را  أسر م:

س وضييع نظييةمي إذا أحذم هلييم  ةلييدخول  أو يعتييربوم هييةئ ي  ل وقييةئق الالزميي   أ(
ن ة  مقة يل أجير س  ولي  العديل مبوجين قيةنوم ي يك الدولي  ومبوجين ايفةقية   واإلقةم  وم اول 

  ولي  يكوم ي ك الدول  طر ة   ي،ة؛
ميتث ييوا  مل س وضييع غيي  نظييةمي إذا أو غيي  هييةئ ي  ل وقييةئق الالزميي عتييربوم ي   (

 ل  رو  املنصوص مل ي،ة س الفقرة الفرملي   أ( م      املة ة.

 6 ةاملة 
 يفةقي :ألغراه     اال

يقصييييد مبصييييط ح " وليييي  املن يييي " الدوليييي  الييييض يكييييوم ال ييييوت املعييييين ميييي    أ(
 رملةية ة؛

 يقصيييد مبصيييط ح " ولييي  العديييل" الدولييي  اليييض سيييي اول العةميييل امل،يييةجر  ي،ييية،   (
 زاول ن ةطة  مقة ل أجر، ه ندة يكوم احلةل؛ أو ي اول هةلية ، أو

،ييية ال يييوت املعيييين س أيييي  يقصيييد مبصيييط ح " ولييي  العنيييور" أيييي   ولييي  ميييير  ي  ج(
  ول  اإلقةم  املعتة ة. أو م   ول  العدل إىل  ول  املن   أو ره   إىل  ول  العدل
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 الجزء الثاني
 عدم التمييز في الحقوق

 7 ةاملة 
يتع،ييييد الييييدول األطييييراف، و قيييية  ل صييييكوك الدولييييي  املتع قيييي  حقييييوق اإلن ييييةم  ييييةهاام 

وي مين،ييية جلديييييع العدييييةل امل،ييييةجري  وأ ييييرا  أسيييير م  احلقيييوق املنصييييوص مل ي،يييية س  يييي   االيفةقييييي 
 اخلةضعو لواليت،ة  وم متييي  مي  أع نيو ، مثيل التدييي    ينن اجلينل، أو املوجو ي  س إق يد،ة

األصيييل  أو غييي  ، أو اليييرأع ال يةسيييي أو املعتقيييد، أو اليييدي  أو ال غييي ، أو ال يييوم، أو العنصييير، أو
 امل كيييي ، أو الوضيييع االقتصييية ع، أو العدييير، أو ن يييي ،اجل أو االجتديييةملي، أو العرقيييي أو القيييومي

 أع هةل  أخر . أو املولد، أو احلةل  ال وجي ، أو

 الجزء الثالث
 حقوق اإلنسان لجميع المهاجرين وأفراد أسرهم

 8 ةاملة 
س  مبيية يتدتييع العدييةل امل،ييةجروم وأ ييرا  أسيير م  ةحلرييي  س مغيية رة أع  وليي ، -1

خيضييع  يي ا احلييق ألييي  قيييو   ةسييتثنةء القيييو  الييض ييينت مل ي،يية القييةنوم  وال ذلييك  وليي  من ييئ،م.
هقيوق  أو ان ا  العةمي  أو الصيح  العةمي ، أو النظيةم العيةم، أو ويقتضي،ة محةيي  األمي  اليوطين،

 الغ  وهرية م، والض يكوم متد ي  مع احلقوق األخر  املعاف  ة س   ا اجل ء م  االيفةقي .
جري  وأ را  أسير م احليق س أع وقيت س  خيول  ولي  من يئ،م ل عدةل امل،ة -2
 والنقةء  ي،ة.

 9 ةاملة 
 حيدي القةنوم هق احليةة ل عدةل امل،ةجري  وأ را  أسر م.

 10 ةاملة 
العقو يييي   أو املعةم يييي  أو أع  يييير  ميييي  أسييييري  ل تعيييي ين أو ال يعيييير ه العةمييييل امل،ييييةجر

 امل،ين . أو الالإن ةني  أو القةسي 
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 11 ةاملة 
 االستعنة . أو أع  ر  م  أسري  لالساقةق أو ال يعر ه العةمل امل،ةجر -1
 ق را . أو أع  ر  م  أسري   ةلعدل سورة أو ال يح  م العةمل امل،ةجر -2
مييي   ييي   املييية ة متنيييع، س اليييدول اليييض  يييوز  ي،ييية أم  2 ةال يعتيييرب أم الفقييير  -3

  ميية، أ اء األشييغةل ال ييةق  طنقيية  حلكييم يفييره ال ييج  مييع األشييغةل ال ييةق  كعقو يي  مل ييت جرمييي
 يقضي     العقو   صة ر مل  حمكد  خمتص .

 ق را ": أو ي دل مصط ح "العدل سورة ال ألغراه     املة ة، -4
 ميييي   يييي   امليييية ة 3 ةأييييي  خدميييي  غيييي  م ييييةر إلي،ديييية س الفقيييير  أو أع ملدييييل  أ(

يط ن مي  شيوت  أو حمكد ،يط ن ملة ة م  شوت حمتج  نتيج  ألمر قةنوأل صة ر م   ممة
 س أقنةء  اة اإل راج امل رو  م    ا االهتجةز؛

الكييييوارث الييييض  ييييد  هيييييةة  أو أييييي  خدميييي  م ييييتوجن  س هييييةال  الطييييوارو   (
 ر ة يت ؛ أو ا تدع

 اميت  مة أي  خدم  ي كل ج ءا  م  االلت امة  املدني  العة ي  أو أع ملدل  ج(
 ملعني .مفروض  أيضة  مل ت رملةية الدول  ا

 12 ةاملة 
ل عديييةل امل،يييةجري  وأ يييرا  أسييير م احليييق س هريييي  الفكييير والضيييد  واليييدي .  -1

 أم يعتنقييييوا  يييي ا اليييييدي  أو معتقيييييد خيتةرونيييي  أو وي ييييدل  يييي ا احلييييق هريييييي  أم يكييييوم هلييييم  ييييي 
خ يوة، ملنية ة  أو ميع مجةملي  ومل نية   أو معتقيد م، إمية منفير ي  أو املعتقد، وهري  إظ،ةر  يين،م أو
 م  ل  عةئر، وممةرس  ويع يدة .وإقة

ال يعر ه العدةل امل،ةجروم وأ را  أسر م إلكرا  ينتقت مي  هيريت،م س أم  -2
 املعتقد. أو أم يعتنقوا   ا الدي  أو معتقد خيتةرون ، أو يكوم هلم  ي 
ل قييو  اليض يقرر ية القيةنوم  إال معتقيد  أو ال ختضع هري  إظ،ةر الفير  لديني  -3
 ان ا  العةميييييي  أو الصييييييح  العةميييييي ، أو النظييييييةم العييييييةم، أو ييييييي  ال ييييييالم  العةميييييي ،ويقتضييييييي،ة محة

 هقوق الغ  وهرية م األسةسي . أو
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يتع،د الدول األطراف س     االيفةقي   ةهاام هري  األ وي  ال ي ي  يكيوم  -4
و التع ييم واهد من،دة مل ت األقل م  العدةل امل،ةجري ، واألوليةء القةنونيو، إم وجدوا، س يي م

 الديين واألخالقي ألوال  م و قة  ملعتقدا م اخلةص .

 13 ةاملة 
 ل عدةل امل،ةجري  وأ را  أسر م هق املتنةق انراء  وم أع يدخل. -1
ل عدييةل امل،ييةجري  وأ ييرا  أسيير م احلييق س هرييي  التعنيي ؛ وي ييدل  يي ا احلييق  -2

نق ،ية،  صييرف النظير ملي  احليدو ، سييواء هريي  التدية  مجييع أنيوا  املع وميية  واأل كيةر وي قي،ية و 
   ي  وسي   أخر  خيتةروحبة. أو س شكل  ين أو الطنةمل ، أو الكتة   أو  ةلقول

ميي   يي   امليية ة واجنيية   2 ةي ييتتنع ممةرسيي  احلييق املنصييوص مل ييي  س الفقيير  -3
وم يؤولية  خةصي . ولي لك  يوز أم ختضيع ليينع  القييو ، شيريط  أم يينت مل ي،ية القييةنوم وأم 

 يكوم الزم :
 مسعت،م؛ أو الهاام هقوق الغ   أ(

 الصييييح  العةميييي  أو النظييييةم العييييةم، أو حلدةييييي  األميييي  القييييومي ل ييييدول املعنييييي    (
 ان ا  العةم ؛ أو

 ي  ل حر ؛لغره منع أي   ملة  ج(
الدينيييي  ي يييكل  أو العنصيييري  أو لغيييره منيييع أيييي   مليييوة إىل الكرا يييي  القوميييي    (

 العنف. أو العداء أو  ريضة  مل ت التديي 

 14 ةاملة 
غي  امل يرو  س  أو أع  ير  مي  أسيري  ل تيدخل التع يفي أو ال يعَره العةمل امل،ةجر

لالملتيداءا  غي   أو ايصيةالي  األخير  أو مراسيالي  أو  يتي  أو س شيؤوم أسيري  أو هيةي  اخلةص 
القةنوني  مل ت شر   ومسعت . وحيق لكل ملةمل م،ةجر ولكل  ر  م  أسري  التدتيع حدةيي  القيةنوم 

     االملتداءا . أو ضد   ا التدخل
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 15 ةاملة 
يييرم العةميييل امل،يييةجر أع  ييير  مييي  أسيييري  يع يييفة  مييي  ممت كةيييي ، سيييواء أكةنيييت  أو ال حيح

 ج ئيية ، ممت كية  ملةميل م،يةجر أو  ةالشااك مع الغ . وإذا صو ر  ك يية   أو ر ي مم وك  م كي   
ممت كة   ر  م  أسري ، مبقتضت الت ريع النة   س  ول  العدل،  ءن  حييق ل  يوت املعيين أم  أو

 يت قت يعويضة  ملة ال  وكة ية .

 16 ةاملة 
 وال الم  ال وصي .ل عدةل امل،ةجري  وأ را  أسر م احلق س احلري   -1
حييييق ل عديييةل امل،يييةجري  وأ ييييرا  أسييير م احلصيييول ميييي  الدولييي  مل يييت احلدةييييي   -2

الفعةليي  ميي  التعييره ل عنييف واإلصيية   الندنييي  والت،ديييدا  والتوويييف، سييواء مل ييت يييد املييوظفو 
 املؤس ة . أو اجلدةملة  أو مل ت يد األشوةص العة يو أو العدوميو

أ ييييرا  أسيييير م يقييييوم  يييية  أو  وييييي  العدييييةل امل،ييييةجري أع ملد ييييي  َ َقنييييق ميييي   -3
 املوظفوم املك فوم  ءنفةذ القوانو  ن أم جترع و قة  إلجراءا  حيد  ة القةنوم.

مجةملييييية ، ل قيييين   أو أ ييييرا  أسيييير م،  ر ييييية   أو ال يعيييير ه العدييييةل امل،ييييةجروم -4
إلجيييراءا  حييييد  ة  ألسييينة  وو قييية   إال حيرميييوم مييي  هيييريت،م وال اهتجيييةز م يع يييفة ؛ أو مل يييي،م
 القةنوم.

أ ييرا  أسيير م   سيينة  القيين  مل ييي،م ملنييد إلقييةء  أو ين  ييا العدييةل امل،ييةجروم -5
ين  غييوم مل ييت وجيي  ال ييرمل    غيي  يف،دوحبيية  ييةلت،م  كديية  القيين ، و قييدر اإلمكييةم   غيي  يف،دوحبيية.

 املوج،  إلي،م.
 وه مل يي،مأ يرا  أسير م املقني أو حيضر مل ت وج  ال رمل  العدةل امل،يةجروم -6

أع م يييؤول آخييير مييي ذوم ليي  قةنونييية  مبدةرسييي  سييي ط   أو ا تجيي وم  ت،دييي  جنةئيييي ، أميييةم قييةه أو
 يوز كقةمليدة  وال اإل راج ملين،م. أو قضةئي ، ويكوم هلم احلق س ا ةكد  س غضوم  اة معقول 

ة  ملةمييييي  هن ييييي،م اهتيةطيييييية  س انتظيييييةر ا ةكدييييي ، ولكييييي   يييييوز أم يكيييييوم اإل يييييراج ملييييين،م مر ونييييي
 ضييدةنة  لكفةليي  مثييوهلم ل دحةكديي ، س أع مره يي  أخيير  ميي  اإلجييراءا  القضييةئي ، ولكفةليي  

 ينفي  احلكم ملند االقتضةء.
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إيدامليييي   أو  يييير  ميييي  أسييييري  أو س هةليييي  إلقييييةء القيييين  مل ييييت ملةمييييل م،ييييةجر -7
 اهتجةز    ع طريق  أخر : أو هن   اهتيةطية  ريثدة يتم يقدمي  ل دحةكد  أو ال ج 

الدوليي  الييض متثييل  أو الد  ومةسييي  لدوليي  من ييئ  أو طيير ال يي طة  القنصيي ي خت  أ(
اهتجيييةز  و  سييينة   أو مصيييةن ي يييك الدولييي   وم إ طيييةء، إذا ط ييين ذليييك،  ءلقيييةء القييين  مل يييي 

 ذلك؛
يكيييوم ل  يييوت املعيييين احليييق س االيصيييةل  ةل ييي طة  املييي كورة. و يييةل أيييي     (

يكييوم لي  احليق س أم يت قييت  كدية  ورة  وم إ طيةء،رسيةل  مي  ال ييوت املعيين إىل ال ي طة  امليي ك
  وم إ طةء الرسةئل املوج،  م  ال  طة  امل كورة؛

ة  ال وت املعين مل دة ،  وم إ طةء،   ا احليق و يةحلقوق امل يتددة مي    ج( حيح
املعة يييدا  ذا  الصييي  ، إم وجيييد ، املنطنقييي   يييو اليييدول املعنيييي ، س الااسيييل وااللتقيييةء مبدث يييي 

 امل كورة واختةذ الايينة  مع،م لتدثي   قةنونية . ال  طة 
 ل عديةل امل،ييةجري  وأ ييرا  أسير م اليي ع حيرمييوم مي  هييريت،م  ييةلقن  مل ييي،م -8

اهتجةز م احلق س إقةم   ملو  أمةم ا كد ، لكي ينت ي ك ا كدي   وم إ طيةء س قةنونيي   أو
وأل. وييو ر هليم ملنييد هضيور م  يي   اهتجيةز م ويي مر  ييةإل راج ملين،م إم كيةم االهتجييةز غي  قييةن

الييييدملو  م ييييةملدة ميييي  ميييياجم شييييفوع، لييييو اقتضييييت األميييير و وم  دييييي ،م يكةليفيييي ، إذا كييييةنوا 
 التحدث  ة. أو ملةج ي  مل   ،م ال غ  امل تودم 

 ل عدييييييةل امل،ييييييةجري  وأ ييييييرا  أسيييييير م مميييييي  وقعييييييوا ضييييييحةية ل قيييييين  مل ييييييي،م -9
 عوي .اهتجةز م  صورة غ  قةنوني  هق نة   س الت أو

 17 ةاملة 
يعةمييل العدييةل امل،ييةجروم وأ ييرا  أسيير م اليي ع حيرمييوم ميي  هييريت،م معةم يي   -1

 إن ةني  مع اهاام الكرام  املت ص   لإلن ةم و ويت،م الثقة ي .
 يع ل املت،دوم م  العدةل امل،ةجري  وأ را  أسر م مل  األشيوةص امليدانو، -2

  فيي  يتنةسيين مييع وضييع،م ك شييوةص غيي  مييدانو.س ظييروف اسييتثنةئي ، وي قييوم معةم يي  خمت إال
 ميك . مة األهداث املت،دوم  يع لوم مل  الراشدي ، وحيةلوم إىل القضةء   سر  أمة
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س  أو أع  ير  مي  أسيري  حيتجي  س  ولي  العنيور أو يوضع أع ملةمل م،يةجر -3
األشييييوةص  أو  وليييي  العدييييل خلرقيييي  األهكييييةم املتع قيييي   ييييةهلجرة مبعيييي ل مليييي  األشييييوةص املييييدانو

 ا تج ي  ر   ا ةكد ، ك دة كةم ذلك ممكنة  ملد ية .
أهد أ را  أسري  خالل أيي   ياة  أو يكوم اهلدف م  معةم   العةمل امل،ةجر -4

ي ييج   ي،يية ينفييي ا  حلكيييم صيية ر مليي  حمكدييي  قضييةئي   ييو إصييياله  وي  ي يي  اجتدةملييية . ويعييي ل 
 ي يق  عدر م و وضع،م القةنوأل. األهداث املوةلفوم مل  الراشدي  ويعةم وم معةم  

ال يج   يينفل  أو يتدتيع العديةل امل،ييةجروم وأ يرا  أسير م خييالل االهتجيةز -5
 هقوق املواطنو س أم ي ور م أ را  أسر م.

يييرم ملةميييل م،يييةجر مييي  هريتييي ، ينيييدع ال ييي طة  املوتصييي  س الدولييي   -6 إذا هح
 خصوصة  ل وج  وأطفةل  القص ر.املعني  ا تدةمة   ةمل ةكل الض قد ين   أل را  أسري ، 

يتدتييييع العدييييةل امل،ييييةجروم وأ ييييرا  أسيييير م مميييي  يتعرضييييوم ألع شييييكل ميييي   -7
س  ولييي  العنيييور  ييينفل  أو ال يييج  و قييية  ل قيييوانو النة ييي ة س  ولييي  العديييل أو أشيييكةل االهتجيييةز

 هقوق رملةية ي ك الدول املوجو ي  س نفل الوضع.
أسيري   قصيد التحقيق مي  أيي  خمةلفي   أهد أ را  أو إذا اهتج  ملةمل م،ةجر -8

 يتحدل أي  نفقة  ياين مل ت ذلك. ال ل هكةم املتع ق   ةهلجرة،

 18 ةاملة 
ل عدييةل امل،يييةجري  وأ يييرا  أسييير م احليييق س امل ييةواة ميييع رملةيييية الدولييي  املعنيييي   -1

ة م س  ديييد هقييوق،م والت اميي أو أمييةم ا ييةكم   نوامل،يية. وملنييد إقنيية  أييي   ديي  جنةئييي  ضييد م،
 ملو  قضةئي ، يكوم م  هق،م مسة  أقواهلم  طريق  ملة ل  ومل ني  أمةم حمكدي  خمتصي  وم يتق   

 ون ي،  يعقد و قة  ل قةنوم.
ييي  إليييي،م  دييي  جنةئيييي  احليييق س  -2 ل عديييةل امل،يييةجري  وأ يييرا  أسييير م الييي ي  يوج 

 ا ااه  راء م إىل أم يثنت إ انت،م و قة  ل قةنوم.
ري  وأ را  أسر م، ملند إقنة  أي   دي  جنةئيي  ضيد م، احليق ل عدةل امل،ةج -3

 س احلصول مل ت الضدةنة  التةلي  كحد أ ىن:



 أسر م وأ را  امل،ةجري  العدةل مجيع هقوق حلدةي  لدولي ا االيفةقي 
 

 

إ الغ،ييييم  يييييورا  و ةلتفصييييييل   غيييي  يف،دوحبييييية  طنيعييييي  الت،ديييي  املوج،ييييي  إليييييي،م   أ(
 وسنن،ة؛

يكفيييي مييي  الوقيييت والت ييي،يال  هليييم إلمليييدا    يييةمل،م وااليصيييةل  مييية إيةهييي    (
 اختيةر م؛مبحةمو م  

  املي ل ؛ ال حمةكدت،م  وم إ طةء  ج(
مب ييةملدة  أو حمييةكدت،م هضييورية ، وقيييةم،م  ةلييد ة  مليي  أنف يي،م   نف يي،م   (

يتيييو ر هليييم م يييةملدة قةنونيييي ؛ وختصييييت م يييةملدة  مل قةنونيييي  خيتةروحبييية؛ وإ الغ،يييم  ييي ا احليييق إذا
م يييد عوا شيييئة  س أييي  هةليي  قةنونييي  هلييم س أييي  هةليي  يقتضييي  ي،يية مصيي ح  العداليي  ذلييك و وم أ

 يك  لدي،م موار  كة ي  لد ع ري      امل ةملدة؛ مل م    ا القنيل إذا
ط يييييين اسيييييتجوا  ال يييييي،و  ضييييييد م واستحضييييييةر  أو قييييييةم،م  ةسييييييتجوا  (ه 

 واستجوا  ش،و    ة  ملن،م  نفل ال رو  الض ينطنق مل ت ال ،و  ضد م؛
 يف،ديييييييوم ال كيييييييةنوا  احلصيييييييول جمةنييييييية  مل يييييييت م يييييييةملدة مييييييياجم شيييييييفوع إذا  و(

 يتك دوم ال غ  امل تودم  س ا كد ؛ أو
 مل ت االملااف   حبم م ننوم. أو ملدم إجنةر م مل ت ال ،ة ة ضد أنف ،م  ز(
س هةليي  األهييداث، يكييوم إجييراءا  الييدملو  مل ييت حنييو ي خيي  س االملتنييةر  -4

 أملدةر م واستصوا  العدل مل ت ي  ي ،م.
أسير م امليدانو جبرميي  مي  اجليرائم احليق س أم يعية  ل عدةل امل،ةجري  وأ يرا   -5

 احلكم الصة ر ضد م وذلك م  قنل حمكد  أمل ت  رج  و قة  ل قةنوم. وس النظر س إ انت،م
 ييير  مييي  أسيييري   فعيييل  أو هيييو يصيييدر هكيييم حبيييةئي  ء انييي  ملةميييل م،يييةجر -6

ت أسييية  أم واقعييي  ييييتم العفيييو ملنيي  مل ييي أو إجرامييي وهيييو يحييينَق  س وقييت الهيييق احلكيييم  ء انتيي 
مكت ف  هيديثة  أقنتيت مل يت حنيو قيةطع أني  هيدقت إسيةءة س يطنييق أهكيةم العدالي ،  أو جديدة

يثنييت أم  ميية مل يعييو ه و قيية  ل قييةنوم ال ييوت اليي ع أوقعييت مل ييي  العقو يي  نتيجيي  هليي   اإل انيي ،
 ال وت. ج ئية  إىل ذلك أو ملدم الك ف س الوقت املنةسن مل  الواقع  ا ،ول  يرجع ك ية  

ل عقية  ميرة  أو أع  ير  مي  أسيري  ل دحةكدي  أو ال يتعره العةمل امل،يةجر -7
 يحير و مني  حبةئيية  و قية  ل قيةنوم ولإلجيراءا  اجلنةئيي  املت نعي  س  أو أخر  مل  جرم سنق أم أح ي   ي 

 الدول  املعني .



 املعة دا  الدولي  األسةسي  حلقوق اإلن ةم
 

 

 19 ةاملة 
ع  عيييل إجراميييي أع  ييير  مييي  أسيييري  مييي ننة  س أ أو ال يعتيييرب العةميييل امل،يييةجر -1

 يكيي  ي ييك ل وقييت اريكة يي   عييال  إجرامييية  مبوجيين القييةنوم الييوطين مل إغفييةل أو   يينن أع  عييل
ين ل ملقو   أشد م  ي ك الض كةنت مطن ق  وقت اريكة  . وإذا مسيح نيت س  ال كدة  الدويل؛ أو

 قةنوم صدر  عد اريكة  اجلرم  فره ملقو   أخف، وجن أم ي تفيد م    ا النت.
 امليييت، ملنييييد  ييييره أييييي  ملقو يييي  مل ييييت  عييييل إجرامييييي اريكنيييي  ملةمييييل م،ييييةجرير  -2

يتع يييق من،ييية حقييي  س  مييية أهيييد أ يييرا  أسيييري ، االملتنيييةرا  اإلن يييةني  املتصييي    وضيييع ، وخةصييي  أو
 العدل. أو اإلقةم 

 20 ةاملة 
أع  ير  مي  أسيري   ير  مليدم و ةئي   يةلت ام  أو ال  وز سج  العةمل امل،ةجر -1

 يعةقدع.
 أع  يييير  ميييي  أسييييري  ميييي  إذم اإلقةميييي  أو وز هرمييييةم العةمييييل امل،ييييةجرال  يييي -2

إذا كيةم الو يةء  ي لك  إال طر    ر  ملدم و ةئ   ةلت ام نةشت مل  ملقد ملديل أو يصريح العدل أو
 التصريح. أو االلت ام ي ك ل شرطة  ل لك اإلذم

 21 ةاملة 
و ال  ه ين األصيول يكي  موظفية  رمسيية  خمي مية مل ليل مي  اجليةئ  قةنونية  ألع شيوت،

الوقةئق اليض ختيو ل اليدخول  أو حيةول إملدام وقةئق اهلوي ، أو يعدم أو مبوجن القةنوم، أم يصة ر
 يييييوز  وال يصيييييةريح العدييييل. أو االسيييييتقرار  ي،يييية، أو اإلقةميييي  أو النقيييييةء أو إىل األراضييييي الوطنييييي 

 يوز،   يي  هيةل  وال مصة رة     الوقةئق  صورة مرخ ت  ة  وم إملطةء إيصيةل مفص يل  ي لك.
 أهد أ را  أسري . أو وقيق  معة ل  جلواز سفر ملةمل م،ةجر أو م  األهوال، إملدام جواز سفر

 22 ةاملة 
ال  يييييوز أم يتعييييير ه العديييييةل امل،يييييةجروم وأ يييييرا  أسييييير م إلجيييييراءا  الطييييير   -1

 اجلدةملي. وينظر وييحَنت س كل قضي  طر  مل ت هدة.
ملديال   إال   وأ را  أسر م م  إق يم  ول  طيرفال  وز طر  العدةل امل،ةجري -2

  قرار يتو   ال  ط  املوتص  و قة  ل قةنوم.



 أسر م وأ را  امل،ةجري  العدةل مجيع هقوق حلدةي  الدولي  االيفةقي 
 

 

 يييييتم إخطييييةر م  ييييةلقرار   غيييي  يف،دوحبييييية. ويييييتم  نييييةء مل ييييت ط يييين،م وهيثدييييية -3
يكييوم ذلييك إل امييية  إخطييةر م  ييةلقرار كتة يي ، وإخطييةر م كيي لك  ةألسيينة  الييض اسييتند إلي،يية  ال

االسيتثنةئي  اليض يقتضيي،ة األمي  اليوطين. وين يا األشيوةص املعنييوم  ي    القرار، ملدا س األهوال
 مل ت األكثر وقت صدور . أو احلقوق قنل صدور القرار

حيق ل  وت املعين، ملدا س هةل  صدور قيرار حبيةئي مي   يئي  قضيةئي ، أم  -4
يقييي   مييية مل يتقيييدم  ةألسييينة  امليييربرة لعيييدم طييير   وأم يقيييوم ال ييي ط  املوتصييي  مبراجعييي  قضييييت ،

ضييرورا  األميي  الييوطين  غيي  ذلييك. وريثديية يييتم املراجعيي ، حيييق ل  ييوت املعييين ط يين وقييف قييرار 
 الطر .

حيييق ل  ييوت املعييين، إذا أحلغييي س وقييت الهييق قييرار  ييةلطر  يكييوم قييد نفيي   -5
 ييوز اسييتودام القييرار ال يية ق ملنعيي  ميي  العييو ة إىل  وال  ةلفعييل، أم يط يين يعويضيية  و قيية  ل قييةنوم

 دول  املعني .ال
 عيييد   أو س هةلييي  الطييير ، ميييينح ال يييوت املعيييين  رصييي  معقولييي  قنيييل الرهييييل -6

لت يييوي  أيييي  مطةلييين متع قييي   يييةألجور وغ  ييية مييي  امل يييتحقة  الواجنييي  األ اء لييي ، ولت يييوي  أيييي  
 م ؤولية  مع  ق .

ألع  ير  مي  أ يرا   أو  وم امل ة   تنفي  قرار  ةلطر ،  وز ل عةمل امل،ةجر -7
 أسري  خيضع هل ا القرار أم ي عت ل دخول إىل  ول  أخر  غ   ول  من ئ .

يتحدييييل أع ميييين،م  ال أهييييد أ ييييرا  أسييييري ، أو س هةليييي  طيييير  ملةمييييل م،ييييةجر -8
 يكةليف الطر . و وز أم يط ن م  ال وت املعين   ع يكةليف سفر .

 جرال ميييل الطيير  ميي   وليي  العدييل، س هييد ذاييي ، أييي  هقييوق ل عةمييل امل،يية -9
س ذلييك هييق احلصييول مل ييت  مبيية أهييد أ ييرا  أسييري  يكييوم مكت يين  و قيية  لقييةنوم ي ييك الدوليي ، أو

 األجور وغ  ة م  امل تحقة  الواجن  ل .

 23 ةاملة 
يتدتييع العدييةل امل،ييةجروم وأ ييرا  أسيير م  ييةحلق س ال جييوء إىل احلدةييي  وامل ييةملدة ميي  

ل دول  الض متثل مصيةن ي يك الدولي ، ك دية  وأ الد  ومةسي  لدول  من ئ،م أو ال  طة  القنص ي 
طير ال يوت املعيين س  هدث م ة   ةحلقوق املعاف  ة س     االيفةقيي . و صيف  خةصي ، خيح

 هةل  الطر    ا احلق  وم إ طةء، ويي  ر س طة  الدول  القةئد   ةلطر  ممةرس    ا احلق.



 املعة دا  الدولي  األسةسي  حلقوق اإلن ةم
 

 

 24 ةاملة 
س االملييااف  يي  س كييل مكييةم  وصييف  لكييل ملةمييل م،ييةجر ولكييل  يير  س أسييري  احلييق 

 شوصة  أمةم القةنوم.

 25 ةاملة 
يقل مراملةة مل  املعةم   اليض ينطنيق مل يت  ال يتدتع العدةل امل،ةجروم مبعةم   -1

 ي ي: مة رملةية  ول  العدل م  هيث األجر وم  هيث
شرو  العدل األخر ، أع أجر العدل اإلضةس، وسيةملة  العديل، والراهي    أ(

ملي ، وأيييةم العط يي  املد ومليي  األجيير، وال ييالم ، والصييح ، وإحبييةء ملالقيي  االسييتودام، وغيي  األسيينو 
 ذلك م  شرو  العدل الض يغطي،ة   ا املصط ح مبوجن القةنوم الوطين واملدةرس  الوطني ؛

شييييرو  االسييييتودام األخيييير ، أع ال يييي  الييييدنية لالسييييتودام، والتقيييييييدا     (
وأييي  م يي ل  أخيير ، يعترب يية القييةنوم الييوطين واملدةرسيي  الوطنييي   املفروضيي  مل ييت العدييل س املنيي ل،
 شرطة  م  شرو  االستودام.

ليييل ميي  امل ييرو  االنتقييةص س ملقييو  العدييل اخلةصيي  ميي  منييدأ امل ييةواة س  -2
 م      املة ة. 1 ةاملعةم   امل ةر إلي  س الفقر 

رم العدييييةل حييييي أال يتويييي  الييييدول األطييييراف مجيييييع التييييدا   املنةسيييين  لضييييدةم -3
اسييتودام،م.  أو امل،ييةجروم ميي  أييي  هقييوق ين يي  مليي   يي ا املنييدأ   يينن أييي  خمةلفيي  س إقييةمت،م

يقي يييد  وال يعةقديييي  أو يعفيييت أر ييية  العديييل مييي  أيييي  الت امييية  قةنونيييي  ال ومل يييت وجييي  اخلصيييوص،
 الت امة م   ع شكل   نن أع خمةلف  م    ا القنيل.

 26 ةاملة 
 حق العدةل امل،ةجري  وأ را  أسر م س: يعاف الدول األطراف -1
امل ةرك  س اجتدةملة  وأن ط  نقة ة  العدةل وأع مجعية  أخير  من ي ة   أ(

و قة  ل قةنوم،  قصد محةي  مصةحل،م االقتصة ي  واالجتدةملي  والثقة ي  ومصيةحل،م األخير ، ميع 
 اخلضو   قط ل  وائح املنظَّد  املعني ؛

يييي  نقة ييي  ملديييةل وإىل أيييي  مجعيييي  مييي  قنييييل اجلدعيييية  االنضيييدةم حريييي  إىل أ   (
 سة ق  ال كر، مع اخلضو   قط ل  وائح املنظَّد  املعني ؛



 أسر م وأ را  امل،ةجري  العدةل مجيع هقوق حلدةي  الدولي  االيفةقي 
 

 

التدييية  العيييوم وامل يييةملدة مييي  أيييي  نقة ييي  ملديييةل ومييي  أيييي  مجعيييي  مييي  قنييييل   ج(
 اجلدعية  سة ق  ال كر.

ال  يييوز وضيييع أع قييييو  مل يييت ممةرسييي   ييي   احلقيييوق مليييدا القييييو  اليييض يييينت  -2
 ي،يييية القييييةنوم والييييض يكييييوم ضييييروري  س جمتدييييع  ميقراطييييي لصييييةن األميييي  الييييوطين والنظييييةم العييييةممل 
 محةي  هقوق الغ  وهرية م. أو

 27 ةاملة 
 ةلضييدةم االجتدييةملي، يتدتييع العدييةل امل،ييةجروم وأ ييرا  أسيير م  يتع ييق  يديية -1

سييتيفةئ،م ل  ييرو  الييض س  وليي  العدييل  يينفل املعةم يي  الييض يعةمييل  يية رملةييية ي ييك الدوليي   قييدر ا
ينت مل ي،ة الت ريع املنطنق س ي ك الدول  واملعة دا  الثنةئي  واملتعد ة األطيراف املنطنقي   ي،ية. 
وي تطيع ال  طة  املوتص  س  ول  املن   و ولي  العديل القييةم، س أع وقيت،  وضيع الايينية  

 الالزم  لتحديد وسةئل يطنيق     القةملدة.
ي ييدح  ي،يية الت ييريع املنطنييق ل عدييةل امل،ييةجري  وأ ييرا   ال الييضس احلييةال   -2

أسييير م  ييييةلتدتع  ةسييييتحقةق مييية، يقييييوم الدوليييي  املعنييييي   يييةلنظر س إمكةنييييي  أم يييييد ع ل شييييوةص 
 يي ا االسييتحقةق، مل ييت أسيية  املعةم يي   يتع ييق  يدييةاملعنيييو مقييدار االشييااكة  الييض أسيي،دوا  يية 

 وجدوم س ظروف ممةق  .الض يعةمل  ة الرملةية ال ي  ي

 28 ةاملة 
ل عدييةل امل،ييةجري  وأ ييرا  أسيير م احلييق س ي قييي أييي  ملنةييي  طنييي  يكييوم مط و يي   صييورة 

ميكييي  ملالجييي  ي حيييق  صيييحت،م وذليييك مل يييت أسييية   ال ليييتالس ضيييرر أو ملةج ييي  حلفيييظ هيييية م
الطنيي  الطةرئي    ينن حيرم  ؤالء م      العنةي   وال امل ةواة س املعةم   مع رملةية الدول  املعني .

 االستودام. أو  ةإلقةم  يتع ق  يدةأي  خمةلف  

 29 ةاملة 
ي يييجيل  وس لكيييل طفيييل مييي  أطفيييةل العةميييل امل،يييةجر احليييق س احلصيييول مل يييت اسيييم،

 احلصول مل ت جن ي . وس وال ي ،

 30 ةاملة 
لكل طفل مي  أطفيةل العةميل امل،يةجر احليق األسةسيي س احلصيول مل يت التع ييم مل يت 

يقييييد إمكةنييي  االلتحييةق  أو  ييوز ر يي  وال امل ييةواة س املعةم يي  مييع رملةييية الدوليي  املعنييي . أسيية 



 املعة دا  الدولي  األسةسي  حلقوق اإلن ةم
 

 

 ةمليدار    ينن الوضيع غي  النظيةمي مي  هيييث  أو  ةملؤس ية  احلكوميي  ل تع ييم قنيل املدرسيي
  يييينن الوضييييع غيييي  النظييييةمي إلقةميييي  الطفييييل س  أو االسييييتودام ألع ميييي  األ ييييوي ، أو اإلقةميييي 
 .العدل  ول 

 31 ةاملة 
يضييييد  الييييدول األطييييراف اهيييياام اهلوييييي  الثقة ييييي  ل عدييييةل امل،ييييةجري  وأ ييييرا   -1

 متنع،م م  االهتفةهب  وشةئج،م الثقة ي  مع  ول  من ئ،م. وال أسر م
ميك  ل يدول األطيراف أم يتوي  التيدا   املنةسين  الالزمي  مل يةملدة وي يجيع  -2

 اجل،و  املن ول  س   ا الصد .

 32 ةاملة 
ق ل عدةل امل،ةجري  وأ را  أسر م، ليد  انت،يةء إقيةمت،م س  ولي  العديل، أم حيوليوا حي

 خيييييوهلم وميييييدخرا م، وأم حيد يييييوا مع،يييييم، و قييييية  ل ت يييييريع املنطنيييييق س اليييييدول املعنيييييي ، أمتعيييييت،م 
 وممت كة م ال وصي .

 33 ةاملة 
 ولي  العديل  أو حيق ل عديةل امل،يةجري  وأ يرا  أسير م أم يين  غ،م  ولي  املن ي  -1

 ي ي: مبة  ول  العنور، ه ندة يكوم احلةل، أو
 هقوق،م النةمج  مل      االيفةقي ؛  أ(

شيييييرو  ال يييييدةح هليييييم  ةليييييدخول، وهقيييييوق،م والت امييييية م مبقتضيييييت القيييييةنوم    (
 واملدةرسييي  س الدولييي  املعنيييي ، وامل يييةئل األخييير  اليييض متكييين،م مييي  االلتييي ام  يييةإلجراءا  اإل اريييي 

 لرمسية  س ي ك الدول .غ  ة م  ا أو
يتوييي  اليييدول األطيييراف مجييييع التيييدا   اليييض يرا ييية مالئدييي  لن ييير املع ومييية   -2

املؤس يية   أو اهليئيية  أو نقة يية  العدييةل أو ضييدةم يقييدمي،ة ميي  قنييل أر يية  العدييل أو امليي كورة
 املوتص  األخر ، ويتعةوم مع الدول األخر  املعني ، ه ن االقتضةء.

املع وميية  الكة ييي ، ملنييد الط يين، إىل العدييةل امل،ييةجري  وأ ييرا  يقييدم ي ييك  -3
 أسر م جمةنة ، وقدر اإلمكةم،   غ  ي تطيعوم  ،د،ة.
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 34 ةاملة 
يكييوم ميي  أقيير  إملفييةء العدييةل امل،ييةجري  وأ ييرا   ميية ليييل س  يي ا اجليي ء ميي  االيفةقييي 

 العنييييور و وليييي  العدييييلأسيييير م سييييواء ميييي  االلتيييي ام  ةلتقيييييد  قييييوانو وأنظديييي  كييييل  وليييي  ميييي   ول 
 االلت ام  ةهاام اهلوي  الثقة ي  ل كةم ي ك الدول. أو

 35 ةاملة 
 يف ير   ني  ينطيوع مل يت ي يوي  وضيع العديةل امل،يةجري  مة ليل س   ا اجل ء م  االيفةقي 

أع هيييق س  أو س وضيييع غيي  نظيييةمي أو أ ييرا  أسييير م اليي ي  يكونيييوم غيي  هيييةئ ي  ل وقيييةئق الالزميي  أو
مييل التيدا   الراميي  إىل ضيدةم  يئي  أوضية  سي يد  ومنصيف   مة الت وي  لوضع،م، وليل  ي  مثل    

 االيفةقي . ل ،جرة الدولي  مل ت النحو املنصوص مل ي  س اجل ء ال ة   م     

 الجزء الرابع
 حقوق أخرى للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحائزين

 ميالذين هم في وضع نظا أو للوثائق الالزمة
 36 ةاملة 

الييي ي   يييم س  أو يتدتيييع العديييةل امل،يييةجروم وأ يييرا  أسييير م احليييةئ وم ل وقيييةئق الالزمييي 
وضيع نظيةمي س  ولي  العديل  يةحلقوق املنصيوص مل ي،ية س  ي ا اجلي ء مي  االيفةقيي   ةإلضيية   إىل 

 احلقوق املنصوص مل ي،ة س اجل ء الثةلث.

 37 ةاملة 
أسيير م، قنييل خييروج،م ميي   وليي  املن يي  أو، مل ييت ميي  هييق العدييةل امل،ييةجري  وأ ييرا  

 ولييييي  العديييييل، ه ييييين  أو األكثييييير، وقيييييت  خيييييوهلم إىل  ولييييي  العديييييل، أم يييييين غ،م  ولييييي  املن ييييي 
االقتضييةء، ين يغيية  كييةمال  جبديييع ال ييرو  املنطنقيي  مل ييت  خييوهلم، و وجيي  خييةص  ةل ييرو  املتع قيي  

ضييال  مليي  املتط نيية  الييض  يين مل ييي،م  ءقييةمت،م واألن ييط  الييض  ييوز هلييم م اولت،يية مقة ييل أجيير،  
استيفة  ة س  ول  العدل، وال  ط  الض  ن مل ي،م االيصةل  ة إل خةل أع يعيديل مل يت ي يك 

 ال رو .
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 38 ةاملة 
ين ل  ول العدل كل ج،د لإلذم ل عدةل امل،ةجري  وأ يرا  أسير م  ةلغيية   -1

العديل، ه يندة يكيوم مل يي  احليةل.  أو مؤقتة   وم أم يكوم ل لك ي ق  مل ت اإلذم هلم  ةإلقةمي 
ويراملييي  ول العدييل س ذلييك االهتيةجيية  اخلةصيي  ل عدييةل امل،ييةجري  وأ ييرا  أسيير م والت اميية م، 

 خةص  س  ول  من ئ،م.
يكيييوم ل عديييةل امل،يييةجري  وأ يييرا  أسييير م احليييق س ي وييييد م مبع ومييية  وا يييي   -2

 املؤقت    . مل  ال رو  الض يتم مبقتضة ة اإلذم حةال  الغية 

 39 ةاملة 
يكوم ل عدةل امل،ةجري  وأ را  أسر م احلق س هري  االنتقيةل س إق ييم  ولي   -1

 العدل وهري  اختيةر حمل إقةمت،م  ة.
ميي   يي   امليية ة ألييي  قيييو   ةسييتثنةء  1 ةال ختضييع احلقييوق امليي كورة س الفقيير  -2

 الصيح  العةمي  أو النظيةم العيةم أو اليوطينالقيو  الض يينت مل ي،ية القيةنوم ويقتضيي،ة محةيي  األمي  
هقييوق الغيي  وهرييية م، والييض يكييوم متد ييي  مييع احلقييوق األخيير  املعيياف  أو ان ا  العةميي  أو

  ة س     االيفةقي .

 40 ةاملة 
يكيييييييوم ل عديييييييةل امل،يييييييةجري  وأ يييييييرا  أسييييييير م احليييييييق س يكيييييييوي  اجلدعيييييييية   -1

ي  هقيوق،م االقتصية ي  واالجتدةمليي  والثقة يي  وغ  ية العدةل س  ول  العدل لتع ي  ومحة ونقة ة 
 م  املصةن.
ال  وز وضيع أع قييو  مل يت ممةرسي   ي ا احليق مليدا القييو  اليض يينت مل ي،ية  -2

حلدةييي   أو القييةنوم والييض يكييوم ضييروري  س جمتدييع  ميقراطييي لصييةن األميي  الييوطين والنظييةم العييةم،
 هقوق الغ  وهرية م.

 41 ةاملة 
ل عدييييةل امل،ييييةجري  وأ ييييرا  أسيييير م أم ي ييييةركوا س ال ييييؤوم العةميييي  س  حيييييق -1

يييير  س ي ييييك الدوليييي ،   وليييي  من ييييئ،م، وأم يييييدلوا   صييييوا م وأم يحنتونييييوا س االنتوة يييية  الييييض جتح
 لت ريع،ة. و قة  
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يقييوم الييدول املعنييي ، ه يين االقتضييةء وو قيية  لت ييريع،ة،  تي يي  ممةرسيي   يي    -2
 احلقوق.

 42 ةاملة 
إن ةء مؤس ة  ميك  ملي   أو ينظر الدول األطراف س أمر وضع إجراءا  -1

 ول العدييييل، االهتيةجيييية  واألمييييةأل وااللت اميييية   أو طريق،يييية أم يحراملييييت، سييييواء س  ول املن يييي 
اخلةص  ل عدةل امل،ةجري  وأ را  أسر م، ويتوخت، ه ين االقتضيةء، إمكةنيي  أم يصينح ل عديةل 

  ك املؤس ة ، ممث وم يتم اختيةر م حري .امل،ةجري  وأ را  أسر م، س ي
يي ر  ول العدل، و قة  لت ريع،ة الوطين، است ةرة العديةل امل،يةجري  وأ يرا   -2

 م ةركت،م س اختةذ القرارا  املتع ق  حيةة ا تدعة  ا  ي  وإ ار ة. أو أسر م
العديييل إذا  يييوز أم يتدتيييع العديييةل امل،يييةجروم  يييةحلقوق ال يةسيييي  س  ولييي   -3

 منحت،م ي ك الدول      احلقوق س ممةرست،ة ل ية  ة.

 43 ةاملة 
يتدتيييييع العديييييةل امل،يييييةجروم  ةمل يييييةواة س املعةم ييييي  ميييييع رملةيييييية  ولييييي  العديييييل  -1

 ي ي: يتع ق مبة  يدة
إمكةنيي  الوصييول إىل املؤس ية  واخلييدمة  التع يدييي ، ميع مراملييةة متط نيية    أ(

 س ة  واخلدمة  املعني ؛القنول وغ  ة م  أنظد  املؤ 
 إمكةني  الوصول إىل خدمة  التوجي  والتوظيف امل،نيو؛   (
 إمكةني  الوصول إىل مرا ق ومؤس ة  التدرين وإملة ة التدرين امل،نيو؛  ج(
س ذليك م يةريع اإلسيكةم االجتديةملي،  مبة إمكةني  احلصول مل ت م ك ،   (

 ؛ ةإل ةر يتع ق  يدةواحلدةي  م  االستغالل 
إمكةنييييي  احلصييييول مل ييييت اخلييييدمة  االجتدةملييييي  والصييييحي ، شييييريط  الو ييييةء  (ه 

 مبتط نة  االشااك س  رام      اخلدمة ؛
إمكةني  الوصول إىل التعةونية  واملؤس ة  املدارة ذايية   وم أم يعيين ذليك   و(

 يغي ا  س وضع،م كد،ةجري  ومع مراملةة قواملد وأنظد  اهليئة  املعني ؛
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 ني  الوصول إىل احليةة الثقة ي  واالشااك  ي،ة.إمكة  ز(
 يييييت الييييدول األطييييراف األهييييوال الييييض يكفييييل امل ييييةواة الفع ييييي  س املعةم يييي   -2

ميي   يي   امليية ة ك ديية و ييت  1 ةلتدكييو العدييةل امل،ييةجري  ميي  التدتييع  ييةحلقوق امليي كورة س الفقيير 
 ةسن .ي ذم  ة  ول  العدل،  ةملتط نة  املن كدة  شرو  إقةمت،م،
 ال متنييع  ول العدييل ر   ملدييل العدييةل امل،ييةجري  ميي  إن ييةء مرا ييق سييكني  -3

مييي   يي   االيفةقيييي ،  ييوز لدولييي  العديييل أم  70 ةققة يييي  هلييم. وميييع مراملييةة املييية  أو اجتدةملييي  أو
 جتعل إن ةء     املرا ق خةضعة  ل  رو  املطنق  ملدومة    ا اخلصوص س ي ك الدول .

 44 ةاملة 
الييييدول األطييييراف، املاا يييية  من،يييية  يييي م األسييييرة  ييييي الوهييييدة اجلدةملييييي  يقييييوم  -1

الطنيعييي  واألسةسييي  س ا تدييع و يي م ميي  هق،يية أم يتييو ر هليية احلدةييي  ميي  ق نَييل ا تدييع والدوليي ، 
  ةختةذ التدا   املنةسن  لضدةم محةي  وهدة أسر العدةل امل،ةجري .

ويييدخل س نطييةق اختصةصيي،ة  يييرا  منةسيينة   ميية يقييوم الييدول األطييراف  ةختييةذ -2
 ةألشييوةص اليي ي  ييير ط،م  أو مشييل العدييةل امل،ييةجري   يي زواج،م مل ميي  يييدا   رامييي  إىل يي يي 

 ييم ملالقيي  ين يي  ملن،يية، و قيية  ل قييةنوم املنطنييق، آقييةر مكة ئيي  ل يي واج، وكيي لك  يي وال  م املعييةلو 
 القص ر غ  املت وجو.

 عيييييو العطيييييف س مييييينح معةم ييييي   ينظييييير  ول العديييييل، الملتنيييييةرا  إن يييييةني ، -3
مييي   يي   امليية ة، ل  يييرا  انخييري  ميي  أسييير  2 ةمت ييةوي ، مل ييت النحييو املنصيييوص مل ييي  س الفقيير 

 العدةل امل،ةجري .

 45 ةاملة 
يتدتع أ را  أحَسر العدةل امل،ةجري ، س  ول  العدل،  ةمل ةواة س املعةم   ميع  -1

 ي ي: يتع ق مبة  يدةرملةية ي ك الدول ، وذلك 
إمكةنيي  الوصييول إىل املؤس ية  واخلييدمة  التع يدييي ، ميع مراملييةة متط نيية    أ(

 القنول وغ  ة م  أنظد  املؤس ة  واخلدمة  املعني ؛
إمكةنيييييي  الوصيييييول إىل مؤس ييييية  وخيييييدمة  التوجيييييي  والتيييييدرين امل،نييييييو،    (

 شريط  الو ةء مبتط نة  االشااك  ي،ة؛
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االجتدةملييييي  والصييييحي ، شييييريط  الو ييييةء  إمكةنييييي  احلصييييول مل ييييت اخلييييدمة   ج(
 مبتط نة  االشااك س  رام      اخلدمة ؛

 إمكةني  الوصول إىل احليةة الثقة ي  وامل ةرك   ي،ة.   (
ينيييييت،   ول العديييييل،  ةلتعيييييةوم ميييييع  ول املن ييييي  ملنيييييد االقتضيييييةء، سيةسييييي   -2

 ييييي، و صييييف  خةصيييي  ي ييييت،دف يي يييي  إ مييييةج أوال  العدييييةل امل،ييييةجري  س النظييييةم املدرسييييي ا 
  تع يد،م ال غ  ا  ي . يتع ق  يدة

ي يعت  ول العدييل إىل يي يي  يع يييم ال غي  والثقة يي  األصيي يتو ألوال  العدييةل  -3
   ا الصد ، يتعةوم مع،ة  ول املن   هيثدة كةم ذلك منةسنة . وس امل،ةجري ،

ألوال  العدييةل لييدول العدييل أم يييو ر  ييرام  يع يدييي  خةصيي   ةل غيي  األصيي ي   -4
 امل،ةجري ،  ةلتعةوم مع  ول املن   ملند االقتضةء.

 46 ةاملة 
يتدتييع العدييةل امل،ييةجروم وأ ييرا  أسيير م، ر نيية   ةلت ييريع املنطنييق ل ييدول املعنييي ،  ضييال  
مليي  االيفةقيية  الدولييي  ذا  الصيي   والت اميية  الييدول املعنييي  النةشييئ  مليي  اشييااك،ة س اال يية ا  

 يي متعت،م ال وصيييي   يتع يييق  يدييةفييةء مييي  رسييوم االسيييت ا  والتصييدير وضيييرائن،دة اجلدركييي ،  ةإلمل
واملن لييي   ضييال  مليي  املعييدا  الالزميي  مل اوليي  الن يية  اليي ع يحتقةضييت ملنيي  أجيير ومسييح هلييم  ييدخول 

  ول  العدل مل اولت ، وذلك:
  ول  اإلقةم  املعتة ة؛ أو لد  مغة رة  ول  املن    أ(

  ة و األمر  دخول  ول  العدل؛ لد  ال دةح هلم س   (
 لد  مغة رة  ول  العدل حبةئية ؛  ج(
  ول  اإلقةم  املعتة ة. أو لد  العو ة حبةئية  إىل  ول  املن     (

 47 ةاملة 
ل عدييةل امل،ييةجري  احلييق س  ويييل  خييوهلم ومييدخرا م، وخصوصيية  األمييوال  -1

إىل أييي   ولييي  أخيير . وييييتم  ييي    أو ئ،مالالزميي  إلملةلييي  أسيير م، مييي   وليي  العديييل إىل  وليي  من ييي
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التحييييويال  و قيييية  لإلجييييراءا  الييييض حيييييد  ة الت ييييريع املنطنييييق ل دوليييي  املعنييييي  وو قيييية  لاليفةقيييية  
 املنطنق .  الدولي 

 يتو  الدول املعني  التدا   املنةسن  لتي       التحويال . -2

 48 ةاملة 
ةالز واج الضييرين،  ييءم العدييةل  وم امل يية   ةاليفةقيية  املنطنقيي  املتع قيي   يي -1

  ةلدخول الض حيص وم مل ي،ة س  ول  العدل: يتع ق  يدةامل،ةجري  وأ را  أسر م، 
رسييوم أي يية  كييةم وصييف،ة يكييوم  أو مكييو  أو ال  ييوز إليي ام،م  ييد ع ضييرائن  أ(
 يحفره مل ت الرملةية س ظروف ممةق  ؛ ممة أشد إر ةقة   أو أكرب مقدارا  

اإلملفييييةءا  ميييي  الضييييرائن أي يييية  كييييةم  أو س االقتطةمليييية  يكييييوم هلييييم احلييييق   (
س أيييي   يييدال  ضيييريني  يطنيييق مل يييت الرملةيييية س ظيييروف ممةق ييي ، ومييي   ين،ييية النيييدال   أو وصيييف،ة

 الضريني  املتع ق   ةملعةلو م  أ را  أسر م.
ي عت اليدول األطيراف إىل املتدية  ييدا   مالئدي  لتفية ع االز واج الضيرين  -2

 مل ت  خول ومدخرا  العدةل امل،ةجري  وأ را  أسر م. 

 49 ةاملة 
هيثدييية يتط يييين الت ييييريع اليييوطين إذنييييو منفصيييي و لإلقةمييي  وم اوليييي  العدييييل،  -1

مييدة اإلذم مب اوليي  ن يية  يقييل مدييي  مليي   ال يصييدر  ول العدييل ل عدييةل امل،ييةجري  إذنيية   ةإلقةميي 
 مقة ل أجر.
العدييةل امل،ييةجروم اليي ي  ي ييدح هلييم س  وليي  العدييل حرييي  اختيييةر الن يية   -2

يفقيدوم اإلذم هليم  ةإلقةمي ،  ير   وال يعتربوم س وضع غي  نظيةمي ال ال ع ي اولون  مقة ل أجر
 األذوم املدةق  . أو إحبةء الن ة  ال ع ي اولون  مقة ل أجر قنل انت،ةء يصةريح ملد ،م

مييي   ييي   املييية ة وقتييية    2 ةإلملطيييةء العديييةل امل،يييةجري  امل يييةر إليييي،م س الفقييير  -3
يقيل ملي  الفياة  ال ي يحن إذم اإلقةمي  لفياة ال كة ية  إل ة  أن ط   دي   ي اولوحبة مقة يل أجير،
 الض قد ي تحقوم خالهلة استحقةقة   طةل .
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 50 ةاملة 
انفصييةم را طيي  ال وجييي ، ينظيير  وليي  العدييل  أو ةجرس هةليي  و ييةة العةمييل امل،يي -1

مشيل األسيرة،  مل  عو العطف س منح أ را  أسرة ذلك العةمل امل،ةجر املقيدو  ي،ية مل يت أسية 
 إذنة   ةلنقةء؛ ويراملي  ول  العدل طول الفاة الض أقةموا خالهلة س ي ك الدول .

نحوم   ا اإلذ ال يتةح أل را  األسرة ال ي  -2 م  اة معقول  م  الوقت، قنيل ميح
 املغة رة، لتدكين،م م  ي وي  شؤوحبم س  ول  العدل.

م      املة ة حييث يضير  ي ع هيق  2و 1 ال  وز يف   أهكةم الفقريو -3
 س اإلقةمييي  والعدييييل متنحييي  أل ييييرا  األسيييرة  ييييؤالء، لييييوال  ييي   األهكييييةم، ي يييريعة   وليييي  العدييييل

 عد ة األطراف املنطنق  مل ت ي ك الدول .املت أو املعة دا  الثنةئي  أو

 51 ةاملة 
ي ييدح هلييم س  وليي  العدييل حرييي  اختيييةر الن يية  اليي ع  ال العدييةل امل،ييةجروم اليي ي 

يفقيييدوم اإلذم هلييييم  ةإلقةميييي   يييير   وال يعتيييربوم س وضييييع غيييي  نظييييةمي، ال ي اولونييي  مقة ييييل أجيييير
إذا كييةم إذم اإلقةميي   إال ةريح ملد ،ييم،الن يية  اليي ع ي اولونيي  مقة ييل أجيير قنييل انت،ييةء يصيي إحبييةء

ييح هلييم  ةلييدخول ميي  أج يي .  يتوقييف صييراه  مل ييت الن يية  ا ييد  امليي اول مقة ييل أجيير واليي ع مسح
ويكوم هلؤالء العدةل امل،يةجري  احليق س التدية  ملديل  يديل وامل يةرك  س م يةريع العديل العةمي  

نية   ةل يرو  والتقيييدا  املنصيوص مل ي،ية وإملة ة التدرين أقنةء الفاة املتنقي  م  إذم ملد ،يم، ر 
 س إذم العدل.

 52 ةاملة 
يكييوم ل عدييةل امل،ييةجري  س  وليي  العدييل احلييق س أم خيتييةروا حرييي  األن ييط   -1

 ال رو  التةلي . أو الض ي اولوحبة مقة ل أجر ر نة   ةلقيو 
   ع ملةمل م،ةجر: يتع ق  يدة وز لدول  العدل،  -2
 الوظيييةئف أو إمكةنيييي  الوصيييول إىل  ئييية  حميييدو ة مييي  األملديييةلأم يقصييير   أ(

األن يييييط  س احليييييةال  اليييييض يكيييييوم  ي،ييييية ذليييييك ضيييييرورية  ملصيييييةن  ييييي   الدولييييي   أو اخليييييدمة  أو
 ومنصوصة  مل ي  س الت ريع الوطين؛



 املعة دا  الدولي  األسةسي  حلقوق اإلن ةم
 

 

أم يقيييد هرييي  اختيييةر الن يية  امليي اول مقة ييل أجيير و قيية  لت ييريعة ة املتع قيي     (
  امل،نييي  الييض يييتم احلصييول مل ي،يية خييةرج إق يد،يية. ومييع ذلييك، يعدييل الييدول  ييةالملااف  ييةملؤ ال

 األطراف املعني  مل ت اختةذ الايينة  الالزم  لالملااف     املؤ ال .
 وز أيضة  لدول  العدل،  ةلن ن  ل عديةل امل،يةجري  احليةئ ي  لتصيةريح ملديل  -3
 حمدو ة ال م :
ط  الض ي اولوحبة مقة ل أجر م يروطة   ي م أم جتعل هق االختيةر احلر ل ن   أ(

يكيوم العةمييل امل،يةجر قييد أقيةم س إق يد،يية إقةمي  م ييرومل  لغيره م اوليي  ن ية  مقة ييل أجير لفيياة 
 يننغي أم يتجةوز سنتو؛ ال م  الوقت حمد ة س ي ريع،ة الوطين

أم يقييييد إمكةنيييي  وصيييول العةميييل امل،يييةجر إىل األن يييط  اليييض يييي اول مقة يييل    (
ل شوةص ال ي  مييةق وحبم هلي   األغيراه مبوجين  أو ، ملدال    يةس  منح األولوي  لرملةية ةأجر
ينطنيق  ي ا القييد مل يت العةميل امل،يةجر الي ع  وال متعيد ة األطيراف. أو ايفةقة  قنةئي  أو ي ريع

أقيييةم س إق يد،ييية إقةمييي  م يييرومل  لغيييره م اولييي  ن ييية  مقة يييل أجييير لفييياة مييي  الوقيييت حميييد ة س 
 يننغي أم يتجةوز  ل سنوا . ال ة الوطيني ريع،

 د   ول العدل ال رو  الض يؤذم مبوجن،ة ل عةمل امل،ةجر، ال ع مسح لي   -4
 ةلدخول ل عدل، أم يقوم  عدل حل ة   اخلةص. ويراملت املدة الض قضة ة العةميل  ةلفعيل  صيورة 

 م رومل  س  ول  العدل.

 53 ةاملة 
مل،ييةجر اليي ي  يكييوم لييدي،م  ييم أنف يي،م إذم ي ييدح أل ييرا  أسييرة العةمييل ا -1

قة يييييل ل تجدييييييد ي قةئيييييية   ييييي م خيتيييييةروا حريييييي  ن يييييةطة   أو اليييييدخول غييييي  حميييييدو  زمنيييييية   أو  ةإلقةميييي 
مي   52 ةمقة يل أجير،  ينفل ال يرو  اليض ينطنيق مل يت  ي ا العةميل امل،يةجر و قية  ل دية  ي اولوني 

     االيفةقي .
امل،ييةجر غيي  امل ييدوح هلييم  يي م خيتييةروا حرييي    يي  را  أسييرة العةمييل يتع ييق  يديية -2

ن ةطة  ي اولون  مقة ل أجر، ينظر الدول األطراف  عو العطف س منح،م األولويي  مل يت العديةل 
انخيييري  الييي ع ي تد يييوم اليييدخول إىل   يييد العديييل س احلصيييول مل يييت إذم مل اولييي  ن ييية  مقة يييل 

 املنطنق . أجر، ر نة   ةاليفةقة  الثنةئي  واملتعد ة األطراف
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 54 ةاملة 
يصييةريح  أو يتدتييع العدييةل امل،ييةجروم،  وم امل يية    هكييةم أذوم إقييةمت،م -1

مي   ي   االيفةقيي ،  ةمل يةواة س املعةم ي   27و 25 ملد ،م واحلقوق املنصيوص مل ي،ية س املية يو
 مع رملةية  ول  العدل م  هيث:

 احلدةي  م  الفصل؛  أ(
 استحقةقة  النطةل ؛   (
 ستفة ة م  م ةريع العدل العةم  الض يقصد من،ة مكة ح  النطةل ؛اال  ج(
إحبييةء الن يية   أو إمكةنييي  احلصييول مل ييت ملدييل  ييديل س هةليي   قييدام العدييل   (

 م      االيفةقي . 52 ةانخر ال ع ي اولون  مقة ل أجر، ر نة   ةملة 
لي   إذا ا ملت ملةمل م،ةجر أم ر  ملد   قد انت،ك شرو  ملقد ملد  ، حيق -2

أم ير يييع قضييييت  إىل ال ييي طة  املوتصييي  س  ولييي  العديييل، وذليييك  ةل يييرو  املنصيييوص مل ي،ييية س 
 م      االيفةقي . 18 ةم  املة  1 ةالفقر 

 55 ةاملة 
حيييييق ل عدييييةل امل،ييييةجري ، اليييي ي  محنحييييوا يصييييرحية  مل اوليييي  ن يييية  مقة ييييل أجيييير، ر نيييية  

املعةم يي  مييع رملةييي   وليي  العدييل س ممةرسيي   ةل ييرو  املر قيي   يي لك التصييريح، التدتييع  ةمل ييةواة س 
   ا الن ة  مقة ل أجر.

 56 ةاملة 
ال  وز طر  العدةل امل،ةجري  وأ را  أسر م امل يةر إليي،م س  ي ا اجلي ء مي   -1

ل سنة  ا د ة س الت ريع الوطين لت يك الدولي  ور نية   ةلضيدةنة   إال االيفةقي  م   ول  العدل
 ةلث.املقررة س اجل ء الث

أع  يير  ميي  أ ييرا   أو ال يح جيي  إىل الطيير  كوسييي   حلرمييةم أع ملةمييل م،ييةجر -2
 أسري  م  احلقوق النةشئ  مل  اإلذم  ةإلقةم  ويصريح العدل.

 ييير  مييي  أ يييرا  أسيييري ، يننغيييي مرامليييةة  أو ملنيييد النظييير س طييير  ملةميييل م،يييةجر -3
 ة س  ول  العدل.االملتنةرا  اإلن ةني  وطول املدة الض أقةم ال وت املعين خالهل
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 الجزء الخامس
 األحكام المنطبقة على فئات خاصة من العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

 57 ةاملة 
يتدتييع الفئيية  اخلةصيي  ميي  العدييةل امل،ييةجري  وأ ييرا  أسيير م ا ييد ة س  يي ا اجليي ء ميي  

املنصيوص مل ي،ية ال ي   م س وضع نظةمي،  يةحلقوق  أو     االيفةقي ، احلةئ ي  ل وقةئق الالزم 
 س اجل ء الثةلث، و ةحلقوق املنصوص مل ي،ة س اجل ء الرا ع، مع مراملةة املعدل من،ة أ نة .

 58 ةاملة 
مي   ي    2 ة أ( مي  املية 2 ة يم محعرَّ يوم س الفقير  كدية  حيق لعدةل احلدو ، -1

مل يييي،م   ييينن االيفةقيييي ، التدتيييع  يييةحلقوق املنصيييوص مل ي،ييية س اجلييي ء الرا يييع اليييض ميكييي  يطنيق،ييية 
يقيديوم مل يت وجي   ال وجو  م وملد ،م س أراضي  ول  العديل، مل يت أم يؤخي  س االملتنيةر أحبيم

 االملتية  س ي ك الدول .
ينظيير  ول العدييل  عييو العطييف س ميينح ملدييةل احلييدو  احلييق س أم خيتييةروا  -2

 يي ا احلييق مل ييت يييؤقر ميينح  وال حرييي  الن يية  اليي ع ي اولونيي  مقة ييل أجيير  عييد  يياة زمنييي  حمييد ة.
 مرك  م كعدةل هدو .

 59 ةاملة 
ميي   2 ة  ( ميي  امليية 2 ة ييم محعرَّ ييوم س الفقيير  كديية  حيييق ل عدييةل املييومسيو، -1

    االيفةقي ، التدتع  ةحلقوق املنصوص مل ي،ة س اجل ء الرا ع الض ميكي  يطنيق،ية مل يي،م   ينن 
س ي ييك الدوليي  كعدييةل مييومسيو،  وجييو  م وملد ،ييم س إق يييم  وليي  العدييل، والييض يتفييق ومركيي  م

 مع مراملةة أحبم موجو وم س ي ك الدول  ل طر م  ال ن   ح ن.
مييي   ييي   املييية ة، س مييينح العديييةل  1 ةينظييير  ولييي  العديييل، ميييع مرامليييةة الفقييير  -2

املومسيو ال ع ملد وا س أراضي،ة  اة زمني  طوي   إمكةني  م اولي  أن يط  أخير  مقة يل أجير، ميع 
لوييي  مل ييت غيي  م ميي  العدييةل ال ييةملو إىل  خييول ي ييك الدوليي ، ر نيية   ةاليفةقيية  إملطييةئ،م األو 

 املنطنق  الثنةئي  واملتعد ة األطراف.
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 60 ةاملة 
مييي   ييي    2 ة( مييي  املييية ه 2 ة يييم محعرَّ يييوم س الفقييير  كدييية  حييييق ل عديييةل املتجيييولو،

منح،ة هليم   ينن وجيو  م  االيفةقي ، التدتع  ةحلقوق املنصوص مل ي،ة س اجل ء الرا ع الض ميك 
 وملد ،م س إق يم  ول  العدل، والض يتفق ومرك  م كعدةل متجولو س ي ك الدول .

 61 ةاملة 
 و( مييييي  2 ة يييييم محعرَّ يييييوم س الفقييييير  كدييييية  حيييييق ل عديييييةل امليييييرينطو مب يييييرو ، -1

لرا يييع، مييي   ييي   االيفةقيييي ، وأ يييرا  أسييير م، التدتيييع  يييةحلقوق املنصيييوص مل ي،ييية س اجلييي ء ا 2 ةاملييية 
مي  هيييث  43 ة  ( مي  امليية 1 ة، والفقير 43 ة  ( و ج( مي  امليية 1  ةسيتثنةء أهكيةم الفقييريو

 .55 إىل 52  ، واملوا45 ة  ( م  املة 1 ةايصةهلة مب ةريع اإلسكةم االجتدةملي، والفقر 
إذا ا ملييييت العةمييييل املييييرينط مب ييييرو  أم ر   ملد يييي  قييييد انت،ييييك شييييرو  ملقييييد  -2

ير ييع قضيييت  إىل ال يي طة  املوتصيي  س الدوليي  الييض هليية الوالييي  مل ييت ر   ملد يي ،  ءنيي  حيييق ليي  أم 
 م      االيفةقي .  18 ةم  املة  1 ةالعدل ذاك، وذلك  ةل رو  املنصوص مل ي،ة س الفقر 

املتعيييييد ة األطيييييراف النة ييييي ة  ةلن ييييين  ل يييييدول  أو ر نييييية   ةاليفةقييييية  الثنةئيييييي  -3
اف إىل متكييو العدييةل املييرينطو مب ييةريع ميي  النقييةء األطييراف املعنييي ، ي ييعت  يي   الييدول األطيير 

 ولييي  إقيييةمت،م  أو حمدييييو   يييكل كيييةف ملييي  طرييييق نظيييم الضيييدةم االجتديييةملي لدولييي  من يييئ،م
املعتية ة، خييالل ملد ،ييم  ةمل يرو . ويتويي  الييدول األطيراف املعنييي  التييدا   املنةسين   ييدف جتنيين 

 يكرار ل د ع س   ا ال  م. أو أع هرمةم م  احلقوق
 مييي   ييي   االيفةقييييي  و ةاليفةقييية  الثنةئييييي  47 ة وم امل ييية    هكيييةم امليييية  -4

يك يييين  العدييييةل  ميييية املتعييييد ة األطييييراف ذا  الصيييي  ، ي ييييدح الييييدول األطييييراف املعنييييي   ييييد ع أو
  ول  إقةمت،م املعتة ة. أو املرينطوم مب ةريع إلي،م س  ول  من ئ،م

 62 ةاملة 
 ز( مييييي  2 ة يييييم محعرَّ يييييوم س الفقييييير  ديييييةك  حييييييق لعديييييةل االسيييييتودام ا يييييد ، -1

ميي   يي   االيفةقييي ، التدتييع  ييةحلقوق املنصييوص مل ي،يية س اجليي ء الرا ييع،  ةسييتثنةء أهكييةم  2 ةامليية 
ميي  هيييث ايصييةهلة مب ييةريع  43 ة  ( ميي  امليية 1 ة، والفقيير 43 ة  ( و ج( ميي  امليية 1 الفقييريو

 .54 ة  ( م  املة 1 ة، والفقر 52 ةاإلسكةم االجتدةملي، واملة 
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حيق أل را  أحسر ملدةل االستودام ا د  التدتع  ةحلقوق املتع ق   ي  را  أسير  -2
العديييييةل امل،يييييةجري  املنصيييييوص مل ي،ييييية س اجلييييي ء الرا يييييع مييييي   ييييي   االيفةقيييييي .  ةسيييييتثنةء أهكيييييةم 

 .53 ةاملة 

 63 ةاملة 
 ح( ميييي  2 ة ييييم محعرَّ ييييوم س الفقيييير  كديييية  حيييييق ل عييييةم و حل يييية م اخلييييةص، -1

ميي   يي   االيفةقييي ، التدتييع  ييةحلقوق املنصييوص مل ي،يية س اجليي ء الرا ييع  يديية ملييدا احلقييوق  2 ةامليية 
 مل ت العدةل احلةئ ي  لعقد ملدل. إال ينطنق ال الض

يعيييين إحبيييةء  ال مييي   ييي   االيفةقيييي ، 79و 52 ميييع مليييدم اإلخيييالل  ةملييية يو -2
أل ييرا   أو املدنييوح هليم الن ية  االقتصية ع ل عييةم و حل ية م اخلييةص س هيد ذاييي  سيحن اإلذم

إذا كيييةم إذم اإلقةمييي  يتوقيييف  إال م اولييي  ن ييية  مقة يييل أجييير س  ولييي  العديييل، أو أسييير م  ةلنقيييةء
 صراه  مل ت الن ة  ا د  امل اَول مقة ل أجر وال ع مسح هلم  ةلدخول م  أج  .

 الجزء السادس
 يتعلق فيماتعزيز الظروف السليمة والعادلة واإلنسانية والمشروعة 

 بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم
 64 ةاملة 

يت يييةور اليييدول األطيييراف املعنيييي  ويتعيييةوم، ه ييين االقتضيييةء،  وم امل ييية   -1
 يتع ييق  يدييةميي   يي   االيفةقييي ،  ييدف يع ييي  الظييروف ال يي يد  والعة ليي  واإلن ييةني   79 ة ةمليية 

  ةهلجرة الدولي  ل عدةل وأ را  أسر م.
إيييييالء االملتنييييةر الواجيييين ليييييل  قييييط لالهتيةجيييية   يننغييييي س  يييي ا الصييييد  -2

واملوار  م  اليد العةم    يل أيضية  لالهتيةجية  االجتدةمليي  واالقتصية ي  والثقة يي  وغ  ية ل عديةل 
 امل،ةجري  وأ را  أسر م املعنيو،  ضال  مل  آقةر     اهلجرة مل ت ا تدعة  املعني .

 65 ةاملة 
املنةسيين  ملعةجليي  امل ييةئل املتع قيي   ييةهلجرة   ييتفظ الييدول األطييراف  ةخلييدمة  -1

 ي ي: مة الدولي  ل عدةل وأ را  أسر م. وي دل اختصةصة ة، س مج   أمور،
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 وضع وينفي  ال يةسة  املتع ق      اهلجرة؛  أ(
ينييييية ل املع ومييييية  والت يييييةور والتعيييييةوم ميييييع ال ييييي طة  املوتصييييي  س اليييييدول    (

 رة؛األطراف األخر  املعني      اهلج
ييييو   املع ومييية  املنةسييين ، وخصوصييية  ألر ييية  العديييل والعديييةل ومنظدييية م،   ج(

   م ال يةسة  والقوانو واألنظد  املتصي    يةهلجرة واالسيتودام، و  ي م االيفةقية  املربمي  ميع 
  ول أخر     م اهلجرة، و   م امل ةئل األخر  ذا  الص  ؛

ةسيين  ل عدييةل امل،ييةجري  وأ ييرا  أسيير م يييو   املع وميية  ويقييدم امل ييةملدة املن   (
  يييي م التصييييةريح واإلجييييراءا  الرمسييييي  والايينيييية  الالزميييي  املتع قيييي   ييييؤالء ميييي  هيييييث املغيييية رة، 
وال ييييفر، والوصييييول، واإلقةميييي ، واألن ييييط  امل اوليييي  مقة ييييل أجيييير، واخلييييروج والعييييو ة،  ضييييال  مليييي  

و قييوانو وأنظديي  اجلدييةرك، والعد يي ، املع وميية  املتع قيي   ظييروف العدييل واملعي يي  س  وليي  العدييل 
 والضرائن، والقوانو واألنظد  األخر  ذا  الص  .

يكفييي مييي  اخليييدمة   مييية يي يير اليييدول األطييراف، ه ييين االقتضيييةء، يييو   -2
القنصييي ي  واخليييدمة  األخييير  الالزمييي  لت نيييي  االهتيةجييية  االجتدةمليييي  والثقة يييي  واالهتيةجييية  

   أسر م.األخر  ل عدةل امل،ةجري  وأ را

 66 ةاملة 
مييييي   ييييي   املييييية ة، يقتصييييير احليييييق س االضيييييطال   2 ةر نييييية    هكيييييةم الفقييييير  -1

  عد ية   دف استودام العدةل ل عدل س  ول  أخر  مل ت اجل،ة  التةلي :
 اهليئة  العةم  التة ع  ل دول  الض جترع  ي،ة     العد ية ؛ أو الدوائر  أ(

ة عييي  لدوليييي  العديييل، مل يييت أسييية  ايفيييةق  ييييو اهليئييية  العةمييي  الت أو اليييدوائر   (
 الدولتو املعنيتو؛
 متعد  األطراف. أو  يئ  من  ة نتيج  اليفةق قنةئي  ج(
ر نييييية   ييييي ع إذم يصيييييدر ملييييي  ال ييييي طة  العةمييييي  ل يييييدول األطيييييراف املعنيييييي   -2

وموا قت،يية وإشييرا ،ة ه ييندة قييد  ييرع  ديييد  مبوجيين الت ييريع الييوطين واملدةرسيي  الوطنييي  لت ييك 
األشيييوةص الييي ي  يتصييير وم  ةلنية ييي   أو ليييدول،  يييوز أيضييية  ل وكيييةال  وأر ييية  العديييل ا تد يييوا

 ملن،م االضطال   ةلعد ية  امل كورة.
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 67 ةاملة 
يتعييةوم الييدول األطييراف املعنييي ، ه يين االقتضييةء، س املتديية  يييدا   يتع ييق  -1

ينت،ييي  أو  ي  ملنيدمة يقيرروم العيو ة يةلعو ة املنظدي  ل عديةل امل،يةجري  وأ يرا  أسير م إىل  ولي  املن
 ملندمة يكونوم س  ول  العدل س وضع غ  نظةمي. أو ملد ،م، أو إذم إقةمت،م
 ةلعدييةل امل،ييةجري  وأ ييرا  أسيير م اليي ي   ييم س وضييع نظييةمي،  يتع ييق  يديية -2

يتعةوم الدول األطراف املعني ، ه ين االقتضيةء،   يرو  يتفيق مل ي،ية ي يك اليدول،  غيي  العديل 
إ ة  أهوال اقتصة ي  منةسن  الستقرار م م  جديد ومل ت ي ،يل إملة ة إ مةج،م إ مةجية   مل ت

 اجتدةملية  وققة ية   ائدة  س  ول  املن  .

 68 ةاملة 
س ذلييييك  ول العنييييور،  ييييدف منييييع ووقييييف  مبيييية يتعييييةوم الييييدول األطييييراف، -1

جري  الي ي   يم س وضيع غيي  ال يري  ل عديةل امل،ية أو ملد يية  التنقيل واالسيتودام غي  القةنونيي 
نظيييةمي. وي يييدل التيييدا   الواجييين اختةذ ييية لتحقييييق  ييي   الغةيييي ، س إطيييةر واليييي  كيييل  ولييي  مييي  

 ي ي: مة الدول املعني ،
 يدا   مالئد  ملنع ن ر املع ومة  املض    املتص    ةهلجرة خروجة  و خوال ؛  أ(

ال يييري  ل عديييةل امل،يييةجري   أو ييييدا   ل ك يييف ملييي  التييينقال  غييي  القةنونيييي    (
 اجلدةمليييييية  أو وأ ييييييرا  أسيييييير م ول قضييييييةء مل ي،يييييية، و ييييييره جيييييي اءا   عَّةليييييي  مل ييييييت األشييييييوةص

 إ ار ة؛ أو ي ةملدوم س ينظيد،ة أو يديروم مثل     التنقال  أو الكيةنة  ال ي  ينظدوم أو
الكيةنيية   أو اجلدةمليية  أو يييدا   لفييره جيي اءا   عَّةليي  مل ييت األشييوةص  ج(

أ يرا  أسير م الي ي   أو التوويف ضد العديةل امل،يةجري  أو الت،ديد أو  تودموم العنفال ي  ي
  م س وضع غ  نظةمي.

يتوييي   ول العديييل مجييييع التيييدا   املالئدييي  والفعَّةلييي  اليييض يكفيييل س أراضيييي،ة  -2
س ذليييك القييييةم، ملنيييد  مبييية وقيييف اسيييتودام العديييةل امل،يييةجري  الييي ي   يييم س وضيييع غييي  نظيييةمي،

 متييل  يي   التييدا   وال ةء،  فييره اجليي اءا  مل ييت اليي ي  ي ييتودموم مثييل  ييؤالء العدييةل.االقتضيي
 ل عدةل امل،ةجري  مل ت ر  ملد ،م م  هقوق نةشئ  مل  استودام،م. مة
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 69 ةاملة 
يتوييي  اليييدول األطيييراف، هيييو يوجيييد س أراضيييي،ة ملديييةل م،يييةجروم وأ يييرا   -1

 ملدم استدرار     احلةل .أسر م س وضع غ  نظةمي، يدا   مالئد  لضدةم 
ك دييييية نظييييير  اليييييدول األطيييييراف املعنيييييي  س إمكةنيييييي  ي يييييوي  وضيييييع  يييييؤالء  -2

املتعيييد ة األطيييراف، يؤخييي  س  أو األشيييوةص و قييية  ل ت يييريع اليييوطين املنطنيييق ولاليفةقييية  الثنةئيييي 
االملتنيييةر املالئيييم ظيييروف  خيييوهلم، وميييدة إقيييةمت،م س  ولييي  العديييل، واالملتنيييةرا  األخييير  ذا  

 سيدة االملتنةرا  املتص   حةلت،م األسري . وال   ،الص

 70 ةاملة 
يقييل مواييييةة ملييي  التيييدا   الييض ينطنيييق مل يييت رملةية ييية  ال يتويي  اليييدول األطيييراف ييييدا  

لضييدةم أم يكييوم ظييروف ملدييل ومعي يي  العدييةل امل،ييةجري  وأ ييرا  أسيير م اليي ي   ييم س وضيييع 
 والصح  ومنة و الكرام  اإلن ةني . نظةمي متفق  مع معةي  املالءم  الصحي  وال الم 

 71 ةاملة 
يقييييوم الييييدول األطييييراف، هيثديييية اقتضييييت الضييييرورة،  ت يييي،يل إمليييية ة جثييييث  -1

 أ را  أسر م ال ي  يتو وم إىل  ول  املن  . أو العدةل امل،ةجري 
أهيييد أ يييرا   أو مب يييةئل التعيييوي  املتصييي    و يييةة ملةميييل م،يييةجر يتع يييق  يدييية -2

راف، ه يين االقتضييةء، امل ييةملدة إىل األشييوةص املعنيييو  غييي  ي ييوي  أسييري ، يقييدم الييدول األطيي
 يي   امل ييةئل مل ييت الفييور. ويييتم ي ييوي   يي   امل ييةئل مل ييت أسيية  القييةنوم الييوطين املنطنييق و قيية  

 متعد ة األطراف ذا  ص    ةملوضو . أو ألهكةم     االيفةقي  وأي  ايفةقة  قنةئي 

 الجزء السابع
 تطبيق االتفاقية

 72 ةاملة 
لغيييره اسيييتعراه يطنييييق  ييي   االيفةقيييي ، ين ييي  جلنييي  معنيييي  حدةيييي  هقيييوق   أ( -1

 مجيع العدةل امل،ةجري  وأ را  أسر م  وي ةر إلي،ة  يدة ي ي  ةسم "ال جن "(؛
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ملند  دء سريةم     االيفةقيي ، يتي لف ال جني  مي  مل يرة خيرباء، و عيد نفيةذ    (
واألر عيييو، مييي  أر عييي  مل ييير مييي  اخليييرباء ذوع املكةنييي  االيفةقيييي   ةلن ييين  ل دولييي  الطيييرف احلة يييي  

 األخالقي  الر يع  واحليدة والكفةءة امل ،و   ة س امليدام ال ع ي د   االيفةقي .
ينتويين الييدول األطييراف أملضييةء ال جنيي   ييةالقاا  ال ييرع ميي  قةئديي    مسييةء   أ( -2

س  مبية زييع اجلغيراس العية ل،أشوةص يرشح،م اليدول األطيراف، ميع إييالء االملتنيةر الواجين ل تو 
ذليك كيل مي   ول املن يي  و ول العديل، ولتدثييل اليينظم القةنونيي  الرئي يي . و ييوز لكيل  ولي  ميي  

 الدول األطراف أم يرشح شوصة  واهدا  م   و رملةية ة؛
 ينتون األملضةء ويعد وم  صفت،م ال وصي .   (
ةريخ نفيييةذ  ييي   يتجيييةوز سيييت  أشييي،ر مييي  يييي ال  يييرع أول انتوييية  س مومليييد -3

االيفةقييي  وجتيير  االنتوة يية  التةلييي  كييل سيينتو. ويقييوم األمييو العييةم ل مييم املتحييدة، قنييل أر عيي  
أش،ر مل ت األقل م  موملد إجراء كل انتوة ،  توجي  رسةل  إىل مجيع اليدول األطيراف ييدملو ة 

قةئدييي  أجبديييي   ي،ييية إىل يقيييدم أمسيييةء مرشيييحي،ة س غضيييوم شييي،ري . ويقيييوم األميييو العيييةم  ءمليييدا  
  مسييةء مجيييع األشييوةص املرشييحو مل ييت  يي ا النحييو، مييع  يييةم الييدول األطييراف الييض رشييحت،م، 
ويقدم     القةئد  إىل الدول األطراف قنل موملد إجراء ذلك االنتوة    ،ر مل ت األقيل، ميع 

َ  األشوةص املرشحو.  س 
 يدملوة مي    رع انتوة  أملضةء ال جن  س اجتدة  يعقيد  اليدول األطيراف -4

ذليييك االجتدييية ، الييي ع يكتديييل نصييية   حضيييور ق ثيييي  وس األميييو العيييةم س مقييير األميييم املتحيييدة.
الدول األطيراف، يكيوم أملضيةء ال جني  املنتونيوم  يم املرشيحو الي ي  حيصي وم مل يت أكيرب مليد  

 م  األصوا  ومل ت األغ ني  املط ق  م  أصوا  الدول األطراف احلةضرة واملصوي .
ىل أملضيييةء ال جنييي  منةصييين،م مليييدة أر عييي  سييينوا . غييي  أم ميييدة ملضيييوي  يتيييو   أ( -5

    م  األملضةء املنتونو س االنتوة  األول ينت،ي  ةنقضةء سينتو؛ و عيد االنتوية  األول 
 منةشرة خيتةر رئيل اجتدة  الدول األطراف أمسةء  ؤالء األملضةء اخلد    ةلقرمل ؛

ر عيييييي  س ال جنيييييي  و قيييييية  ألهكييييييةم  يييييير  انتويييييية  األملضييييييةء اإلضيييييية يو األ   (
م      املة ة  عيد نفيةذ االيفةقيي   ةلن ين  ل دولي  الطيرف احلة يي  واألر عيو.  4و 3و 2  الفقرا

وينت،ي مدة ملضوي  ملضوي  م  األملضةء اإلضة يو املنتونو س     املنةسين   ةنقضيةء سينتو؛ 
 قرمل ؛وخيتةر رئيل اجتدة  الدول األطراف امسي   ي  العضوي   ةل

 حيق إملة ة انتوة  أملضةء ال جن  إذا أحمليد يرشيح،م.  ج(
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أمل ييي  أنييي ، ألع سيييينن  أو اسيييتقةل أو إذا يحيييوس ملضيييو مييي  أملضيييةء ال جنييي  -6
ي ييتطيع أ اء واجنيية  ال جنيي ، يقييوم الدوليي  الطييرف الييض رشييحت اخلنيي   تعيييو  ال آخيير، أصيينح

ويكييوم التعيييو اجلديييد خةضييعة  ملوا قيي  خنيي  آخيير ميي  رملةية يية ل فيياة املتنقييي  ميي  مييدة ملضييويت . 
 ال جن .

ي  م م  موظفو وي ي،يال  ل جني  كيي  مة يو ر األمو العةم ل مم املتحدة -7
 يؤ ع م،ةم،ة  فعةلي .

حيصل أملضةء ال جن  مل ت مكة    م  موار  األميم املتحيدة و قية  ل  يرو   -8
 واألهكةم الض قد يقرر ة اجلدعي  العةم .

ء ال جني  التدتيع  ةلت يي،يال  وامل ايية واحلصيةنة  املقيررة ل وييرباء حييق ألملضية -9
املو يييدي  س  عثييية  األميييم املتحيييدة، مل يييت النحيييو املنصيييوص مل يييي  س األجييي اء ذا  الصييي   مييي  

 ايفةقي  امتيةزا  األمم املتحدة وهصةنة ة.

 73 ةاملة 
يقرييييرا   يتع،يييد اليييدول األطيييراف  ييي م يقيييدم إىل األميييو العيييةم ل ميييم املتحيييدة -1

لتنظيير  ييي  ال جنيي  مليي  التييدا   الت ييريعي  والقضييةئي  واإل ارييي  وغ  يية ميي  التييدا   املتويي ة لتنفييي  
 أهكةم     االيفةقي ، وذلك:

 س غضوم سن   عد  دء نفةذ االيفةقي   ةلن ن  ل دول  الطرف املعني ؛  أ(
 مث مرة كل  ل سنوا  وك دة ط نت ال جن  ذلك.   (
ة  التقيييةرير املقدمييي  مبوجييين  ييي   املييية ة العواميييل والصيييعو ة ، إم ينيييو أيضييي -2

وجد ، الض يؤقر مل ت ينفي  االيفةقي ، ويتضد  مع ومة  مل  خصةئت ييد ق موجية  اهلجيرة 
 الض يتعره هلة الدول  الطرف املعني .

 يقرر ال جن  أي  منة و يوجي،ي  أخر  ينطنق مل ت  حو  التقةرير. -3
 راف يقةرير ة ل جد،ور س   داحبة مل ت نطةق واسع.يو ر الدول األط -4

 74 ةاملة 
يرا  منةسينة  مي   مة يدر  ال جن  التقةرير املقدم  م  كل  ول  طرف، و يل -1

التع يقة  إىل الدولي  الطيرف املعنيي . و يوز هلي   الدولي  الطيرف أم يقيدم إىل ال جني  مالهظية  
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املية ة. و يوز ل جني ، ملنيد نظر ية س  ي   التقيةرير، أم  مل  أي  يع يقة  يندي،ة ال جني  و قية  هلي  
 يط ن م  الدول األطراف مع ومة  يكدي ي .

األميييم املتحيييدة إىل امليييدير العيييةم ملكتييين العديييل اليييدويل، س  مليييةم حيييييل أميييو -2
موملد منةسن قنل ا تتةح كل  ورة ملة ي  ل جن ، ن وة  م  التقةرير املقدم  م  اليدول األطيراف 

واملع ومة  ذا  الص    ةلنظر س     التقةرير، هىت يتدك  املكتن م  م يةملدة ال جني  املعني  
 ييةألمور الييض يتنةوهليية  يي   االيفةقييي  ويقييع س جمييةل  يتع ييق  يديية ييةخلربة الييض قييد يقييدم،ة املكتيين 

مييوا  قييد  أو اختصييةص منظديي  العدييل الدولييي . وينظيير ال جنيي  س أقنييةء مييداوال ة س أييي  يع يقيية 
 قدم،ة املكتن.ي

كديية  ييوز ل مييو العييةم ل مييم املتحييدة،  عييد الت ييةور مييع ال جنيي ، أم حييييل  -3
إىل الوكةال  املتوصصي  األخير   ضيال  ملي  املنظدية  احلكوميي  الدوليي  ن يوة  مي  أجي اء  ي   

 التقةرير الض قد يدخل س نطةق اختصةص،ة.
  أج،ييييي ة األميييييم  يييييوز ل جنييييي  أم ييييييدملو الوكيييييةال  املتوصصييييي  وغ  ييييية مييييي -4

املتحدة،  ضال  مل  املنظدة  احلكوميي  الدوليي  وغ  ية مي  اهليئية  املعنيي ، إىل يقيدم مع ومية  
 خطي  مل  األمور الض يتنةوهلة     االيفةقي  ويقع س نطةق أن طت،ة، لتنظر  ي،ة ال جن .

يييييدملو ال جنيييي  مكتيييين العدييييل الييييدويل إىل يعيييييو ممث ييييو لالشييييااك،  صييييف   -5
 ةري ، س اجتدةملة  ال جن .است 

ل جنييي  أم ييييدملو ممث يييي الوكيييةال  املتوصصييي  األخييير  وغ  ييية مييي  أج،ييي ة  -6
األمييم املتحييدة،  ضييال  مليي  املنظديية  احلكومييي  الدولييي ، إىل هضييور ج  يية ة واإل الء  يي رائ،م  

 ك دة نظر  س أمور يقع س ميدام اختصةص ي ك اجل،ة .
ىل اجلدعيي  العةمي  ل ميم املتحيدة ملي  ينفيي   ي   يقدم ال جن  يقرييرا  سينوية  إ -7

االيفةقي  يتضد  آراء ة ويوصية ة وي تند، مل ت وج  اخلصوص، إىل  راسي  التقيةرير املقدمي  مي  
 يقدم  م  مالهظة . ومة الدول األطراف
األمم املتحدة التقةرير ال نوي  ل جن  إىل اليدول األطيراف س  ملةم حييل أمو -8
، وا  ل االقتصية ع واالجتديةملي، وجلني  هقيوق اإلن يةم التة عي  ل ميم املتحيدة،     االيفةقي 

 واملدير العةم ملكتن العدل الدويل، وإىل املنظدة  األخر  ذا  الص  .
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 75 ةاملة 
 يعتدد ال جن  نظةم،ة الداخ ي. -1
 ينتون ال جن  أملضةء مكتن،ة ملدة سنتو. -2
 عتة .جتتدع ال جن  مرة كل سن  س امل -3
 يعقد ال جن  اجتدةملة ة ملة ة س مقر األمم املتحدة. -4

 76 ةاملة 
ألع  ول  طرف س     االيفةقي  أم يع   س أع وقيت مبوجين  ي   املية ة  -1

أحبيية يعيياف  ةختصييةص ال جنيي  س ي قييي و راسيي  رسييةئل يييدملي  ي،يية  وليي  طييرف أم  وليي  طر يية  
 ييوز ي قييي الرسييةئل املوج،يي  مبوجيين  يي    وال ةقييي .يفييي  ةلت امة يية مبوجيين  يي   االيف ال أخيير 

إذا قييدمت،ة  وليي  طييرف يكييوم قييد أصييدر  إملالنيية  يعيياف  ييي   ةختصييةص  إال امليية ة والنظيير  ي،يية
 يت قييت ال جنيي  أييي  رسييةل  إذا كةنييت يتع ييق  دوليي  طييرف وال  ةلدوليي  نف يي،ة. يتع ييق  يدييةال جنيي  

 ة مبوجن     املة ة و قة  لإلجراء التةيل:يصدر   ا اإلملالم. ويعةجل الرسةئل الوار  مل
يفييييييي  ال إذا رأ   وليييييي  طييييييرف س  يييييي   االيفةقييييييي  أم  وليييييي  طر يييييية  أخيييييير   أ(

 ةلت امة يية مبوجيين  يي   االيفةقييي ، جييةز هليية أم يوجيي  نظيير ي ييك الدوليي  الطييرف إىل ذلييك  رسييةل  
الييض يت قييت الرسييةل  إىل  مكتو يي . ول دوليي  الطييرف أيضيية  أم يحع ييم ال جنيي   ةملوضييو . ويقييدم الدوليي 

أع  يييييةم آخيييير كتة يييي   أو الييييض أرسيييي ت،ة، س غضييييوم قالقيييي  أشيييي،ر ميييي  ي قي،يييية، إيضييييةهة   الدوليييي 
يكيييوم ذا صييي    ةملوضيييو ،  مييية  يييي  امل ييي ل ، مل يييت أم يتضيييد ، إىل احليييد املدكييي  و قيييدر يوضيييح

املتةهي   أو ختةذ يةينتظير ا أو إشةرة إىل اإلجيراءا  وسينل االنتصيةف القةنونيي  ا  يي  اليض اختي  
  ةلن ن  ل د  ل ؛
يرضيييي اليييدولتو الطييير و املعنيتيييو س غضيييوم سيييت   مبييية ي يييو امل ييي ل  مل إذا   (

أش،ر م  ي قي الدولي  املت قيي  ل رسيةل  األوىل، كيةم ألع مي  اليدولتو احليق س إهةلي  امل ي ل  إىل 
 ال جن   واسط  إخطةر موج  إىل ال جن  وإىل الدول  األخر ؛

 عييد أم يت كييد ميي  أم كييل سيينل  إال ال يتنييةول ال جنيي  م يي ل  أهي ييت إلي،يية  ج(
االنتصييةف القةنونييي  ا  ييي  املتةهيي  قييد اسييتودمت واسييتنفد  س امل يي ل  طنقيية  ملنيية و القييةنوم 
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يتنييع  يي   القةملييدة إذا رأ  أم يطنيييق إجييراءا   ليي  الييدويل املعيياف  يية ملدوميية . غيي  أم ال جنيي 
   مطول  صورة غ  معقول ؛االنتصةف القةنوني
ر نيية    هكييةم الفقييرة الفرملييي   ج( ميي   يي   الفقييرة، يتيييح ال جنيي  م ييةملي،ة    (

احلدييييدة ل يييدولتو الطييير و املعنيتيييو  غيييي  التوصيييل إىل هيييل و  ع ل د ييي ل  مل يييت أسييية  اهييياام 
 االلت امة  الوار ة س     االيفةقي ؛

 الرسةئل مبوجن     املة ة؛ يعقد ال جن  ج  ة  مغ ق  ملند النظر س (ه 
ل جن ، س أي  م  ل  حمةلي  إلي،ية و قية  ل فقيرة الفرمليي    ( مي   ي   الفقيرة،   و(

أم يط يين إىل الييدولتو الطيير و املعنيتييو، امل ييةر إلي،ديية س الفقييرة الفرملييي    (، ي ويييد ة   ييي  
 مع ومة  ذا  ص  ؛

،ديية س الفقييرة الفرملييي    ( ميي  يكييوم ل ييدولتو الطيير و املعنيتييو امل ييةر إلي  ز(
 ي   الفقييرة، احلييق س أم يكونيية ممث تييو ملنييدمة ينظير ال جنيي  س امل يي ل  وأم يقييدمة  يةنيية  شييفوية  

 و/أو كتة  ؛
يقدم ال جن ، س غضوم اقين مل ير شي،را  مي  ييةريخ ي قيي اإلخطيةر مبوجين   ح(

 :الفقرة الفرملي    ( م      الفقرة يقريرا  مل ت النحو التةيل
س هةلي  التوصييل إىل هييل و قيية  ألهكييةم الفقييرة الفرملييي    ( ميي   يي    '1'

الفقرة، يقصر ال جن  يقرير ة مل ت  يةم موج   ةلوقةئع واحلل الي ع مت 
 التوصل إلي ؛

س هةلييي  مليييدم التوصيييل إىل هيييل و قييية  ألهكيييةم الفقيييرة الفرمليييي    (،  '2'
قضيييي  القةئدييي  يقيييدم ال جنييي  س يقرير ييية الوقيييةئع ذا  الصييي     ييي م ال

 ييييو الييييدولتو الطيييير و املعنيتييييو. ويحر ييييق  ييييةلتقرير النيةنيييية  الكتة ييييي  
وحمضر النيةنة  ال فوي  الض يقدمت  ية اليدولتةم الطر يةم املعنيتيةم. 
ول جنيي  أيضيية  أم يرسييل إىل الييدولتو الطيير و املعنيتييو  قييط أيييي  آراء 

 قد يرا ة ذا  ص    ةلقضي  القةئد   ين،دة؛
 ل م  ل ، يحرسل التقرير إىل الدولتو الطر و املعنيتو.وس ك
ينييدأ نفييةذ أهكييةم  يي   امليية ة ملنييدمة يصييدر مل يير ميي  الييدول األطييراف س  -2

مي   ي   املية ة. وييو   اليدول األطيراف  ي   اإلملالنية   1 ة ي   االيفةقيي  إملالنية  مبوجين الفقير 
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ة إىل اليدول األطييراف األخيير . و ييوز ليد  األمييو العييةم ل ميم املتحييدة اليي ع يرسيل ن ييوة  من،يي
خييل  يي ا ال يحن  ييةلنظر س  وال سيحن اإلمليالم س أع وقييت  ءشيعةر يرسيل إىل األمييو العيةم.

يييتم ي قييي أييي  رسييةل   وال أييي  م يي ل  يكييوم موضييو  رسييةل  أهي ييت  ةلفعييل مبوجيين  يي   امليية ة؛
 إلشيعةر   يحن اإلمليالم،أخر  م  أي   ول  طرف مبوجن     املة ة  عد ي قي األميو العيةم ل

 يك  الدول  الطرف املعني  قد أصدر  إملالنة  جديدا . مة مل

 77 ةاملة 
 وز ألي   ولي  طيرف س  ي   االيفةقيي  أم يع ي  س أع وقيت مبوجين  ي    -1

نية ي  ملي  أ يرا   أو املة ة أحبة يعاف  ةختصةص ال جن  س ي قي و راس  الرسةئل الوار ة مي  أ يرا 
يت،ة ويد ملوم أم هقوق،م الفر ي  املقيررة مبوجين أهكيةم  ي   االيفةقيي  قيد يعرضيت خيضعوم لوال

 يت قت ال جني  أيي  رسيةل  إذا كةنيت يتصيل  دولي  طيرف وال النت،ةك م  ق َنل ي ك الدول  الطرف.
 يصدر   ا اإلملالم. مل

يعترب ال جن  أي  رسةل  يقدم مبوجن     املية ة غي  مقنولي  إذا كةنيت غفيال   -2
يتفق ميع  ال أحبة أو إذا رأ  أحبة ي ك ل إسةءة الستعدةل هق يقدم     الرسةئل أو   التوقيعم

 أهكةم     االيفةقي .
يتحقيق  مة مل ال ينظر ال جن  س أي  رسةئل يتقدم  ة  ر  مبوجن     املة ة -3

 م :
ث،ييييية مبوجييييين إجيييييراء آخييييير مييييي  ح يييييرع  وال يحنحيييييث مل أم امل ييييي ل  نف ييييي،ة  أ(

 الت وي  الدولي ؛ أو إجراءا  التحقيق
ي يرع  ي    وال وأم الفر  قيد اسيتنفد مجييع سينل االنتصيةف ا  يي  املتةهي .   (

القةملدة س األهوال الض يكوم  ي،ة يطنيق سنل االنتصةف، س نظر ال جني ، مطيوال   طريقي  غي  
 م  غ  ا تدل أم ينصف   ا الفر    كل  عَّةل. أو معقول ،

مييي   ييي   املييية ة، يوجييي  ال جنييي  نظييير الدولييي   2 ة نييية  مبرامليييةة أهكيييةم الفقييير ر  -4
ويحيد ملت أحبية ينت،يك أيية   1 ةالطرف س     االيفةقي  الض يكوم قد أصدر  إملالنة  مبوجن الفقير 

ميي  أهكييةم االيفةقييي  إىل أييي  رسييةئل مقدميي  إلي،يية مبوجيين  يي   امليية ة. ويقييدم الدوليي  املت قييي  إىل 
يكيوم ي يك الدولي  قيد  ومية  يةنة  كتة ي  يوضح األمر أو وم ست  أش،ر يف  ا ال جن  س غض

 اخت ي  م  إجراءا  لعالج ، إم وجد .
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ينظييير ال جنييي  س الرسيييةئل اليييض يت قة ييية مبوجييين  ييي   املييية ة س ضيييوء مجييييع  -5
 م  ينو  ملن  وم  الدول  الطرف املعني . أو املع ومة  املتةه  هلة م  الفر 

 جنيي  اجتدةمليية  مغ قيي  ملنييد  راسيي  الرسييةئل املقدميي  إلي،يية مبوجيين يعقييد ال -6
 املة ة.    

  يل ال جن  آراء ة إىل الدول  الطرف املعني  وإىل الفر . -7
يصينح أهكييةم  ي   امليية ة نة يي ة إذا أصيدر  مل يير مي  الييدول األطييراف س  -8

ل األطيييييراف  ييييي   مييييي   ييييي   املييييية ة. وييييييو   اليييييدو  1 ة ييييي   االيفةقيييييي  إملالنييييية  مبوجييييين الفقييييير 
اإلملالنييية  ليييد  األميييو العيييةم ل ميييم املتحيييدة الييي ع يرسيييل ن يييوة  من،ييية إىل اليييدول األطيييراف 

خييييل  ييي ا  وال األخييير . و يييوز سيييحن اإلمليييالم س أع وقيييت  ءشيييعةر يرسيييل إىل األميييو العيييةم.
ييتم  وال ال حن  ةلنظر س أي  م  ل  يكوم موضيو  رسيةل  أحهي يت  ةلفعيل مبوجين  ي   املية ة؛

مم  ينو  ملن ، مبوجن  ي   املية ة  عيد ي قيي األميو العيةم  أو  قي أي  رسةل  أخر  م  أع  ر ي
 يك  الدول  الطرف قد أصدر  إملالنة  جديدا . مة مل لإلشعةر   حن اإلملالم،

 78 ةاملة 
ميييي   يييي   االيفةقييييي   وم م يييية    ييييي  إجييييراءا  لت ييييوي   76 ةيطنييييق أهكييييةم امليييية 

س ا يةل الي ع ي ييد    ي   االيفةقيي  منصييوص مل ي،ية س الوقييةئق  ه يم ال ييكةو  أو املنةزملية 
 يول ي يك  وال س االيفةقيية  اليض يعتديد ة، أو الت سي ي  ل مم املتحدة والوكيةال  املتوصصي 

األهكةم  وم جليوء اليدول األطيراف إىل أيي  إجيراءا  لت يوي  املنةزملية  و قية  لاليفةقية  الدوليي  
 النة  ة  يدة  ين،ة.

 الجزء الثامن
 أحكام عامة

 79 ةاملة 
مييييل هيييق كيييل  ولييي  طيييرف س أم  يييد  املعيييةي  املنظدييي   مييية لييييل س  ييي   االيفةقيييي 

 ةمل ةئل األخر  املتص    وضع،م القيةنوأل  يتع ق  يدةلدخول العدةل امل،ةجري  وأ را  أسر م. و 
طيراف ل قييو  املنيني  س  ي   ومعةم ت،م معةم   العدةل امل،ةجري  وأ را  أسر م، ختضع اليدول األ

 االيفةقي .
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 80 ةاملة 
يف ر مل ت أني  خييل   هكيةم ميثيةق األميم املتحيدة وأهكيةم  مة ليل س     االيفةقي 

 سيييةي  الوكيييةال  املتوصصييي  اليييض  يييد  م يييؤولية  خمت يييف  يئييية  األميييم املتحيييدة والوكيييةال  
     االيفةقي .  ةمل ةئل الض يتنةوهلة يتع ق  يدةاملتوصص  كل مل ت هدة 

 81 ةاملة 
هرية  أكثر مالئد  ل عديةل  أو ميل منح هقوق مة ليل س     االيفةقي  -1

 امل،ةجري  وأ را  أسر م مبوجن:
 املدةرس  املتنع  س إهد  الدول األطراف؛  أو القةنوم  أ(

متعييييد ة األطييييراف يكييييوم نة يييي ة  ةلن يييين  ل دوليييي   أو أو أع معة ييييدة قنةئييييي    (
 عني .امل الطرف

 جمدوملي  أو يف ير مل يت أني  يعطيي ضيدنة  أع  ولي  مة ليل س     االيفةقي  -2
القيةم  ي ع ملديل مي  شي ن  اإلخيالل  ي ع مي   أو شوت أع هق س االشااك س أع ن ة  أو

 احلرية  املنين  س     االيفةقي . أو احلقوق

 82 ةاملة 
سير م املنصيوص مل ي،ية س  ي   ال  وز التنةزل مل  هقيوق العديةل امل،يةجري  وأ يرا  أ

ي يييدح مبدةرسييي  أع شيييكل مييي  أشيييكةل الضيييغط مل يييت العديييةل امل،يييةجري  وأ يييرا   وال االيفةقيييي .
ميكي ، مبقتضيت ملقيد، االنتقيةص  وال ينةزهلم مل  أع م  احلقوق امل كورة. أو أسر م  غي  خت ي،م

التدا   املنةسين  لكفةلي  اهياام م  احلقوق املعاف  ة س     االيفةقي . ويتو  الدول األطراف 
     املنة و.

 83 ةاملة 
 ي ي: مبة يتع،د كل  ول  م  الدول األطراف س     االيفةقي   ةلقيةم

هريية م  أو ي مو وسةئل االنتصةف الفعَّةل ألع أشوةص يحنت،ك هقيوق،م  أ(
 صفت،م الرمسي ؛املعاف  ة س     االيفةقي ، هىت لو اريكن االنت،ةك أشوةص يتصر وم  
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أيييي   أو الت يييريعي  املوتصييي ، أو اإل اريييي  أو يييي مو قييييةم ال ييي طة  القضيييةئي    (
سيييي ط  خمتصيييي  أخيييير  يقرر يييية نظييييةم الدوليييي  القييييةنوأل،  ءمليييية ة النظيييير س  ملييييةو  أع أشييييوةص 

 ي تد وم وسي   لالنتصةف والنت  ي،ة. وإ ة  إمكةنية  لالنتصةف مل  طريق القضةء؛
   طة  املوتص   ءملدةل سنل االنتصةف مىت منحت.ضدةم قيةم ال  ج(

 84 ةاملة 
ي يي م ميي  التييدا   الت ييريعي  وغ  يية لتنفييي  أهكييةم  ميية يتع،ييد كييل  وليي  طييرف  ةملتديية 

     االيفةقي .

 الجزء التاسع
 أحكام ختامية

 85 ةاملة 
 ييحعَّو األمو العةم ل مم املتحدة و يعة  هل   االيفةقي . 

 86 ةاملة 
ح  ييييية  التوقييييييع مل يييييت  ييييي   االيفةقيييييي  جلدييييييع اليييييدول. و يييييي خةضيييييع  يفيييييت -1
 ل تصديق.

 يفتح  ة  االنضدةم إىل     االيفةقي  ألع  ول . -2
 االنضدةم لد  األمو العةم ل مم املتحدة.  أو يو   وقةئق التصديق -3

 87 ةاملة 
 يياة  ينييدأ نفييةذ  يي   االيفةقييي  س اليييوم األول ميي  ال يي،ر اليي ع ي ييي انقضييةء -1

 االنضدةم. أو قالق  أش،ر مل ت يةريخ إيدا  الوقيق  الع ري  م  وقةئق التصديق
 ينييييدأ نفييييةذ  يييي   االيفةقييييي   ةلن ييييين  إىل كييييل  وليييي  يصييييدق مل ييييت االيفةقيييييي  -2

ينضيم إلي،يية  عيد  ييدء نفةذ يية، س الييوم األول ميي  ال يي،ر الي ع ي ييي انقضييةء  ياة قالقيي  أشيي،ر  أو
 انضدةم،ة. أو   لوقيق  يصديق،ةمل ت يةريخ إيدا  ي ك الدول
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 88 ةاملة 
منضييد  إلي،يية أم ي ييتثين أع جيي ء  أو ال  ييوز ألع  وليي  مصييد ق  مل ييت  يي   االيفةقييي 

، أع  ئيييي  معينيييي  ميييي  العدييييةل 3 ةي ييييتثين،  وم اإلخييييالل  ةمليييية  أو ميييي  االيفةقييييي  ميييي  التطنيييييق،
 امل،ةجري ، م  يطنيق،ة.

 89 ةاملة 
يقل مل   يل  ال م      االيفةقي ،  عد  اةألي   ول  طرف أم ين حن  -1

سنوا  م   دء نفةذ االيفةقيي   ةلن ين  إىل الدولي  املعنيي ،  واسيط  إشيعةر كتيةيب يوجي  إىل األميو 
 العةم ل مم املتحدة.

يصينح  ي ا االن يحة  نة ي ا  س الييوم األول مي  ال ي،ر الي ع ي يي انقضيةء  -2
 األمو العةم ل مم املتحدة لإلشعةر. اة اقين مل ر ش،را  مل ت يةريخ ي قي 

لي  يييؤ ع  ي ا االن ييحة  إىل إملفيةء الدوليي  الطيرف ميي  االلت امية  الواقعيي   -3
امتنية  ملي   عيل حييدث قنيل التيةريخ الي ع  أو  ي ع  عيل يتع يق  يديةمل ي،ة مبوجن  ي   االيفةقيي  
 أع م يي ل  خيييل االن ييحة   يي ع شييكل  ةسييتدرار النظيير س وليي  يصيينح  ييي  االن ييحة  نة يي ا .

 يكوم ال جن  مةضي  س نظر ة  ةلفعل قنل التةريخ ال ع يصنح  ي  االن حة  نة  ا .
  عيييد التيييةريخ الييي ع يصييينح  يييي  ان يييحة   ولييي  طيييرف مييي  االيفةقيييي  نة ييي ا ، -4

 يندأ ال جن  النظر س أي  م  ل  جديدة يتع ق  ت ك الدول .  ال

 90 ةاملة 
االيفةقييي ،  ييوز ألييي   وليي  طييرف أم   عييد  ييل سيينوا  ميي   ييدء نفييةذ  يي   -1

يقدم س أع وقت ط نة  لتنقيح     االيفةقي   واسيط  إشيعةر كتيةيب يوجي  إىل األميو العيةم ل ميم 
املتحييدة. ويقييوم األمييو العييةم إقيير ذلييك  ييء ال  أييي  يعييديال  مقاهيي  إىل الييدول األطييراف طةلنيية  

ييييعةر  ل األطييييراف  غييييره النظيييير س املقاهيييية  إذا كةنييييت  نيييي  ملقييييد مييييؤمتر ل ييييدو  مبيييية إلي،يييية إش 
إذا هنييي  ق يييث اليييدول األطيييراف مل يييت األقيييل، س غضيييوم  مييية هةلييي  وس ال. أم والتصيييوين مل ي،ييية

أر عيي  أشيي،ر ميي  يييةريخ ذلييك التن يييا، ملقييد  يي ا املييؤمتر، يييدملو األمييو العييةم املييؤمتر إىل االنعقيية  
الييدول األطييراف احلةضييرة واملصييوي   ييت رملةييي  األمييم املتحييدة. ويقييدم أع يعييديل يعتدييد  أغ نييي  

 إىل اجلدعي  العةم  ل دوا ق  مل ي .
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ينييييدأ نفييييةذ التعييييديال  مييييىت وا قييييت مل ي،يييية اجلدعييييي  العةميييي  ل مييييم املتحييييدة  -2
 وقن ت،ة أغ ني  ق ثي الدول األطراف و قة  لإلجراءا  الدستوري  لكل من،ة.

ض قن ت،يية،  ينديية مييىت  ييدأ نفييةذ التعييديال  يصيينح م  ميي  ل ييدول األطييراف اليي -3
 يظل الدول األطراف األخر  م  م    هكةم     االيفةقي  و  ع يعديل سة ق يكوم قد قن ت .

 91 ةاملة 
يت قييييت األمييييو العييييةم ل مييييم املتحييييدة نييييت التحفظيييية  الييييض ينييييدي،ة الييييدول  -1

 االنضدةم ويعدد  مل ت مجيع الدول. أو التصديق أو األطراف لد  التوقيع
  فنظ يتنةىف مع  دف ومقصد     االيفةقي .ال يقنل أع  -2
ميك  س أع وقت سحن التحفظة ، وذلك  توجي  إشعةر   ا املعيىن إىل  -3

األميو العييةم ل ميم املتحييدة الي ع ين غيي  س هيني  إىل مجيييع اليدول. وي ييرع  ي ا اإلشييعةر املتنييةرا  
 م  يةريخ ي قي .

 92 ةاملة 
أكثيير ميي  الييدول األطييراف هيييول  أو خيضييع ل تحكيييم أع نيي ا   ييو  ولتيييو -1

ي ييو  مليي  طريييق املفةوضيية ،  نييةء  مل ييت ط يين واهييدة ميي   ال يطنيق،يية أو يف يي   يي   االيفةقييي 
يتدك  األطراف، خالل ست  أش،ر م  يةريخ ط ن التحكيم، م  االيفيةق  مل     الدول.  ءذا

حمكدي  العيدل الدولييي  مل يت ينظييم أمير التحكيييم، جيةز ألع مي  ي ييك األطيراف إهةلي  النيي ا  إىل 
  ط ن يقدم و قة  ل نظةم األسةسي ل دحكد .

 التصييديق مل ييت  يي   االيفةقييي  أو لكييل  وليي  طييرف أم يع يي ، وقييت التوقيييع -2
يكيييوم اليييدول  وال مييي   ييي   املييية ة. 1 ةيعتيييرب نف ييي،ة م  مييي   يييةلفقر  ال االنضيييدةم إلي،ييية، أحبييية أو

   طرف أصدر  إملالنة  م    ا القنيل.األطراف األخر  م  م   ت ك الفقرة إزاء أي   ول
مي   ي   املية ة أم ي يحن  2 ةألع  ول  طرف أصدر  إملالنة  و قية  ل فقير  -3

   ا اإلملالم س أع وقت  ءشعةر يوج،  إىل األمو العةم ل مم املتحدة.
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 93 ةاملة 
ييو    ي   االيفةقيي ، اليض يت ييةو  نصوصي،ة اإلسينةني  واإلنك ي يي  والروسييي   -1

 يني  والعر ي  والفرن ي  س احلجي ، لد  األمو العةم ل مم املتحدة.والص
حييل األمو العةم ل مم املتحدة ن وة  مصدق  م   ي   االيفةقيي  إىل مجييع  -2

 الدول.
وإقنةييية  ليي لك، قييةم املفوضييوم املوقعييوم أ نيية ، املوولييوم ه يين األصييول ميي  جةنيين 

 هكومة م،  ةلتوقيع مل ت     االيفةقي .





 

 

 اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

  61/106 ةاعُتمدت بقرار اجلمعية العام

 2006 كانون األول/ديسمرب 13 خاملؤر

 2008 وأيار/ماي 3تاريخ بدء النفاذ: 

 الديباجة

 طراف س     االيفةقي ،ألإم الدول ا
 إىل املنيية و املنصييوص مل ي،يية س ميثييةق األمييم املتحييدة الييض يعيياف إذ ي يي   أ(

جلديييع أ ييرا  األسييرة اإلن ييةني  ميي  كراميي  وقيييم مت صيي   وهقييوق مت ييةوي  غيي  قة  يي  ل تصييرف   مبيية
 ،حري  والعدال  وال الم س العةملك سة  ل 

 يييي م األمييييم املتحييييدة قييييد أمل نييييت، س اإلملييييالم العييييةملي حلقييييوق  وإذ يعيييياف   (
الع،دي  الدوليو اخلةصو حقيوق اإلن يةم، أم لكيل  ير ،  وم متييي  مي  أع نيو ،  وس ن ةماإل

، ووا قيييت مل يييت احليييق س التدتيييع جبدييييع احلقيييوق واحلريييية  املنصيييوص مل ي،ييية س ي يييك الصيييكوك
 ،ذلك

الطيييية ع العييييةملي جلديييييع هقييييوق اإلن ييييةم واحلريييييية   وإذ يؤكييييد ميييي  جديييييد  ج(
 ئييي  ويرا ط،ييية ويعةضيييد ة وضيييرورة ضيييدةم متتيييع األشيييوةص ذوع األسةسيييي  ومليييدم قة  يت،ييية ل تج

 اإلملةق      احلقوق   كل كةمل و وم متيي ،
إىل الع،يييييد اليييييدويل اخليييييةص  يييييةحلقوق االقتصييييية ي  واالجتدةمليييييي   وإذ ي ييييي    (

والثقة يييي ، والع،يييد اليييدويل اخليييةص  يييةحلقوق املدنيييي  وال يةسيييي ، وااليفةقيييي  الدوليييي  ل قضيييةء مل يييت 
ةل التدييي  العنصيرع، وايفةقييي  القضيةء مل يت مجييع أشييكةل التدييي  ضيد امليرأة، وايفةقييي  مجييع أشيك
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امل،ينيييي ،  أو الالإن ييييةني  أو العقو يييي  القةسييييي  أو منة ضيييي  التعيييي ين وغيييي   ميييي  ضييييرو  املعةم يييي 
 وايفةقي  هقوق الطفل، وااليفةقي  الدولي  حلدةي  هقوق مجيع العدةل امل،ةجري  وأ را  أسر م،

ي ال قيد التطور وأم اإلملةقي   يدث  ال أم اإلملةق  ي ك ل مف،ومة   إذ يدركو  (ه 
  نن التفةملل  يو األشيوةص املصية و  عة ي  واحليواج  س املواقيف والنيئية  ا يطي  اليض  يول 

  وم م ةركت،م م ةرك  كةم    عةل  س جمتدع،م مل ت قدم امل ةواة مع انخري ،
واملنيية و التوجي،ييي  املتع قيي   ةل يةسيية  الييوار ة  ،و  مهييي  املنيية  وإذ يعيياف  و(

القواملييد املوهييدة املتع قيي   تحقيييق يكيية ؤ الفييرص  وس س  رنييةم  العدييل العييةملي املتع ييق  ييةملعوقو
ل شيييوةص ذوع اإلملةقييي  س يع يييي  وصييييةغ  ويقيييييم ال يةسييية  واخلطيييط واليييربام  واإلجيييراءا  

 ويل ل ية ة يكة ؤ الفرص ل شوةص ذوع اإلملةق ،الصعيد الوطين واإلق يدي والدكل م  مل ت  
يتجيي أ ميي   ال أمهييي  إ مييةج قضييةية األشييوةص ذوع اإلملةقيي  كجيي ء وإذ يؤكييد  ز(

 ،ذا  الص   اسااييجية  التندي  امل تدام 
 ييي م التدييييي  ضيييد أع شيييوت مل يييت أسييية  اإلملةقييي  ميثيييل  وإذ يعييياف أيضييية    ح(

 ل فر ، تول كرام  والقيد  املت ص  انت،ةكة  
  تنو  األشوةص ذوع اإلملةق ، وإذ يعاف ك لك   (
 ةحلةجيي  إىل يع ييي  ومحةييي  هقييوق اإلن ييةم جلديييع األشييوةص ذوع  وإذ يقيير  ع(

 ،أكثر يركي ا   اإلملةق ، مب   ي،م أولئك ال ي  حيتةجوم  ملدة  
ألم األشييوةص ذوع اإلملةقيي ،  ييةلرغم ميي  خمت ييف  يي    وإذ ي ييةور ة الق ييق  ك(
ي اليوم يواج،يوم س مجييع أحنيةء العيةمل هيواج  يعياه م يةركت،م ك ملضيةء  ال لع،يو ،الصكوك وا

 س ا تدع مل ت قدم امل ةواة مع انخري  وانت،ةكة  حلقوق اإلن ةم املكفول  هلم،
  مهي  التعةوم الدويل س   و الظروف املعي يي  ل شيوةص ذوع  وإذ يقر  ل(

 لن دام النةمي ،اإلملةق  س كل الن دام، وصةص  س ا
 ةمل يييةمه  القي دييي  احلةليييي  وا تد ييي  ل شيييوةص ذوع اإلملةقييي  س وإذ يعييياف   م(

، و ييي م ي يييجيع متيييتع،م  صيييورة كةم ييي  حقيييوق اإلن يييةم  قييييق ر ييية  جمتدعييية م وينومل،ييية ملدومييية  
واحلرية  األسةسيي  وم يةركت،م الكةم ي  سيفضيي إىل زيية ة ال يعور  ةالنتديةء و قييق يقيدم كني  

 س التندي  الن ري  واالجتدةملي  واالقتصة ي  ل دجتدع والقضةء مل ت الفقر،
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  مهيييييييي  متتيييييييع األشيييييييوةص ذوع اإلملةقييييييي   ةسيييييييتقالهلم الييييييي ايت  وإذ يعييييييياف  م(
 س ذلك هري   ديد خيةرا م   نف ،م، مبة واملتدة  م مل ت أنف ،م،

أن  يننغي أم يتةح ل شوةص ذوع اإلملةقي   رصي  امل يةرك   فعةليي   وإذ ير    (
 س ذلك ي ك الض  د،م منةشرة، مبة س ملد ية  اختةذ القرارا     م ال يةسة  والربام ،

إزاء الظييييروف الصييييعن  الييييض يواج،،يييية األشييييوةص ذوو  وإذ ي ييييةور ة الق ييييق   (
 ال ييوم أو   التديييي  مل ييت أسيية  العييرقم ييد ة ميي أو اإلملةقيي  اليي ي  يتعرضييوم ألشييكةل متعييد ة

 العرقيييي أو األصيييل اليييوطين أو اليييرأع ال يةسيييي وغييي   مييي  انراء أو اليييدي  أو ال غييي  أو اجلييينل أو
 أع مرك  آخر، أو ال   أو املولد أو امل كي  أو االجتدةملي أو

 ييييواج،  خطيييرا   مييية  ييي م الن يييةء والفتيييية  ذوا  اإلملةقييي  غةلنييية   وإذ يعييياف  ف(
 االملتييييداء، واإلمهييييةل أو اإلصيييية   أو خةرجيييي ، ل عنيييف أو التعييييره، سييييواء  اخيييل املنيييي لأكيييرب س 

 االستغالل، أو املعةم   غ  الالئق ، وسوء املعةم   أو
جبدييييع  كييةمال      نيي  يننغييي أم يتدتييع األطفييةل ذوو اإلملةقيي  متتعيية  وإذ يعيياف   ص(

ي ييي  إىل  وإذ هقيييوق اإلن يييةم واحلريييية  األسةسيييي  مل يييت قيييدم امل يييةواة ميييع األطفيييةل انخيييري ،
 لت ك الغةي ، االلت امة  الض يع،د   ة الدول األطراف س ايفةقي  هقوق الطفل  قيقة  

احلةجييي  إىل إ مييييةج منظيييور جن يييةأل س مجيييييع اجل،يييو  الرامييييي  إىل  وإذ يؤكيييد  ق(
 وةص ذوع اإلملةق  الكةمل حقوق اإلن ةم واحلرية  األسةسي ،ي جيع متتع األش
أم أكثريييي  األشيييوةص ذوع اإلملةقييي  يعي يييوم س ظيييروف ي يييو  ة  وإذ ييييربز  ر(

ل فقيييير ميييي  ييييي ق  سيييي ن مل ييييت  ميييية يقيييير س  يييي ا الصييييد   ةحلةجيييي  امل حيييي  إىل ختفيييييف وإذ الفقيييير،
 األشوةص ذوع اإلملةق ،

أسيية  ضيية  ي ييو  ة ال ييالم واألميي  مل ييت أم يييو ر أو  وإذ يضييع س املتنةر يية  ش(
االهييياام التيييةم ل دقةصيييد واملنييية و املنصيييوص مل ي،ييية س ميثيييةق األميييم املتحيييدة واهييياام صيييكوك 

غييىن ملن،يية لتييو   احلدةييي  الكةم يي  ل شييوةص ذوع  ال ميي  األمييور الييضهقييوق اإلن ييةم ال ييةري  
 ،سيدة س هةال  الن ا  امل  ح واالهتالل األجنن وال اإلملةق ،

إلمكةنيي  الوصيول إىل النيئي  املة يي  واالجتدةمليي  واالقتصية ي   مبية وإذ يعاف   (
والثقة يييي  وخيييدمة  الصيييح  والتع ييييم واإلمليييالم وااليصيييةل مييي  أمهيييي  لتدكيييو األشيييوةص ذوع 

 اإلملةق  م  التدتع الكةمل جبديع هقوق اإلن ةم واحلرية  األسةسي ،



 املعة دا  الدولي  األسةسي  حلقوق اإلن ةم
 

 

اجنيية  جتيية  األ ييرا  انخييري  وا تدييع أم الفيير ، اليي ع يتحدييل و  وإذ يييدرك  ث(
الي ع ينتديي إليي ، يقييع مل يت ملةيقي  م ييؤولي  ال يعي مي  أجيل يع ييي  احلقيوق املكرسي  س ال ييرمل  

 الدولي  حلقوق اإلن ةم وإملدةل ي ك احلقوق،
 يي م األسييرة  ييي الوهييدة الطنيعييي  واألسةسييي  ل دجتدييع وأحبيية  من،يية واقتنةمليية     (

 تدييع والدوليي ، وأم األشييوةص ذوع اإلملةقيي  وأ ييرا  أسيير م يننغييي ي ييتحق احلدةييي  ميي  جةنيين ا
لتدكو األسر مي  امل يةمه  س التدتيع الكةميل مل يت  توأم حيص وا مل ت احلدةي  وامل ةملدة الالزم

 ،قدم امل ةواة حقوق األشوةص ذوع اإلملةق 
ق  ييي م ايفةقييييي   وليييي  شيييةم   ومتكةم يييي  حلدةيييي  ويع يييي  هقييييو  من،ييية واقتنةملييية    ذ(

األشوةص ذوع اإلملةقي  وكيرامت،م سيتقدم م يةمه  جو ريي  س ييدارك احلرميةم االجتديةملي النيةلا 
ل شييييوةص ذوع اإلملةقيييي ، وست ييييجع م ييييةركت،م س ا ييييةال  املدنييييي  وال يةسييييي  واالقتصيييية ي  

الن ييدام املتقدميي   أو واالجتدةملييي  والثقة ييي  مل ييت أسيية  يكيية ؤ الفييرص، سييواء س الن ييدام النةمييي 
 و،الند

 ي ي: مة مل ت قد ايفقت

 1 ةاملة 
 الغره

األشيوةص ذوع اإلملةقي  مجييع الغره م      االيفةقي   و يع ي  ومحةي  وكفةل  متتع 
مل ييت قييدم امل ييةواة مييع انخييري  جبديييع هقييوق اإلن ييةم واحلرييية  األسةسييي ، ويع ييي   كييةمال    متتعيية  

 اهاام كرامت،م املت ص  .
كيييل مييي  يعيييةنوم مييي  ملة ييية  طوي ييي    "اإلملةقييي األشيييوةص ذوع "وي يييدل مصيييط ح 

ييَي ، قييد متيينع،م لييد  التعةمييل مييع خمت ييف احلييواج  ميي   أو ذ نييي  أو ملق ييي  أو األجييل  دنييي  ه  
 امل ةرك   صورة كةم   و عةل  س ا تدع مل ت قدم امل ةواة مع انخري .

 2 ةاملة 
 التعةريف

 ألغراه     االيفةقي :
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لنصيييوص، وطريقييي   راييييل، وااليصيييةل ملييي  طرييييق ي يييدل ال غييية  ومليييره ا "االيصيييةل"
مليي  أسييةلين  ال دييل، وهييروف الطنةمليي  الكنيي ة، والوسييةئط املتعييد ة املي ييورة االسييتعدةل،  ضييال  

ووسييةئل وأشييكةل االيصييةل املعيي زة والندي يي ، اخلطييي  وال ييدعي ، و ةل غيي  املن ييط  والقييراءة  واسييط  
 ل املي ورة االستعدةل؛س ذلك يكنولوجية املع ومة  وااليصة مبة الن ر،

 ي دل لغ  الكالم ولغ  اإلشةرة وغ  ة م  أشكةل ال غة  غ  الكالمي ؛ "ال غ "
يقيييد مل يت أسية  اإلملةقي   أو استنعة  أو يعين أع متيي  "التديي  مل ت أسة  اإلملةق "
 إهنيية  االملييااف  كة يي  هقييوق اإلن ييةم واحلرييية  األسةسييي  أو أقيير  إضييعةف أو يكييوم غرضيي 

 االقتصيية ي  أو ممةرسييت،ة، مل يت قييدم امل ييةواة مييع انخيري ، س املييية ي  ال يةسييي  أو التدتيع  يية أو
س  مبيية أع ميييدام آخيير. وي ييدل مجيييع أشييكةل التديييي ، أو املدنييي  أو الثقة ييي  أو االجتدةملييي  أو

 ذلك احلرمةم م  يريينة  يي  ي  معقول ؛
 يعييييين التعيييييديال  والايينيييية  الالزميييي  واملنةسيييين  اليييييض "الايينيييية  التي يييي ي  املعقوليييي "

غيي  ضييرورع، والييض يكييوم  نييةك هةجيي  إلي،يية س هةليي  حمييد ة،  أو غيي  متنةسيين يفييره ملنئيية   ال
لكفةليي  متتييع األشييوةص ذوع اإلملةقيي  مل ييت أسيية  امل ييةواة مييع انخييري  جبديييع هقييوق اإلن ييةم 

 واحلرية  األسةسي  وممةرست،ة؛
يعين يصديم املنتجة  والنيئة  والربام  واخليدمة  لكيي ي يتعد ،ة  "التصديم العةم"

ي يييتنعد  وال يصيييديم متوصيييت. أو مجييييع النييية ،  ييي كرب قيييدر ممكييي ،  وم هةجييي  إىل يكيييييف
لفئيية  معيني  مي  األشييوةص ذوع اإلملةقي  هيثديية يكيوم  نييةك املع يني   األج،يي ة "التصيديم العيةم"

 هةج  إلي،ة.

 3 ةاملة 
 منة و ملةم 

  ي منة و     االيفةقي : يدة ي
س ذليك هريي  يقريير  مبية اهاام كرام  األشوةص املت ص   واسيتقالهلم الي ايت  أ(

 خيةرا م   نف ،م واستقالليت،م؛
 ملدم التديي ؛   (
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كفةلييي  م يييةرك  وإشيييراك األشيييوةص ذوع اإلملةقييي   صيييورة كةم ييي  و عةلييي  س   ج(
 ا تدع؛

ذوع اإلملةقييي  كجييي ء ميي  التنيييو  الن يييرع اهيياام الفيييوارق وقنيييول األشييوةص    (
 والطنيع  الن ري ؛

 يكة ؤ الفرص؛ (ه 
 إمكةني  الوصول؛  و(
 امل ةواة  و الرجل واملرأة؛  ز(
اهيياام القييدرا  املتطييورة ل طفييةل ذوع اإلملةقيي  واهيياام هق،ييم س احلفييةهب   ح(
 مل ت  ويت،م.

 4 ةاملة 
 االلت امة  العةم 

فةلييييي  ويع يييييي  إملديييييةل كة ييييي  هقيييييوق اإلن يييييةم يتع،يييييد اليييييدول األطيييييراف  ك -1
جلديع األشوةص ذوع اإلملةقي   وم أع متييي  مي  أع نيو  مل يت  يةمة   واحلرية  األسةسي  إملدةال  
 ي ي: مبة هل   الغةي ، يتع،د الدول األطراف أسة  اإلملةق . و قيقة  

 ، إلنفيةذ اختةذ مجيع التدا   املالئدي ، الت يريعي  واإل اريي  وغ  ية مي  التيدا   أ(
 احلقوق املعاف  ة س     االيفةقي ؛

يوجيد مي   مية إلغةء أو  ي،ة الت ريع، لتعديل مبة اختةذ مجيع التدا   املالئد ،   (
 ضد األشوةص ذوع اإلملةق ؛ قوانو ولوائح وأملراف وممةرسة  ي كل متيي ا  

مجيييييع مراملييييةة محةييييي  ويع ييييي  هقييييوق اإلن ييييةم ل شييييوةص ذوع اإلملةقيييي  س   ج(
 ال يةسة  والربام ؛

ممةرسييي  يتعيييةره و ييي   االيفةقيييي  وكفةلييي   أو االمتنييية  ملييي  القييييةم  ييي ع ملديييل   (
 يتفق مع،ة؛ مبة يصرف ال  طة  واملؤس ة  العةم 

اختييةذ كة يي  التييدا   املنةسيين  ل قضييةء مل ييت التديييي  مل ييت أسيية  اإلملةقيي  ميي   (ه 
 مؤس   خةص ؛ أو منظد  أو جةنن أع شوت
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يع يييييي  النحيييييوث والتطيييييوير ل  يييي ع واخليييييدمة  واملعيييييدا  واملرا يييييق  أو إجييييراء  و(
ميي   يي   االيفةقييي ، والييض يفيياه أم  تييةج إىل  2 ة ييد  ة امليية  كديية  ،ملةميية   املصييدد  يصييديدة  

أ ىن هيييد ممكييي  مييي  املواءمييي  وإىل أقيييل التكيييةليف لت نيييي  االهتيةجييية  ا يييد ة ل شيييوةص ذوع 
ةهلة، ويع ييييي  التصييييديم العييييةم لييييد  وضييييع املعييييةي  واملنيييية و اإلملةقيييي ، وي ييييجيع يو   يييية واسييييتعد

 التوجي،ي ؛
يع يييي  النحييوث والتطيييوير ل تكنولوجيييية  اجلديييدة، ويع يييي  يو   ييية  أو إجييراء  ز(
س ذلييك يكنولوجييية  املع وميية  وااليصييةل، والوسييةئل واألج،يي ة امل ييةملدة مل ييت  مبيية واسييتعدةهلة،

ئدييييييي  ل شيييييييوةص ذوع اإلملةقييييييي ، ميييييييع إييييييييالء األولوييييييييي  املال املع ينييييييي التنقيييييييل، والتكنولوجيييييييية  
 ل تكنولوجية  املتةه    سعةر معقول ؛

يييييو   مع ومييييية  سييييي،   املنيييييةل ل شيييييوةص ذوع اإلملةقييييي    ييييي م الوسيييييةئل   ح(
س ذلييك التكنولوجييية  اجلديييدة،  مبيية ،املع ينيي واألج،يي ة امل ييةملدة مل ييت التنقييل، والتكنولوجييية  

 خر ، وخدمة  ومرا ق الدملم؛مل  أشكةل امل ةملدة األ  ضال  
ي يييييجيع ييييييدرين األخصيييييةئيو وامليييييوظفو العيييييةم و ميييييع األشيييييوةص ذوع    (

اإلملةقيي  س جمييةل احلقييوق املعيياف  يية س  يي   االيفةقييي  لتح ييو يييو   امل ييةملدة واخلييدمة  الييض 
 يكف ،ة ي ك احلقوق.

كيل  ولي  مي     ةحلقوق االقتصة ي  واالجتدةمليي  والثقة يي ، يتع،يد يتع ق  يدة -2
يتيحي  املييوار  املتيوا رة ليدي،ة، وهيثدية ي يي م، س  مية اليدول األطيراف  ةختيةذ التيدا   الالزميي    قصيت

،  وم اإلخيييالل يةمييية   إىل إملديييةل  ييي   احلقيييوق إملديييةال   التعيييةوم اليييدويل، ل توصيييل ييييدر ية  إطيييةر 
 ل قةنوم الدويل. ، و قة   ةاللت امة  الوار ة س     االيفةقي  والواجن  التطنيق  ورا  

مبييي   ،ميييع األشيييوةص ذوع اإلملةقييي  يت يييةور اليييدول األطيييراف ي يييةورا  وقيقييية   -3
 ييي،م األطفييةل ذوو اإلملةقيي ، ميي  خييالل املنظديية  الييض متييث ،م،   يي م وضييع وينفييي  الت ييريعة  

ملد ييية  صيينع القييرار األخيير    يي م امل ييةئل  وس وال يةسيية  الرامييي  إىل ينفييي   يي   االيفةقييي ،
 س ذلك. يتع ق  ةألشوةص ذوع اإلملةق ، وإشراك،م  ع ية   الض

ميييييل أع هكييييم يتيييييح مل ييييت حنييييو أوىف إملدييييةل  ميييية ليييييل س  يييي   االيفةقييييي  -4
س القييةنوم الييدويل املعدييول  يي   أو هقييوق األشييوةص ذوع اإلملةقيي  قييد ييير  س قييةنوم  وليي  طييرف

هقييوق اإلن ييةم واحلرييية  انتقييةص ألع هييق ميي   أو  ييوز  ييره أع يقييييد وال س ي ييك الدوليي .
 ايفةقييي  أو  قييةنوم القةئديي  س أع  وليي  طييرف س  يي   االيفةقييي ، ملدييال   أو األسةسييي  املعيياف  يية
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يعيياف  يية س  أو يعيياف  يي   احلقييوق واحلرييية  ال ملييرف حجيي  أم  يي   االيفةقييي  أو الئحيي  أو
 نطةق أضيق.
ليدول اال ة يي   وم أع ميتد سريةم أهكيةم  ي   االيفةقيي  إىل مجييع أجي اء ا -5

 استثنةءا . أو قيو 

 5 ةاملة 
 امل ةواة وملدم التديي 

يقر الدول األطراف  ي م مجييع األشيوةص مت يةووم أميةم القيةنوم ومبقتضية   -1
 وهلم احلق  وم أع متيي  ومل ت قدم امل ةواة س احلدةي  والفةئدة ال تو يو رمهة القةنوم.

مل يييت أسييية  اإلملةقييي  ويكفيييل ل شيييوةص  ظييير اليييدول األطيييراف أع متييييي   -2
 املت ةوي  والفعةل  م  التديي  مل ت أع أسة .القةنوني  ذوع اإلملةق  احلدةي  

يتويي  الييدول األطييراف، سييعية  لتع ييي  امل ييةواة والقضييةء مل ييت التديييي ، مجيييع  -3
 اخلطوا  املنةسن  لكفةل  يوا ر الايينة  التي  ي  املعقول  ل شوةص ذوع اإلملةق .

ال يعتيييرب التيييدا   ا يييد ة الضيييروري  ل تعجييييل  ةمل يييةواة الفع يييي  ل شيييوةص  -4
 مبقتضت أهكةم     االيفةقي .  قيق،ة متيي ا   أو ذوع اإلملةق 

 6 ةاملة 
 الن ةء ذوا  اإلملةق 

يقير اليدول األطيراف  ي م الن يةء والفتيية  ذوا  اإلملةقي  يتعرضي  ألشيكةل  -1
 كييةمال    سييتتو  س  يي ا الصييد  التييدا   الالزميي  لضييدةم متييتع،  متتعيية  متعييد ة ميي  التديييي ، وأحبيية 

 ومل ت قدم امل ةواة جبديع هقوق اإلن ةم واحلرية  األسةسي .
يتو  الدول األطراف مجيع التدا   املالئدي  لكفةلي  التطيور الكةميل والتقيدم  -2

سييي  املنينيي  س  ييي   والتدكييو ل دييرأة،  غييره ضيييدةم ممةرسييت،ة هقييوق اإلن ييةم واحلريييية  األسة
 االيفةقي  والتدتع  ة.
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 7 ةاملة 
 األطفةل ذوو اإلملةق 

يتويي  الييدول األطييراف مجيييع التييدا   الضييروري  لكفةليي  متتييع األطفيييةل ذوع  -1
جبديييع هقييوق اإلن ييةم واحلرييية  األسةسييي ، وذلييك مل ييت قييدم امل ييةواة مييع  كييةمال    اإلملةقيي  متتعيية  

 غ  م م  األطفةل. 
أ ضيييل مصييي ح  ل طفيييل، س مجييييع التيييدا   املتع قييي   ةألطفيييةل  يكيييوم ييييوخي -2

 .أسةسية   ذوع اإلملةق ، املتنةرا  
يكفييل الييدول األطيييراف متتييع األطفيييةل ذوع اإلملةقيي   يييةحلق س التعنيي  حريييي   -3

ل يين،م  ملي  آرائ،ييم س مجييع امل ييةئل اليض مت يي،م مييع إييالء اال تدييةم الواجين نرائ،ييم  ي   و قيية  
امل ةواة مع غ  م مي  األطفيةل وييو   امل يةملدة مل يت ممةرسي   قدمومد  نضج،م، وذلك مل ت 

 يتنةسن مع إملةقت،م وسن،م. مبة ذلك احلق،

 8 ةاملة 
 إذكةء الوملي

 يتع،د الدول األطراف  ةملتدة  يدا    وري  و عةل  ومالئد  م  أجل: -1
س ذليك  مبية شيوةص ذوع اإلملةقي ،إذكةء الوملي س ا تدع   سر    ي م األ  أ(

 مل ت م تو  األسرة، ويع ي  اهاام هقوق األشوةص ذوع اإلملةق  وكرامت،م؛
مكة حيييي  القواليييين الندطييييي  وأشييييكةل التحييييي  واملدةرسيييية  الضييييةرة املتع قيييي     (

  ي،ة ي ك القةئد  مل ت اجلنل وال  ، س مجيع جمةال  احليةة؛ مبة  ةألشوةص ذوع اإلملةق ،
 الوملي  قدرا  وإس،ةمة  األشوةص ذوع اإلملةق . يع ي   ج(
 ي ي: مة وي دل التدا   الرامي  إىل  قيق ذلك -2
  دء ومتة ع  ينظيم محال   عةل  ل توملي  العةم   دف إىل:  أ(

 يع ي  يقنل هقوق األشوةص ذوع اإلملةق ؛ '1'
ن ر يصورا  إ ة ي  مل  األشوةص ذوع اإلملةقي ، وومليي اجتديةملي  '2'

  م؛ أملدق
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ي يييييجيع االمليييييااف مب،يييييةرا  وكفيييييةءا  وقيييييدرا  األشيييييوةص ذوع  '3'
 اإلملةق ، وإس،ةمة م س مكةم العدل وسوق العدل؛

يع ييي  ينييين موقييف يت ييم  ييةهاام هقييوق األشييوةص ذوع اإلملةقيي  س مجيييع    (
 س ذلك لد  مجيع األطفةل من  هداق  سن،م؛ مبة م توية  نظةم التع يم،

 ة وسييةئل اإلملييالم مل ييت ملييره صييورة ل شييوةص ذوع ي ييجيع مجيييع أج،يي  ج(
 اإلملةق  يتفق والغره م      االيفةقي ؛

 ي جيع ينظيم  رام  يدريني  ل توملي   ةألشوةص ذوع اإلملةق  وهقوق،م.   (

 9 ةاملة 
 إمكةني  الوصول

لتدكو األشوةص ذوع اإلملةق  م  العييو س اسيتقاللي  وامل يةرك    يكل   -1
ن احليةة، يتو  الدول األطراف التدا   املنةسن  الض يكفل إمكةنيي  وصيول كةمل س مجيع جوان

األشيوةص ذوع اإلملةقي ، مل يت قييدم امل يةواة ميع غي  م، إىل النيئيي  املة يي  ا يطي  ووسيةئل النقييل 
س ذليييييك يكنولوجيييييية  ونظيييييم املع ومييييية  وااليصيييييةل، واملرا يييييق  مبييييية واملع ومييييية  وااليصيييييةال ،

املقدمييي  إليييي ، س املنيييةطق احلضيييري  والريفيييي  مل يييت  أو تةهييي  لعةمييي  اجلد،يييورواخليييدمة  األخييير  امل
ال ييواء. و يي   التييدا  ، الييض  يين أم ي ييدل  ديييد العقنيية  واملعوقيية  أمييةم إمكةنييي  الوصييول 

 ي ي: مة وإزالت،ة، ينطنق  وج  خةص مل ت
 وخةرج،ييية،املنيييةأل والطيييرق ووسيييةئل النقيييل واملرا يييق األخييير   اخيييل النييييو    أ(

 س ذلك املدار  وامل ةك  واملرا ق الطني  وأمةك  العدل؛ مبة
 ي،يية اخلييدمة  اإللكاونييي   مبيية املع وميية  وااليصييةال  واخلييدمة  األخيير ،   (

 وخدمة  الطوارو.
 التدا   املنةسن  الرامي  إىل: يتو  الدول األطراف أيضة   -2
إمكةنييييي  الوصييييول إىل املرا ييييق وضييييع معييييةي   نييييية ومنيييية و يوجي،ييييي  لت،يئيييي    أ(

 املقدم  إلي ، ون ر     املعةي  واملنة و ورصد ينفي  ة؛ أو واخلدمة  املتةه  لعةم  اجلد،ور
كفةل  أم يراملي الكيةنة  اخلةص  الض يعره مرا ق وخدمة  متةه  لعةمي     (

 ة؛مقدم  إلي  مجيع جوانن إمكةني  وصول األشوةص ذوع اإلملةق  إلي، أو اجلد،ور
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يو   التدرين ل ج،ة  املعني     م امل ةئل املتع ق   ءمكةنيي  الوصيول اليض   ج(
 يواج  األشوةص ذوع اإلملةق ؛

يو   ال تة   طريق   رايل و  شكةل ي ،ل قراء ة و ،د،ة س املنيةأل العةمي     (
 واملرا ق األخر  املتةه  لعةم  اجلد،ور؛

والوسييطةء، مبيي   ييي،م املرشييدوم والقييراء  يييو   أشييكةل ميي  امل ييةملدة الن ييري  (ه 
واألخصةئيوم املف روم ل غ  اإلشةرة، لتي   إمكةني  الوصول إىل املنيةأل واملرا يق األخير  املتةهي  

 لعةم  اجلد،ور؛
ي يييييجيع أشييييييكةل امل يييييةملدة والييييييدملم األخييييير  ل شييييييوةص ذوع اإلملةقيييييي    و(

 لضدةم هصوهلم مل ت املع ومة ؛
ألشيييوةص ذوع اإلملةقييي  إىل يكنولوجيييية  ونظيييم ي يييجيع إمكةنيييي  وصيييول ا  ز(

  ي،ة شنك  اإلنانت؛ مبة املع ومة  وااليصةل اجلديدة،
ي يييييجيع يصيييييديم ويطيييييوير وإنتيييييةج ويوزييييييع يكنولوجيييييية  ونظيييييم مع ومييييية    ح(

وايصيييةال  ميكييي  ل شيييوةص ذوع اإلملةقييي  الوصيييول إلي،ييية، س مره ييي  منكيييرة، كيييي يكيييوم  ييي   
 ةول   قل يك ف .التكنولوجية  والنظم س املتن

 10 ةاملة 
 احلق س احليةة

يؤكد الدول األطراف م  جديد أم لكل إن ةم احلق األصيل س احلييةة ويتوي  مجييع 
 ييي ا احليييق مل يييت قيييدم امل يييةواة  التيييدا   الضيييروري  لضيييدةم متتيييع األشيييوةص ذوع اإلملةقييي   ع يييية  

 انخري . مع

 11 ةاملة 
 هةال  اخلطر والطوارو اإلن ةني 

 ي،ييية القيييةنوم  مبييية القيييةنوم اليييدويل،اللت امة ييية مبقتضيييت  اليييدول األطيييراف و قييية  يتع،يييد 
لضيييدةم محةيييي  الالزمييي  اإلن ييةأل اليييدويل والقيييةنوم اليييدويل حلقيييوق اإلن يييةم،  ةختيييةذ كة ييي  التيييدا   

س ذلييييك  مبيييية وسييييالم  األشييييوةص ذوع اإلملةقيييي  اليييي ي  يوجييييدوم س هييييةال  يت ييييم  ييييةخلطورة،
 الطوارو اإلن ةني  والكوارث الطنيعي .هةال  الن ا  امل  ح و 
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 12 ةاملة 
 مل ت قدم االملااف  ةألشوةص ذوع اإلملةق 

 امل ةواة مع آخري  أمةم القةنوم
يؤكد الدول األطراف م  جديد هق األشوةص ذوع اإلملةق  س االمليااف  -1

  م س كل مكةم ك شوةص أمةم القةنوم.
اإلملةقييي      يييي  قةنونيييي  مل يييت يقييير اليييدول األطيييراف  تدتيييع األشيييوةص ذوع  -2

 قدم امل ةواة مع آخري  س مجيع منةهي احليةة.
يتويي  الييدول األطييراف التييدا   املنةسيين  لتييو   إمكةنييي  هصييول األشييوةص  -3

 ذوع اإلملةق  مل ت الدملم ال ع قد يتط نون  أقنةء ممةرس  أ  يت،م القةنوني .
رينطيييي  مبدةرسيييي  األ  ييييي  يكفييييل الييييدول األطييييراف أم يييييو ر مجيييييع التييييدا   امل -4

ل قيييةنوم اليييدويل  القةنونيييي  الضيييدةنة  املنةسييين  والفعةلييي  ملنيييع إسيييةءة اسيييتعدةل  ييي   التيييدا   و قييية  
حلقيييوق اإلن يييةم. ويكفيييل  ييي   الضيييدةنة  أم  يييام التيييدا   املرينطييي  مبدةرسييي  األ  يييي  القةنونيييي  

التييي ق  ضييةر  املصييةن وميي  هقييوق ال ييوت املعييين وإرا يييي  وأ ضيي يةي ، وأم يكييوم جميير ة مييي  ي
م ييو  ليي ، ومتنةسيين  ومتدةشييي  مييع ظييروف ال ييوت، وي ييرع س أقصيير مييدة ممكنيي ،  ال اليي ع

مي  جةنين  يئي  قضيةئي .  أو وختضع ملراجع  منتظد  م  جةنن س ط  خمتصي  وم يتق   وحمةييدة
 حل .ويكوم     الضدةنة  متنةسن  مع القدر ال ع يؤقر    التدا   س هقوق ال وت ومصة

  هكيييةم  ييي   املييية ة، يتوييي  اليييدول األطيييراف مجييييع التيييدا   املنةسييين   ة  ر نييي -5
وراقييييي   أو والفعةليييي  لضيييييدةم هيييييق األشييييوةص ذوع اإلملةقييييي ، مل يييييت أسيييية  امل يييييةواة، س م كيييييي 

املدت كييية  وإ ارة شيييؤوحبم املةليييي  وإمكةنيييي  هصيييوهلم، م يييةواة  غييي  م، مل يييت القيييروه املصييير ي  
ةل االئتديييةم امليييةيل، ويضيييد  مليييدم هرميييةم األشيييوةص ذوع اإلملةقييي  والر يييوم وغ  ييية مييي  أشيييك

   كل يع في م  ممت كة م.

 13 ةاملة 
 إمكةني  ال جوء إىل القضةء

 عةلييي  ل شييييوةص ذوع اإلملةقييي  ل جييييوء إىل  يكفيييل اليييدول األطييييراف سييينال   -1
رائييي  الييض س ذلييك ميي  خييالل يييو   التي يي ا  اإلج مبيية القضييةء مل ييت قييدم امل ييةواة مييع انخييري ،

س  مبييية يتنةسيين مييع أملديييةر م،  غييره يي يير  ور يييم الفعييةل س امل ييةرك  املنةشيييرة وغيي  املنةشييرة،
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 ي،يييية مراهيييييل التحقييييييق واملراهيييييل  مبييييية ، س مجيييييع اإلجيييييراءا  القةنونيييييي ،ذلييييك  صيييييفت،م شييييي،و ا  
 التد،يدي  األخر .

ي يييجع ، لكفةلييي  إمكةنيييي  جليييوء األشيييوةص ذوع اإلملةقييي  إىل القضيييةء  ع يييية   -2
األطراف التدرين املنةسن ل عةم و س جمةل إقةم  العدل، وم  ضدن،م ال يرط  وموظفيو  الدول

 ال جوم.

 14 ةاملة 
 هري  ال وت وأمن 

يكفيييل اليييدول األطيييراف ل شيييوةص ذوع اإلملةقييي  مل يييت قيييدم امل يييةواة ميييع  -1
 انخري :

 التدتع  ةحلق س احلري  ال وصي  واألم  ال وصي؛  أ(
  يكل يع يفي وأم يكيوم  أو ةحبم م  هريت،م   كل غ  قيةنوألملدم هرم   (

 ي ع هيةل مي  األهيوال  يكوم وجو  اإلملةق  ميربرا   وأال مع القةنوم، أع هرمةم م  احلري  مت قة  
 ألع هرمةم م  احلري .

يكفيييييل اليييييدول األطيييييراف س هةلييييي  هرميييييةم األشيييييوةص ذوع اإلملةقييييي  مييييي   -2
 هليييم، مل يييت قيييدم امل يييةواة ميييع غييي  م، ضيييدةنة  و قييية  هيييريت،م، نتيجييي  أيييي  إجيييراءا ، أم خييييول 

س ذليك  مبية أل يداف ومنية و  ي   االيفةقيي ، ل قةنوم الدويل حلقوق اإلن يةم، وأم يحعيةم وا و قية  
 يو   الايينة  التي  ي  املعقول  هلم.

 15 ةاملة 
 العقو   القةسي  أو املعةم   أو ملدم التعره ل تع ين

 امل،ين  أو أو الالإن ةني 
 العقو ييييييييييي  القةسيييييييييييي  أو املعةم ييييييييييي  أو ه أع شيييييييييييوت ل تعييييييييييي ينال يحعيييييييييييرَّ  -1

يعره أع شوت إلجراء التجةر  الطنيي  والع ديي   ال امل،ين . و  كل خةص أو الالإن ةني  أو
 مل ي   وم موا قت   كةمل هريت .
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يتويي  الييدول األطييراف مجيييع التييدا   الت ييريعي  واإل ارييي  والقضييةئي  وغ  يية  -2
التيييدا   الفعةلييي  ملنيييع إخضييية  األشيييوةص ذوع اإلملةقييي ، مل يييت قيييدم امل يييةواة ميييع انخيييري ،  مييي 

 امل،ين . أو الالإن ةني  أو العقو   القةسي  أو املعةم   أو ل تع ين

 16 ةاملة 
 ملدم التعره لالستغالل والعنف واالملتداء

ةملييي  والتع يدييي  يتويي  الييدول األطييراف مجيييع التييدا   الت ييريعي  واإل ارييي  واالجتد -1
وغ  يية ميي  التييدا   املنةسيين  حلدةييي  األشييوةص ذوع اإلملةقيي ،  اخييل منييةزهلم وخةرج،يية مل ييت ال ييواء، 

 س ذلك جوانن،ة القةئد  مل ت نو  اجلنل. مبة م  مجيع أشكةل االستغالل والعنف واالملتداء،
مجيييييع التييييدا   املنةسيييين  ملنييييع مجيييييع أشييييكةل  يتويييي  الييييدول األطييييراف أيضيييية   -2

االسيييتغالل والعنيييف واالملتيييداء  كفةلييي  أميييور من،ييية ييييو   أشيييكةل منةسييين  مييي  امل يييةملدة واليييدملم 
ل شييييوةص ذوع اإلملةقيييي  وأسيييير م ومقييييدمي الرملةييييي  هلييييم يراملييييي نييييو  جيييينل األشييييوةص ذوع 

س ذلييك مليي  طريييق يييو   املع وميية  والتثقيييف   يي م كيفييي  جتنيين هييةال   مبيية اإلملةقيي  وسيين،م،
ملتداء والتعرف مل ي،ية واإل يال  ملن،ية. ويكفيل اليدول األطيراف أم يرامليت االستغالل والعنف واال

 س يو   خدمة  احلدةي  س  األشوةص ذوع اإلملةق  ونو  جن ،م وإملةقت،م.
يكفييل الييدول األطييراف قيييةم سيي طة  م ييتق    رصييد مجيييع املرا ييق والييربام   -3

م هيييييدوث مجييييييع أشيييييكةل ل حي ولييييي   و   عيييييةال   املعيييييد ة خلدمييييي  األشيييييوةص ذوع اإلملةقييييي  رصيييييدا  
 االستغالل والعنف واالملتداء.

يتويي  الييدول األطييراف مجيييع التييدا   املنةسيين  لت ييجيع اسييتعة ة األشييوةص  -4
ذوع اإلملةق  ملة يت،م الندني  واإل راكي  والنف ي ، وإملة ة يي  ي ،م، وإملية ة إ ميةج،م س ا تديع 

س ذليييك ملييي   مبيية االملتيييداء، وأ العنيييف أو ملنييدمة يتعرضيييوم ألع شييكل مييي  أشيييكةل االسييتغالل
طريق ييو   خيدمة  احلدةيي  هليم. ويتحقيق اسيتعة ة العة يي  وإملية ة اإل ميةج س  يئي  يعي ز صيح  
الفيير  ور ة يتيي  واهااميي  لنف يي  وكرامتيي  واسييتقالل  اليي ايت ويراملييي االهتيةجيية  اخلةصيي   كييل ميي  

 نو  اجلنل وال  .
 ، ميي  ضييدن،ة ي ييريعة  يضييع الييدول األطييراف ي ييريعة  وسيةسيية   عةليي -5

وسيةسيييية  يركيييي  مل ييييت الن ييييةء واألطفييييةل، لكفةليييي  التعييييرف مل ييييت هييييةال  االسييييتغالل والعنييييف 
واالملتيييداء اليييض يتعيييره هلييية األشيييوةص ذوو اإلملةقييي  والتحقييييق  ي،ييية، وملنيييد االقتضيييةء، املقةضيييةة 

 مل ي،ة.
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 17 ةاملة 
 محةي  ال الم  ال وصي 

ال وصييييي  والعق ييييي  مل ييييت قييييدم  لكييييل شييييوت ذع إملةقيييي  احلييييق س اهيييياام سييييالمت 
 امل ةواة مع انخري .

 18 ةاملة 
 هري  التنقل واجلن ي 

يقيير الييدول األطييراف حييق األشييوةص ذوع اإلملةقيي  س التدتييع حرييي  التنقييل،  -1
س  مبيية وهرييي  اختيييةر مكييةم إقييةمت،م واحلصييول مل ييت اجلن ييي ، مل ييت قييدم امل ييةواة مييع انخييري ،

 ي ي: مبة اإلملةق ذلك ضدةم متتع األشوةص ذوع 
احلييييق س احلصييييول مل ييييت اجلن ييييي  ويغي  يييية وملييييدم هرمييييةحبم ميييي  جن يييييت،م   أ(

 مل ت أسة  اإلملةق ؛ أو يع فة  
ملييدم هرمييةحبم مل ييت أسيية  اإلملةقيي  ميي  إمكةنييي  هيييةزة وامييتالك واسييتعدةل    (
 ال جيييوء إىل ملد يييية  أخييير  منةسييين ، مثيييل أو وقيييةئق أخييير  إلقنييية  اهلويييي  أو وقيييةئق جن يييية م

 إجراءا  اهلجرة، قد ي تدملي،ة الضرورة لتي   ممةرس  احلق س هري  التنقل؛
 س ذلك   د م؛ مبة احلق س مغة رة أع   د  ج(
 مل ت أسة  اإلملةق  م  هق  خول   د م. أو ملدم هرمةحبم يع فة     (
ي ييييجل األطفييييةل ذوو اإلملةقيييي   ييييور وال  ييييم ويكييييوم هلييييم من ئيييي  احلييييق س  -2

واحلييق س اكت يية  اجلن ييي  واحلييق  قييدر اإلمكييةم س أم يعر ييوا والييدي،م وأم مل ييت اسييم  احلصييول
 يتدتعوا  رملةيت،م.

 19 ةاملة 
 العيو امل تقل واإل مةج س ا تدع

يقيير الييدول األطييراف س  يي   االيفةقييي  حييق مجيييع األشييوةص ذوع اإلملةقيي ، م ييةواة 
خيري ، ويتوي  ييدا    عةلي  ومنةسين   غ  م، س العييو س ا تديع، صييةرا  م يةوي  خلييةرا  ان

لتي ييي  متتيييع األشيييوةص ذوع اإلملةقييي  الكةميييل حق،يييم وإ ميييةج،م وم يييةركت،م  صيييورة كةم ييي  س 
 ي ي: مة ا تدع. وي دل ذلك كفةل 
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إيةهيي  الفرصيي  ل شييوةص ذوع اإلملةقيي  س أم خيتييةروا مكييةم إقييةمت،م وحمييل   أ(
امل يةواة ميع انخيري  ومليدم إجنيةر م مل يت  سكنة م واألشوةص ال ي  يعي وم مع،م مل ت قيدم

 العيو س إطةر يريين معي ي خةص؛
إمكةنيي  هصيول األشيوةص ذوع اإلملةقي  مل ييت طةئفي  مي  خيدمة  املييؤازرة    (

س ذليييك امل يييةملدة ال وصيييي   مبييية حميييل اإلقةمييي  وغ  ييية مييي  اخليييدمة  ا تدعيييي ، وس س املنييي ل
 االنفصةل ملن ؛ أو دع، ووقةيت،م م  االنع الالضروري  لتي   ملي ،م وإ مةج،م س ا ت

اسيييتفة ة األشيييوةص ذوع اإلملةقييي ، مل يييت قيييدم امل يييةواة ميييع انخيييري ، مييي    ج(
 اخلدمة  واملرا ق ا تدعي  املتةه  لعةم  النة ، وضدةم استجة       اخلدمة  الهتيةجة م.

 20 ةاملة 
 التنقل ال وصي
ل شيييوةص ذوع اإلملةقييي  هريييي  التنقيييل يتوييي  اليييدول األطيييراف ييييدا    عةلييي  يكفيييل 

 ي ي: مة س ذلك مبة   كرب قدر ممك  م  االستقاللي ،
الوقييييت ال يييي ي   وس يي يييي  هرييييي  ينقييييل األشييييوةص ذوع اإلملةقيييي   ةلطريقيييي   أ(

 خيتةروحبدة و تك ف  س متنةوهلم؛
يت يم  يةجلو ة مي  الوسيةئل  مة يي   هصول األشوةص ذوع اإلملةق  مل ت   (

 وأشكةل مي  امل يةملدة الن يري  والوسيطةء، املع ين واألج، ة امل ةملدة مل ت التنقل والتكنولوجية  
 س ذلك جع ،ة س متنةوهلم م  هيث التك ف ؛ مبة

يو   التيدرين ل شيوةص ذوع اإلملةقي  واملتوصصيو العيةم و مع،يم مل يت   ج(
 م،ةرا  التنقل؛
ة  اخلةصيييي  الييييض ينييييت  الوسييييةئل واألج،يييي ة امل ييييةملدة مل ييييت ي ييييجيع الكيةنيييي   (

مل يييت مرامليييةة مجييييع اجلوانييين املتع قييي   تنقيييل األشيييوةص  املع ينييي التنقيييل واألج،ييي ة والتكنولوجيييية  
 اإلملةق . ذوع

 21 ةاملة 
 هري  التعن  والرأع واحلصول مل ت مع ومة 

  األشيييوةص ذوع يتوييي  اليييدول األطيييراف مجييييع التيييدا   املنةسييين  اليييض يكفيييل ممةرسييي
س ذلييك احلييق س ط يين مع وميية  وأ كييةر، وي قي،يية،  مبيية اإلملةقيي  حلق،ييم س هرييي  التعنيي  والييرأع،
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واإل صةح ملن،ة، مل ت قدم امل ةواة مع انخري ، ومل  طريق مجيع وسةئل االيصيةل اليض خيتةروحبية 
 ي ي: ةم س ذلك مبة م      االيفةقي ، 2 ة  نف ،م، مل ت النحو املعر ف س املة 

وج،يي  لعةميي  النيية   ةسييتعدةل املع وميية  ةملي ويييد األشييوةص ذوع اإلملةقيي     أ(
األشكةل والتكنولوجية  ال ،   املنةل واملالئد  ملوت ف أنوا  اإلملةق  س الوقت املنةسين و وم 

  ديل األشوةص ذوع اإلملةق  يك ف  إضة ي ؛
،م الرمسييي   ةسييتعدةل قنييول ويي يي  قيييةم األشييوةص ذوع اإلملةقيي  س معييةم ت   (

لغ  اإلشةرة وطريق   راييل وطيرق االيصيةل املعي زة الندي ي  ومجييع وسيةئل وطيرق وأشيكةل االيصيةل 
 األخر  س،   املنةل الض خيتةروحبة   نف ،م؛

س ذلييك  مبيية هييث الكيةنيية  اخلةصيي  الييض يقييدم خييدمة  إىل ملةميي  النيية ،  ج(
وخيدمة  ل شييوةص ذوع اإلملةقيي    شييكةل ملي  طريييق شيينك  اإلنانيت، مل ييت يقييدم مع وميية  

 س،   املنةل واالستعدةل؛
س ذلييك مقيييدمي املع وميية  ملييي   مبييية ي ييجيع وسييةئط اإلمليييالم اجلديية  ع،   (

 طريق شنك  اإلنانت، مل ت جعل خدمة ة س متنةول األشوةص ذوع اإلملةق ؛
 االملااف   غة  اإلشةرة وي جيع استودام،ة. (ه 

 22 ةاملة 
 وصي اهاام اخلص

 ال  يييوز يعيييري  أع شيييوت ذع إملةقييي ،  صيييرف النظييير ملييي  مكيييةم إقةمتييي  -1
  يتيييي  أو شيييؤوم أسيييري  أو غييي  قيييةنوأل س خصوصيييييةي  أو يريينييية  معي يييت ، لتيييدخل يع ييييفي أو
ل ت،جم غ  امل يرو  مل يت  وال أع نو  آخر م  وسةئل االيصةل الض ي تعد ،ة، أو مراسالي  أو

 ذوع اإلملةقيييي  احلييييق س محةييييي  القييييةنوم هلييييم ميييي  أع يييييدخل شيييير   ومسعتيييي . وجلديييييع األشييييوةص
  جم م    ا القنيل. أو

يقييييييييييييوم الييييييييييييدول األطييييييييييييراف حدةييييييييييييي  خصوصييييييييييييي  املع وميييييييييييية  املتع قيييييييييييي   -2
ال وصي  ل شيوةص ذوع اإلملةقي  و صيحت،م وإملية ة يي  ي ،م مل يت قيدم امل يةواة ميع   ةل ؤوم
 انخري .



 املعة دا  الدولي  األسةسي  حلقوق اإلن ةم
 

 

 23 ةاملة 
 اهاام النيت واألسرة

لييييدول األطيييراف يييييدا    عةلييي  ومنةسيييين  ل قضيييةء مل ييييت التدييييي  ضييييد يتوييي  ا -1
األشيييوةص ذوع اإلملةقييي  س مجييييع امل يييةئل ذا  الصييي    يييةل واج واألسيييرة والوالديييي  والعالقييية ، 

 ي ي: مة ومل ت قدم امل ةواة مع انخري ، وذلك م  أجل كفةل 
وج هيييق مجييييع األشيييوةص ذوع اإلملةقييي  الييي ي   يييم س سييي  الييي واج س التييي    أ(

 إكرا   ي ؛ ال يةمة   وي سيل أسرة  رضة معت مي ال واج رضة  
االملييييااف حقييييوق األشييييوةص ذوع اإلملةقيييي  س اختييييةذ قييييرار هيييير وم ييييؤول    (

احلصيييول مل يييت املع ومييية   وس   ييي م مليييد  األطفيييةل الييي ي  ييييو وم إ ييية م و ييياة التنةمليييد  يييين،م
يتنةسييين ميييع سييين،م، وييييو   الوسيييةئل  مبييية والتثقييييف س جميييةيل الصيييح  اإل ة يييي  وينظييييم األسيييرة

 الضروري  لتدكين،م م  ممةرس      احلقوق؛
س ذلييييك األطفييييةل، س احلفييييةهب مل ييييت  مبيييية هييييق األشييييوةص ذوع اإلملةقيييي ،  ج(

 خصو ت،م مل ت قدم امل ةواة مع انخري .
يكفيييييل اليييييدول األطيييييراف هقيييييوق األشيييييوةص ذوع اإلملةقييييي  وم يييييؤولية م  -2

أي  أمليراف ممةق ي ،  أو ينني،م أو الوصةي  مل ي،م أو كفةلت،م أو طفةل ةلقوام  مل ت األ يتع ق  يدة
مجيييييع احلييييةال  يييييرجح مصييييةن الطفييييل  وس ؛هيثديييية ييييير   يييي   املفيييية يم س الت ييييريعة  الوطنييييي 

الفحضيي ت. ويقييدم الييدول األطييراف امل ييةملدا  املنةسيين  ل شييوةص ذوع اإلملةقيي  لتدكييين،م ميي  
 طفةل.االضطال  مب ؤولية م س ين ئ  األ

 يتع ييق  يدييةمت ييةوي   يكفييل الييدول األطييراف ل طفييةل ذوع اإلملةقيي  هقوقيية   -3
ومنع إخفةء األطفيةل ذوع اإلملةقي  و جير م وإمهيةهلم  وقاحلق   ةحليةة األسري . و حغي  إملدةل   

ومليي هلم، يتع،ييد الييدول األطييراف  يي م يييو ر، س مره يي  منكييرة، مع وميية  وخييدمة  وم ييةملدا  
 ع اإلملةق  وألسر م.شةم   ل طفةل ذو 

إذا  إال ملن،دية، يكفل الدول األطراف ملدم  صل أع طفيل ملي  أ ويي  رغدية   -4
، أم ل قييوانو واإلجييراءا  ال ييةري  ملدوميية   مبراجعيي  قضييةئي ، وو قيية   قييرر  سيي طة  خمتصيي ، ر نيية  

 وز حيةل مي  األهيوال أم يحفصيل الطفيل ملي   وال   ا الفصل ضرورع ملص ح  الطفل الفحض ت.
 ك ي،دة. أو أهد األ وي  أو أ وي    نن إملةق  ل طفل
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يتع،د الدول األطراف س هةل  مليدم قيدرة األسيرة املنةشيرة لطفيل ذع إملةقي   -5
 مل ييييت رملةيتيييي   يييي م ينيييي ل قصييييةر  ج،و  يييية لتييييو   رملةييييي   دي يييي  ليييي   اخييييل أسييييري  الكييييرب ، وإم

 جو أسرع. وس يتي ر ذلك  داخل ا تدع ا  ي مل

 24 ةاملة 
 التع يم

ي يي  م الييدول األطييراف حييق األشييوةص ذوع اإلملةقيي  س التع يييم. وإلملدييةل  -1
 جةمعيية   يع يدييية    يي ا احلييق  وم متيييي  ومل ييت أسيية  يكيية ؤ الفييرص، يكفييل الييدول األطييراف نظةميية  

 ي ي: مة مد  احليةة موج،و حنو مل ت مجيع امل توية  ويع دة  
كةمنييييي  وال يييييعور  ةلكرامييييي  ويقيييييدير التنديييييي  الكةم ييييي  ل طةقييييية  اإلن يييييةني  ال  أ(

 ال ا ، ويع ي  اهاام هقوق اإلن ةم واحلرية  األسةسي  والتنو  الن رع؛
مليي   يندييي  شوصييي  األشييوةص ذوع اإلملةقيي  ومييوا ن،م وإ ييدامل،م،  ضييال     (

 قدرا م العق ي  والندني ، ل وصول  ة إىل أقصت مد ؛
 لفعةل  س جمتدع هحر.متكو األشوةص ذوع اإلملةق  م  امل ةرك  ا  ج(
 ي ي: مة  رص الدول األطراف س إملدةهلة   ا احلق مل ت كفةل  -2
ملييييدم اسييييتنعة  األشييييوةص ذوع اإلملةقيييي  ميييي  النظييييةم التع يدييييي العييييةم مل ييييت   أ(

الثييةنوع ا يييةأل  أو أسيية  اإلملةقيي ، وملييدم اسييتنعة  األطفييةل ذوع اإلملةقيي  ميي  التع يييم اال تييدائي
 ةق ؛واإلل امي مل ت أسة  اإلمل

متكييو األشييوةص ذوع اإلملةقيي  ميي  احلصييول مل ييت التع يييم ا ييةأل اال تييدائي    (
 والثةنوع، اجليد واجلةمع، مل ت قدم امل ةواة مع انخري  س ا تدعة  الض يعي وم  ي،ة؛

 مراملةة االهتيةجة  الفر ي   صورة معقول ؛  ج(
نظيةم التع ييم  هصول األشوةص ذوع اإلملةق  مل يت اليدملم اليالزم س نطيةق   (

 العةم لتي   هصوهلم مل ت يع يم  عةل؛
ييييو   ييييدا    مليييم  ر يييي   عةلييي  س  يئييية  ي يييدح  تحقييييق أقصيييت قيييدر مييي   (ه 

 الندو األكة ميي واالجتدةملي، ويتفق مع  دف اإل مةج الكةمل.
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األشييوةص ذوع اإلملةقيي  ميي  يع ييم م،ييةرا  هيةيييي  األطييراف متكيي  الييدول  -3
مل ت قدم امل يةواة ميع س التع يم ندي  االجتدةملي  لتي   م ةركت،م الكةم   وم،ةرا  س جمةل الت

هليي   الغةييي ، يتويي  الييدول األطييراف يييدا   منةسيين   ة  آخييري   وصييف،م أملضييةء س ا تدييع. و قيقيي
 ي ي: مة ي دل

يي ييي  يع يييم طريقييي   راييييل وأنيييوا  الكتة ييي  الندي ييي ، وطيييرق ووسيييةئل وأشيييكةل   أ(
 والندي  ، وم،ةرا  التوجي  والتنقل، ويي   الدملم والتوجي  مل  طريق األقرام؛االيصةل املع زة 
 يي   يع م لغ  اإلشةرة وي جيع اهلوي  ال غوي  لفئ  الصحم؛   (
الصحيييييم املكفيييييو و، وخةصييييي   أو كفةلييييي  ييييييو   التع ييييييم ل دكفيييييو و والصحيييييم  ج(

 يئية  ي يدح  وس املعنيو، األطفةل من،م،   ن ن ال غة  وطرق ووسةئل االيصةل ل شوةص
  تحقيق أقصت قدر م  الندو األكة ميي واالجتدةملي.

إلملدةل   ا احلق، يتو  الدول األطراف التدا   املنةسين  لتوظييف  وضدةنة   -4
يتقنيييوم لغيييي  اإلشييييةرة و/أو طريقييي   رايييييل، ولتييييدرين  ،مدرسيييو، مبيييي   يييي،م مدرسييييوم ذوو إملةقيييي 

 مجيييييع م ييييتوية  التع يييييم. وي ييييدل  يييي ا التييييدرين التوملييييي  األخصييييةئيو واملييييوظفو العييييةم و س
 ةإلملةقيي  واسييتعدةل طييرق ووسييةئل وأشييكةل االيصييةل املعيي زة والندي يي  املنةسيين ، والتقنييية  واملييوا  

 التع يدي  مل ةملدة األشوةص ذوع اإلملةق .
يكفييييل الييييدول األطييييراف إمكةنييييي  هصييييول األشييييوةص ذوع اإلملةقيييي  مل ييييت  -5
والتييدرين امل،ييين ويع يييم الكنييةر والتع يييم مييد  احليييةة  وم متيييي  ومل ييت قييدم م العييةالتع يييم العييةيل 

هل   الغةي ، يكفل الدول األطراف يو   الايينة  التي ي ي  املعقولي   امل ةواة مع آخري . و قيقة  
 ل شوةص ذوع اإلملةق .

 25 ةاملة 
 الصح 

لتدتيييييع  ييييي مل ت يعييييياف اليييييدول األطيييييراف  ييييي م ل شيييييوةص ذوع اإلملةقييييي  احليييييق س ا
م ييتوية  الصييح   وم متيييي  مل ييت أسيية  اإلملةقيي . ويتويي  الييدول األطييراف كييل التييدا   املنةسيين  
 الكفي يي  حصييول األشييوةص ذوع اإلملةقييي  مل ييت خييدمة  صييحي  يرامليييي الفييروق  ييو اجلن يييو،

 ي ي: مة س ذلك خدمة  إملة ة الت  يل الصحي. ويعدل الدول األطراف  وج  خةص مل ت مبة
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معقوليييي  التك فيييي  ل شييييوةص ذوع  أو   رملةييييي  و ييييرام  صييييحي  جمةنييييي يييييو   أ(
س ذلييك خييدمة   مبيية اإلملةقيي  يعيية ل س نطةق،يية ونومليت،يية ومعةي  يية ي ييك الييض يو ر يية لآلخييري ،

 الصح  اجلن ي  واإل ة ي  و رام  الصح  العةم  ل  كةم؛
قت،م مييي    ييينن إملييية حيتيييةج إليييي  األشيييوةص ذوو اإلملةقييي   دييييدا   مييية ييييو     (

خدمة  صحي ، ي دل الك يف املنكير والتيدخل ملنيد االقتضيةء، وخيدمة   يدف إىل التق ييل 
إىل أ ىن هيييد مييي  اإلملةقييية  ومنيييع هيييدوث امل ييييد من،ييية، مل يييت أم ي يييدل ذليييك األطفيييةل وكنيييةر 

 ال  ؛
 يييو    يي   اخلييدمة  الصييحي  س أقيير  مكييةم ممكيي  ميي  جمتدعيية م ا  ييي ،  ج(

 ق الريفي ؛س ذلك س املنةط مبة
الط ين إىل ميي اويل امل،ي  الصييحي  يقيدم رملةييي  إىل األشيوةص ذوع اإلملةقيي     (

س ذليييك يقيييدم  يي   الرملةيييي  مل يييت أسييية   مبيية  يينفل جيييو ة الرملةيييي  الييض يقيييدموحبة إىل انخيييري ،
 املوا ق  احلرة وامل تن ة، م  خالل القيةم جبد   أميور من،ية زيية ة اليوملي حقيوق اإلن يةم املكفولي 
ل شوةص ذوع اإلملةق  وكرامت،م واستقالهلم ال ايت واهتيةجة م مي  خيالل ييو   التيدرين هليم 

 ون ر معةي  أخالقي  يتع ق  ةلرملةي  الصحي  س القطةملو العةم واخلةص؛
هظيييير التديييييي  ضييييد األشييييوةص ذوع اإلملةقيييي  س يييييو   التيييي مو الصييييحي،  (ه 

  طريق  منصف  ومعقول ؛ االوطين   لك، مل ت أم يو ر والت مو مل ت احليةة هيثدة ي دح القةنوم 
 اخليدمة  الصيحي  أو منع احلرميةم مل يت أسية  التدييي  مي  الرملةيي  الصيحي   و(

 الغ اء وال وائل   نن اإلملةق . أو

 26 ةاملة 
 الت  يل وإملة ة الت  يل

س ذلييك مليي  طريييق  ملييم  مبيية يتويي  الييدول األطييراف يييدا    عةليي  ومنةسيين ، -1
األقرام، لتدكو األشوةص ذوع اإلملةق  م    و  أقصت قدر مي  االسيتقاللي  وا ة ظي  مل ي،ية، 
و قييييييييق إمكةنييييييية م الندنيييييييي  والعق يييييييي  واالجتدةمليييييييي  وامل،نيييييييي  مل يييييييت الوجييييييي  األكديييييييل، وكفةلييييييي  

لت يييك الغةيييي ، يقيييوم اليييدول  وم يييةركت،م   يييكل ييييةم س مجييييع نيييواهي احلييييةة. و قيقييية   إشيييراك،م
األطييييراف  تييييو   خييييدمة  و ييييرام  شييييةم   ل ت  يييييل وإمليييية ة الت  يييييل ويع ي  يييية ويوسيييييع نطةق،يييية، 
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وصةصيييي  س جمييييةال  الصييييح  والعدييييل والتع يييييم واخلييييدمة  االجتدةملييييي ، مل ييييت حنييييو  عييييل  يييي   
 اخلدمة  والربام :

عيد  التوصصية  يندأ س أقر  مره ي  قيدر اإلمكيةم، وي يتند إىل يقيييم مت  أ(
 الهتيةجة  كل  ر  وَمواط  قوي  مل ت هدة؛

 يييييييدملم إشييييييراك األشييييييوةص ذوع اإلملةقيييييي  وم ييييييةركت،م س ا تدييييييع ا  ييييييي   (
أقييير   وس مجييييع نيييواهي ا تديييع، وأم يتيييةح ل شيييوةص ذوع اإلملةقييي  مل يييت أسييية  طيييوملي وس

 س ذلك س املنةطق الريفي . مبة مكةم ممك  ل دجتدعة  ا  ي ،
جع الييييييدول األطييييييراف مل ييييييت وضييييييع  ييييييرام  التييييييدرين األويل وامل ييييييتدر ي يييييي -2

 ل خصةئيو واملوظفو العةم و س جمةل يقدم خدمة  الت  يل وإملة ة الت  يل.
، املع ينيي ي يجع الييدول األطييراف يييو ر ومعر يي  واسييتودام األج،يي ة والتقنييية   -3

 لت  يل.املصدد  ل شوةص ذوع اإلملةق ، ه ن ص ت،ة  ةلت  يل وإملة ة ا

 27 ةاملة 
 العدل والعدةل 

يعاف الدول األطراف حيق األشيوةص ذوع اإلملةقي  س العديل، مل يت قيدم  -1
 امل يييةواة ميييع انخيييري ؛ وي يييدل  ييي ا احليييق إيةهييي  الفرصييي  هليييم لك ييين اليييرزق س ملديييل خيتةرونييي 

و يقن ونيي  حرييي  س سييوق ملدييل و يئيي  ملدييل منفتحتييو أمييةم األشييوةص ذوع اإلملةقيي  وشييةم ت أو
س ذليك  مبية هلم وي ،ل اخنراط،م  ي،دة. و دي الدول األطراف إملدةل احلق س العديل ويعي ز ،

 هييق أولئييك اليي ي  يصييين،م اإلملةقيي  خييالل ملد ،ييم، وذلييك مليي  طريييق اختييةذ اخلطييوا  املنةسيين ،
 ي ي: مة س ذلك س  الت ريعة ، لتحقيق ملدة أ داف من،ة مبة

يدية خييتت جبدييع امل يةئل املتع قي   كة ي  هظر التديي  مل ت أسة  اإلملةق     أ(
أشييكةل العدةليي ، ومن،يية شييرو  التوظيييف والتعيييو والعدييل، واسييتدرار العدييل، والتقييدم الييوظيفي، 

 وظروف العدل انمن  والصحي ؛
محةيييي  هقيييوق األشيييوةص ذوع اإلملةقييي  س ظيييروف ملديييل ملة لييي  ومالئدييي ،    (

ؤ الفييرص ويقةضييي أجيير مت ييةو لقييةء القيييةم س ذلييك يكيية  مبيية مل ييت قييدم امل ييةواة مييع انخييري ،
س ذلييك احلدةييي  ميي  التحييرش،  مبيية  عدييل مت ييةوع القيديي ، وظييروف العدييل امل مونيي  والصييحي ،

 م  املظةمل؛ واالنتصةف
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كفةلييييي  متكيييييو األشيييييوةص ذوع اإلملةقييييي  مييييي  ممةرسييييي  هقيييييوق،م العحدةليييييي    ج(
 والنقة ي  مل ت قدم امل ةواة مع انخري ؛

ةص ذوع اإلملةقييي  مييي  احلصيييول  صيييورة  عةلييي  مل يييت اليييربام  متكيييو األشيييو   (
 العةم  ل توجي  التقين وامل،ين، وخدمة  التوظيف، والتدرين امل،ين وامل تدر؛

يع ييييي   ييييرص العدييييل والتقييييدم الييييوظيفي ل شييييوةص ذوع اإلملةقيييي  س سييييوق  (ه 
 إلي ؛  ي  والعو ةمل  يقدم امل ةملدة مل ت إ ة  العدل واحلصول مل ي  واملداوم  مل العدل،  ضال  
، ومنةشيييرة األملدييييةل احليييرة، ويكييييوي  التعةونييييية ،   و( يع يييي   ييييرص العديييل احليييير 

 وال رو  س األملدةل التجةري  اخلةص ؛
 ي غيل األشوةص ذوع اإلملةق  س القطة  العةم؛  ز(
ي ييييجيع ملدةليييي  األشييييوةص ذوع اإلملةقيييي  س القطيييية  اخلييييةص ميييي  خييييالل   ح(

 منةسن ، قد ي دل الربام  التصيحيحي ، واحليوا  ، وغي  ذليك مي  انت،ةج سيةسة  واختةذ يدا  
 التدا  ؛

كفةلييي  ييييو   يريينييية  يي ييي ي  معقولييي  ل شيييوةص ذوع اإلملةقييي  س أميييةك     (
 العدل؛

ي جيع اكت ة  األشوةص ذوع اإلملةق  ل وربا  امل،ني  س سيوق العديل   ع(
 املفتوه ؛

واليوظيفي، واالهتفيةهب  ةلوظيةئف، والعيو ة  يع ي   رام  إملة ة الت  يل امل،ين  ك(
 إىل العدل لصةن األشوةص ذوع اإلملةق .

 يكفيييييل اليييييدول األطيييييراف مليييييدم إخضييييية  األشيييييوةص ذوع اإلملةقييييي  ل يييييرق -2
 الق رع. أو العنو ي ، ومحةيت،م مل ت قدم امل ةواة مع انخري ، م  العدل اجلربع أو

 28 ةاملة 
 االجتدةملي م تو  املعي   الالئق واحلدةي  

يعييياف اليييدول األطيييراف حيييق األشيييوةص ذوع اإلملةقييي  س التدتيييع مب يييتو   -1
مواصيي    وس يكفيي،م مي  الغي اء وامل ينل وامل يك ، ميية س ذليك مبية معي يي الئيق هليم وألسير م،
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  ييو ظييروف معي ييت،م، ويتويي  اخلطييوا  املنةسيين  لصييوم  يي ا احلييق ويع ييي  إملدةليي   وم متيييي  
   مل ت أسة  اإلملةق .

يقر اليدول األطيراف حيق األشيوةص ذوع اإلملةقي  س احلدةيي  االجتدةمليي ،  -2
والتدتيع  يي ا احلييق  وم متييي    يينن اإلملةقيي ، ويتوي  اخلطييوا  املنةسيين  لصيوم  يي ا احلييق ويع ييي  

 س ذلك يدا   يرمي إىل: مبة إملدةل ،
ضيييدةم م يييةواة األشيييوةص ذوع اإلملةقييي  ميييع انخيييري  س  يييرص احلصيييول   أ(

املييية  النقييي ، وضييدةم هصييوهلم مل ييت اخلييدمة  واألج،يي ة املنةسيين  ذا  األسييعةر املعقوليي ،  مل ييت
 وغ  ذلك م  امل ةملدا  لت ني  االهتيةجة  املرينط   ةإلملةق ؛

الن يةء والفتيية  وكنيةر  ضدةم استفة ة األشوةص ذوع اإلملةقي ، خصوصية     (
 الفقر؛ال  ، م   رام  احلدةي  االجتدةملي  و رام  احلد م  

ضييييدةم اسييييتفة ة األشييييوةص ذوع اإلملةقيييي  اليييي ي  يعي ييييوم س هةليييي   قيييير   ج(
 ي،يية التييدرين  مبيية وأسيير م ميي  امل ييةملدة الييض يقييدم،ة الدوليي  لتغطييي  النفقيية  املتع قيي   ةإلملةقيي ،

 املنةسن وإسداء امل ورة وامل ةملدة املةلي  والرملةي  املؤقت ؛
  رام  اإلسكةم العةم؛ ضدةم استفة ة األشوةص ذوع اإلملةق  م    (
ضدةم اسيتفة ة األشيوةص ذوع اإلملةقي ، مل يت قيدم امل يةواة ميع انخيري ،  (ه 

 م  استحقةقة  و رام  التقةملد.

 29 ةاملة 
 امل ةرك  س احليةة ال يةسي  والعةم 

يضد  الدول األطراف ل شوةص ذوع اإلملةق  احلقوق ال يةسيي  و رصي  التدتيع  ية 
 ي ي: مبة امل ةواة مع انخري ، ويتع،د قدممل ت 

أم يكفل ل شوةص ذوع اإلملةق  إمكةني  امل ةرك   صيورة  عةلي  وكةم ي  س   أ(
احلييييةة ال يةسيييي  والعةمييي  مل يييت قيييدم امل يييةواة ميييع انخيييري ، إمييية منةشيييرة وإمييية ملييي  طرييييق ممث يييو 

ةقي  كيي يصيويوا ويحنَتونيوا، س ذلك كفةل  احلق والفرص  ل شيوةص ذوع اإلمل مبة خيتةروحبم حري ،
 وذلك  عدة سنل من،ة:



 اإلملةق  ذوع األشوةص هقوق ايفةقي 
 

 

كفةليي  أم يكييوم إجييراءا  التصييويت ومرا قيي  ومييوا   منةسيين  ومي ييرة  '1'
 وس،   الف،م واالستعدةل؛

محةييي  هييق األشييوةص ذوع اإلملةقيي  س التصييويت مليي  طريييق االقيياا   '2'
 ال يييييييييييرع س االنتوة ييييييييييية  واالسيييييييييييتفتةءا  العةمييييييييييي   وم ير يييييييييييين،

لالنتوة ية  والتق يد الفع يي ل دنةصين وأ اء مجييع امل،ييةم الاشيح  وس
العةميييييي  س احلكومييييييي  مل ييييييت شيييييييىت امل ييييييتوية ، وي ييييييي،يل اسيييييييتودام 

 واجلديدة هيثدة اقتضت األمر ذلك؛ املع ين التكنولوجية 
كفةلييي  هريييي  يعنييي  األشيييوةص ذوع اإلملةقييي  ملييي  إرا  يييم كنيييةخنو،  '3'

و نيةء مل يت ط ين،م، هل   الغةيي ،  وال دةح هلم، ملند االقتضةء،  قيقة  
  ةختيةر شوت ي ةملد م مل ت التصويت؛

أم يعدييل مل ييت حنييو  عييةل ميي  أجييل  يئيي   يئيي  يت ييىن  ي،يية ل شييوةص ذوع    (
اإلملةق  أم ي ةركوا م ةرك   ع ي  وكةم   س ي ي  ال ؤوم العةمي ،  وم متييي  ومل يت قيدم امل يةواة 

 ي ي: مة س ذلك مبة  ؤوم العةم ،مع انخري ، وأم ي جع م ةركت،م س ال
امل يييةرك  س املنظدييية  والرا طييية  غييي  احلكوميييي  املعنيييي  حييييةة الن يييد  '1'

س ذلييييك أن ييييط  األهيييي ا  ال يةسييييي  وإ ارة  مبيييية العةميييي  وال يةسييييي ،
 شؤوحبة؛

إن ةء منظدة  األشيوةص ذوع اإلملةقي  واالنضيدةم إلي،ية كيي يتيوىل  '2'
 .الوطين واإلق يدي وا  يدويل و المتثي ،م مل ت كل م  الصعيد 

 30 ةاملة 
 امل ةرك  س احليةة الثقة ي  وأن ط 

 الا ي  والت  ي  والريةض 
يقييير اليييدول األطيييراف حيييق األشيييوةص ذوع اإلملةقييي  س امل يييةرك  س احلييييةة  -1

الثقة ييي  مل ييت قييدم امل ييةواة مييع انخييري ، ويتويي  كييل التييدا   املنةسيين  لكييي يكفييل ل شييوةص 
 ي ي:  مة اإلملةق ذوع 

 التدتع  ةملوا  الثقة ي    شكةل مي َّرة؛  أ(



 املعة دا  الدولي  األسةسي  حلقوق اإلن ةم
 

 

التدتييييع  ييييةلربام  الت ف يونييييي  واأل ييييالم والعييييروه امل ييييرهي  وسييييةئر األن ييييط     (
 الثقة ي    شكةل مي َّرة؛

اخليدمة  الثقة يي ، مي  قنييل  أو التدتع  دخول األمةك  املوصص  ل عروه  ج(
واملكتنييييية  وخيييييدمة  ال ييييييةه ، والتدتيييييع، قيييييدر اإلمكيييييةم،  امل يييييةرح واملتيييييةهف و ور ال ييييييندة

 الت كةري  واملواقع ذا  األمهي  الثقة ي  الوطني . صحننن ال ةلوصول إىل 
يتوييي  اليييدول األطيييراف التيييدا   املالئدييي  إليةهييي  الفرصييي  ل شيييوةص ذوع  -2

 حت،م  ح ين وإمنية خلدمي  مصي ال اإلملةق  لتندي  واستودام قدرا م اإل داملي  والفني  والفكريي ،
 .إلقراء ا تدع أيضة  

ل قييييةنوم الييييدويل،  يتويييي  الييييدول األطييييراف مجيييييع اخلطييييوا  املالئديييي ، و قيييية   -3
حييول  متيي يية   أو يع فية   ي كل ملةئقة   ال ل ت كد م  أم القوانو الض  دي هقوق امل كي  الفكري 
  وم استفة ة األشوةص ذوع اإلملةق  م  املوا  الثقة ي . 

حيييق ل شييوةص ذوع اإلملةقيي ، مل ييت قييدم امل ييةواة مييع انخييري ، أم حيظييوا  -4
س ذليييك لغيييية   مبييية  يييةالملااف  يييويت،م الثقة يييي  وال غويييي  اخلةصييي  وأم حيصييي وا مل يييت  مليييم هلييية،

 اإلشةرا  وققة   الصنم.
ل شيييييوةص ذوع اإلملةقييييي  مييييي  امل يييييةرك ، مل يييييت قيييييدم امل يييييةواة ميييييع  متكينييييية   -5

   والت  ي  والريةض ، يتو  الدول األطراف التدا   املنةسن  م  أجل:آخري ، س أن ط  الا ي
ي جيع ويع ي  م ةرك  األشوةص ذوع اإلملةق ، إىل أقصيت هيد ممكي ، س   أ(

 األن ط  الريةضي  العةم  مل ت مجيع امل توية ؛
ضييدةم إيةهييي  الفرصييي  ل شيييوةص ذوع اإلملةقييي  لتنظييييم األن يييط  الريةضيييي     (
هلييي   الغةييي  مل يييت ي يييجيع  ةصييي   ةإلملةقييي  ويطوير يية وامل يييةرك   ي،ييية، والعدييل  قيقييية  والا ي،ييي  اخل

 يو   القدر املنةسن م  التع يم والتدرين واملوار  هلم مل ت قدم امل ةواة مع انخري ؛
ضييييدةم  خييييول األشييييوةص ذوع اإلملةقيييي  إىل األمييييةك  الريةضييييي  والا ي،ييييي    ج(

 وال يةهي ؛
ل طفييةل ذوع اإلملةقيي  ل د ييةرك  مل ييت قييدم امل ييةواة ضييدةم إيةهيي  الفرصيي     (

س ذلييك األن ييط  الييض  مبيية مييع األطفييةل انخييري  س أن ييط  ال عيين والا ييي  والت يي ي  والريةضيي ،
 متةر  س إطةر النظةم املدرسي؛



 اإلملةق  ذوع األشوةص هقوق ايفةقي 
 

 

ضيييدةم إمكةنيييي  هصيييول األشيييوةص ذوع اإلملةقييي  مل يييت اخليييدمة  املقدمييي   (ه 
   وال يةه  والت  ي  والريةض .م  امل تغ و  تنظيم أن ط  الا ي

 31 ةاملة 
 مجع اإلهصةءا  والنيةنة 

س ذلييييك النيةنيييية   مبيييية يقييييوم الييييدول األطييييراف جبدييييع املع وميييية  املنةسيييين ، -1
اإلهصييةئي  والنيةنيية  امل ييتودم  س النحييوث، لتدكين،يية ميي  وضييع وينفييي  ال يةسيية  الكفي يي  

 ي ي: مبة ع املع ومة  واالهتفةهب  ة ءنفةذ     االيفةقي . ويننغي أم يفي ملد ي  مج
 ي،ية الت يريعة  املتع قي  حدةييي   مبية ،االمتثيةل ل ضيدةنة  املعديول  ية قةنونيية    أ(

 النيةنة ، لكفةل  ال ري  واهاام خصوصي  األشوةص ذوع اإلملةق ؛
حلدةييي  هقييوق اإلن ييةم واحلرييية  األسةسييي   ة  االمتثييةل ل قواملييد املقنوليي   ولييي   (

 األخالقي  س مجع اإلهصةءا  واستودام،ة. واملنة و
هلييي   املييية ة، ه ييين االقتضيييةء،  يحصييينف املع ومييية  اليييض ييييتم مجع،ييية و قييية   -2

ويح يتودم ل د يةملدة س يقيييم ينفيي  االلت امية  اليض يع،يد   ية اليدول األطيراف مبوجين  ي   
ممةرسييت،م حلقييوق،م ك ييف العقنيية  الييض يواجيي  األشييوةص ذوع اإلملةقيي  س أقنييةء  وس االيفةقييي 

 والعدل مل ت ي لي ،ة.
يضط ع اليدول األطيراف مب يؤولي  ن ير  ي   اإلهصيةءا  ويضيد  إيةهت،ية  -3

 ل شوةص ذوع اإلملةق  وغ  م.

 32 ةاملة 
 التعةوم الدويل

ل ج،يو  الوطنيي   ي  م الدول األطراف   مهي  التعةوم اليدويل ويع يي  ،  ملدية   -1
الرامييي  إىل  قيييق أ ييداف  يي   االيفةقييي  ومقصييد ة، ويتويي  يييدا   منةسيين  و عةليي   يي ا الصييد  
 يدية  ين،ية، وه يين االقتضيةء، س شييراك  ميع املنظديية  الدوليي  واإلق يدييي  ذا  الصي   وا تدييع 

 ي ي: مة  سيدة منظدة  األشوةص ذوع اإلملةق . و وز أم ي دل     التدا  وال املدأل،
 ضيييدةم مشييييول التعيييةوم الييييدويل األشيييوةص ذوع اإلملةقيييي  واسيييتفة  م منيييي ،  أ(

 س ذلك الربام  اإلمنةئي  الدولي ؛ مبة



 املعة دا  الدولي  األسةسي  حلقوق اإلن ةم
 

 

س ذلييييك ميييي  خييييالل ينيييية ل املع وميييية   مبيييية ي ييي،يل و ملييييم  نييييةء القييييدرا ،   (
 واخلربا  والربام  التدريني  وأ ضل املدةرسة  ويقةمس،ة؛

 ل النحوث واحلصول مل ت املعةرف الع دي  والتقني ؛ي ،يل التعةوم س جمة  ج(
س ذليييك ملييي   مبييية ييييو   امل يييةملدة التقنيييي  واالقتصييية ي ، ه ييين االقتضيييةء،   (

ويقةمس،يييية، ومليييي  طريييييق نقييييل  واملع ينيييي طريييييق يي يييي  احلصييييول مل ييييت التكنولوجييييية ال يييي،   املنييييةل 
 التكنولوجية.
مل ي،يية ميي   ميية  تنفييي  ال متييل أهكييةم  يي   امليية ة الت اميية  كييل  وليي  طييرف -2

 الت امة  مبوجن     االيفةقي .

 33 ةاملة 
 التنفي  والرصد مل ت الصعيد الوطين

أكثير  أو لن،ج،ة التنظيدي ، ج،  ين يق واهدة يعو  الدول األطراف، و قة   -1
 اخيييل احلكومييي  يحعيييىن  ةمل يييةئل املتصييي    تنفيييي   ييي   االيفةقيييي ، وييييويل االملتنيييةر الواجييين مل ييي ل  

يعيييو آلييي  ين يييق  اخييل احلكوميي  لتي يي  األملدييةل ذا  الصيي   س خمت ييف القطةمليية   أو ةءإن يي
 ومل ت خمت ف امل توية .

 يع ييي  أو لنظد،يية القةنونييي  واإل ارييي ،  ت ييكيل يقييوم الييدول األطييراف، و قيية   -2
، أكثير أو س ذليك آليي  م يتق   واهيدة مبية إن ةء إطيةر ملديل  اخيل الدولي  الطيرف، أو يعيو أو

ه يين االقتضييةء، لتع ييي   يي   االيفةقييي  ومحةيت،يية ورصييد ينفييي  ة. وي خيي  الييدول األطييراف  عييو 
إن ييةء مثييل  يي   انلييي ، املنيية و املتع قيي  مبركيي  وطييرق ملدييل املؤس يية   أو االملتنييةر، ملنييد يعيييو

 الوطني  املعني  حدةي  هقوق اإلن ةم ويع ي  ة.
ذوو اإلملةقيي  واملنظديية  املدث يي  ي يي،م ا تدييع املييدأل، وصةصيي  األشييوةص  -3

 هلم، س ملد ي  الرصد وي ةركوم  ي،ة م ةرك  كةم  .

 34 ةاملة 
 ال جن  املعني  حقوق األشوةص ذوع اإلملةق 

ين ييي  جلنييي  معنيييي  حقيييوق األشيييوةص ذوع اإلملةقييي   ي يييةر إلي،ييية  يدييية ي يييي  -1
 (، لتضط ع  تنفي  امل،ةم املنصوص مل ي،ة أ نة ."ال جن " ةسم 



 اإلملةق  ذوع األشوةص هقوق ايفةقي 
 

 

. يتكيييوم ال جنييي ، س وقيييت  يييدء نفيييةذ  ييي   االيفةقيييي ، مييي  اقيييين مل ييير خنييي ا   -2
 انضيييدةمة   أو ويييي  ا  ملضيييوي  ال جنييي    يييت  أملضيييةء،  عيييد هصيييول االيفةقيييي  مل يييت سيييتو يصيييديقة  

 .أمل ت مقدار  ريةني  مل ر ملضوا   ، لتصل ملضويت،ة هدا  إضة ية  
يعديييييل أملضيييييةء ال جنييييي   صيييييفت،م ال وصيييييي  ويكونيييييوم مييييي  امل ييييي،و  هليييييم  -3

 ييةألخالق العةلييي  واملعيياف هلييم  ةلكفييةءة واخلييربة س امليييدام اليي ع يغطييي   يي   االيفةقييي . والييدول 
األطيييراف ميييدملوة، ملنيييد ي يييدي  مرشيييحي،ة، إىل أم ييييويل االملتنيييةر الواجييين إىل احلكيييم اليييوار  س 

 االيفةقي . م      4 ةاملة م   3 ةالفقر 
ينتوين أملضيةء ال جني   واسيط  اليدول األطيراف ميع مرامليةة التوزييع اجلغيراس  -4

العة ل، ومتثيل خمت ف أشكةل احلضةرا  والينظم القةنونيي  الرئي يي ، والتدثييل املتيوازم ل جن يو، 
 وم ةرك  اخلرباء ذوع اإلملةق .

رشح،م اليدول يحنتون أملضةء ال جن   ةالقاا  ال رع م  قةئد  أشوةص ي -5
 يي   االجتدةمليية ، الييض  وس األطييراف ميي   ييو رملةية يية س اجتدةمليية  مييؤمتر الييدول األطييراف.

يت ييكل نصيية ة ميي  ق ثييي الييدول األطييراف، ينتويين لعضييوي  ال جنيي  األشييوةص اليي ي  حيصيي وم 
مل يييت أمل ييييت ملييييد  مييي  األصييييوا  ومل ييييت األغ نيييي  املط قيييي  ميييي  أصيييوا  ممث ييييي الييييدول األطييييراف 

 ملصويو.احلةضري  وا
يتجييةوز سييت  أشيي،ر ميي  يييةريخ  ييدء نفييةذ  ال جتيير  أول انتوة يية  س موملييد -6

 يي   االيفةقييي . ويوجيي  األمييو العييةم ل مييم املتحييدة إىل الييدول األطييراف، قنييل أر عيي  أشيي،ر مل ييت 
 ي،ية إىل يقيدم أمسيةء املرشيحو خيالل  ياة  ةاألقل م  موملد إجراء أع انتوة ة ، رسةل  ييدملو 

عيد األميو العيةم ملقين ذليك قةئدي    مسيةء مجييع األشيوةص املرشيحو  ي   الطريقي ، شي،ري . وي
ل ايين األجبدع، مع يوضيح أمسةء الدول األطراف الض يرشيح،م، ويقيدم القةئدي  املي كورة  و قة  

 إىل الدول األطراف س     االيفةقي . 
ة م ميييرة ينتوييين أملضيييةء ال جنييي  لفييياة أر يييع سييينوا . و يييوز أم يعييية  انتوييي -7

واهدة. غ  أم  اة ملضوي  ست  م  األملضةء الي ي  ينتونيوم س االنتوة ية  األوىل ينت،يي ملنيد 
انقضةء  اة ملةمو؛ و عد ي ك االنتوة ة  األوىل منةشرة، خيتيةر رئييل االجتدية  امل يةر إليي  س 

 م      املة ة أمسةء  ؤالء األملضةء ال ت  مل  طريق القرمل . 5 ةالفقر 
أملضييةء ال جنيي  ال ييت  اإلضيية يوم ملنييد إجييراء االنتوة يية  العة ييي ،  ينتويين -8

 ل هكةم ذا  الص   م      املة ة. و قة  
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إمليالم ذليك العضيو، ألع  أو اسيتقةل  أهيد أملضيةء ال جني  أو س هةل  و يةة -9
 سنن آخر، ملدم قدري  مل ت أ اء واجنةي ، يعو الدول  الطرف اليض رشيحت ذليك العضيو خني ا  

ك املييؤ ال  وي ييتوس ال ييرو  الييوار ة س األهكييةم ذا  الصيي   ميي   يي   امليية ة، ليعدييل  آخيير مي يي
 ينقت م   اة ذلك العضو. مة كعضو س ال جن  خالل

 يضع ال جن  النظةم الداخ ي اخلةص  ة. -10
يييو ر األمييو العييةم ل مييم املتحييدة املييوظفو الالزمييو واملرا ييق الضييروري  لكييي  -11

 ،ة  كفةءة مبوجن     االيفةقي ، ويدملو إىل انعقة  أول اجتدة  هلة.يؤ ع ال جن  م،ةم
يت قت أملضةء ال جن  املن  ة مبوجن     االيفةقي  أجور م م  ميوار  األميم  -12

ل دعةي  وال رو  الض  يد  ة اجلدعيي ، ميع  ، و قة  ل مم املتحدة املتحدة، مبوا ق  اجلدعي  العةم 
 س االملتنةر. وضع أمهي  م ؤولية  ال جن 

حيصل أملضةء ال جن  مل ت الت ،يال  واالمتييةزا  واحلصيةنة  اليض حيصيل  -13
مل ي،ييية اخليييرباء املك فيييوم مب،يييةم ية عييي  ل ميييم املتحيييدة، ه يييندة يييينت مل يييي  الننيييو  ذا  الصييي   س 

 ايفةقي  امتيةزا  األمم املتحدة وهصةنة ة.

 35 ةاملة 
 يقةرير الدول األطراف

طييرف إىل ال جنيي ، مليي  طريييق األمييو العييةم ل مييم املتحييدة، يقييدم كييل  وليي   -1
مليي  التييدا   املتويي ة لتنفييي  الت امة يية مبوجيين  يي   االيفةقييي  ومليي  التقييدم ا ييرز س  شييةمال   يقريييرا  

 يي ا الصييد ، وذلييك خييالل  يياة ملييةمو ملقيين  ييدء نفييةذ  يي   االيفةقييي   ةلن يين  ل دوليي  الطييرف 
 املعني .

سينوا  مل يت األقيل،  4 ليقةرير ية ملقين ذليك ميرة كي يقدم الدول األطراف -2
 وك لك ك دة ط نت من،ة ال جن  ذلك.

 ييييد  ال جنيييي  أييييي  منيييية و يوجي،ييييي  ييييير  وجييييو  يطنيق،يييية مل ييييت حمتوييييية   -3
 التقةرير.

ال يتعو مل ت الدولي  الطيرف، اليض يقيدم يقرير ية األول ال يةمل إىل ال جني ،  -4
مي،ة س التقييةرير الالهقيي . والييدول األطييراف مييدملوة إىل أم يكييرار إ راج املع وميية  الييض سيينق يقييد

ينظر، ملند إملدا  التقةرير الض يقدم إىل ال جن ، س م  ل  إملدا      التقيةرير مي  خيالل ملد يي  
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مييي   3 ةالفقييير يت يييم  ةالنفتيييةح وال يييفة ي  وإىل أم ييييويل االملتنيييةر الواجييين إىل احلكيييم اليييوار  س 
     االيفةقي . م  4 ةاملة 

 ييوز أم يييدرج س التقييةرير العوامييل والصييعو ة  الييض يييؤقر مل ييت  رجيي  الو ييةء  -5
  ةاللت امة  مبوجن     االيفةقي .

 36 ةاملة 
 النظر س التقةرير

ميي  اقااهيية  ويوصييية   يييرا  مالئديية   ميية ينظيير ال جنيي  س كييل يقرييير ويقييدم -1
وليي  الطييرف أم ييير  مل ييت ال جنيي   يي ع ملةميي    يي ن  و ي ،يية إىل الدوليي  الطييرف املعنييي . و ييوز ل د

مع ومييية  ختتةر ييية. و يييوز ل جنييي  أم يط ييين إىل اليييدول األطيييراف مع ومييية  إضييية ي  ذا  صييي   
  تطنيق     االيفةقي .

س يقييدم يقرييير، جييةز ل جنيي  أم يح ييعر  كنيي ا    إذا ييي خر   وليي  طييرف ييي خرا   -2
إىل   ي ييك الدوليي  الطييرف، اسييتنة ا  الدوليي  الطييرف املعنييي   ضييرورة  حييت يطنيييق  يي   االيفةقييي  س

يقيييدم التقريييير ذو الصييي   س غضيييوم قالقييي  أشييي،ر مييي   مل مع ومييية  موقيييوق  ييية يتيييةح ل جنييي ، إذا
يوجيييييي  اإلشيييييعةر. وييييييدملو ال جنييييي  الدولييييي  الطيييييرف املعنيييييي  إىل امل يييييةرك  س  ييييي ا الفحيييييت. وإذا 

 م      املة ة. 1 ةر استجة ت الدول  الطرف  تقدم التقرير ذع الص  ، يطنق أهكةم الفق
 يتيح األمو العةم ل مم املتحدة التقةرير لكة   الدول األطراف.  -3
يتيييح الييدول األطييراف يقةرير يية مل ييت نطييةق واسييع لعةميي  اجلد،ييور س   ييداحبة  -4

 ويي ر إمكةني  االطال  مل ت االقااهة  والتوصية  العةم  املتع ق      التقةرير.
، إىل الوكييييةال  املتوصصيييي  وصيييينة يق يييييرا  مالئديييية   يييييل ال جنيييي ، ه ييييندة  -5

 األمييم املتحييدة و راجم،يية وسييةئر اهليئيية  املوتصيي ، أع يقييةرير ميي  الييدول األطييراف يتضييد  ط نيية  
امل ييةملدة، وي ييفع،ة  أو ي يي  إىل هةجت،يية ملثيل  يي   امل ييورة أو امل ييةملدة التقنيتييو، أو ل د يورة

 اإلشةرا ، إم وجد .  أو نة مبالهظة  ال جن  ويوصية ة  صد      الط 

 37 ةاملة 
 التعةوم  و الدول األطراف وال جن 

يتعييييةوم كيييييل  ولييييي  طيييييرف مييييع ال جنييييي  وي يييييةملد أملضيييييةء ة س االضيييييطال   -1
  واليت،م.
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ييييييويل ال جنييييي ، س ملالقت،ييييية ميييييع اليييييدول األطيييييراف، االملتنيييييةر اليييييالزم ل ييييينل  -2
 س ذلك مل  طريق التعةوم الدويل. مبة ووسةئل يع ي  القدرا  الوطني  لتطنيق     االيفةقي ،

 38 ةاملة 
 ملالق  ال جن  مع اهليئة  األخر 

لدملم يطنيق     االيفةقي  مل يت حنيو  عيةل وي يجيع التعيةوم اليدويل س املييدام الي ع 
 يغطي      االيفةقي :

يكييوم ميي  هييق الوكييةال  املتوصصيي  وغ  يية ميي  أج،يي ة األمييم املتحييدة أم   أ(
يدخل س نطيةق واليت،ية مي  أهكيةم  ي   االيفةقيي . ول جني   مة لنظر س يطنيقيكوم ممث   لد  ا

، لتقييدم م ييورة أم ييدملو الوكييةال  املتوصصي  واهليئيية  املوتصيي  األخير ، ه ييندة يييرا  مالئدية  
خربائ،ييية   ييي م يطنييييق االيفةقيييي  س ا يييةال  اليييض ييييدخل س نطيييةق واليييي  كيييل من،ييية. ول جنييي  أم 

صصي  وغ  ية مي  أج،ي ة األميم املتحيدة لتقيدم يقيةرير ملي  يطنييق االيفةقيي  يدملو الوكيةال  املتو
 س ا ةال  الض يدخل س نطةق أن طت،ة؛ 

يقييوم ال جنيي ، لييد  اضييطالمل،ة  واليت،يية،  ةلت ييةور، ه يين االقتضييةء، مييع    (
اهليئيية  األخيير  ذا  الصيي   املن يي ة مبوجيين معة ييدا   ولييي  حلقييوق اإلن ييةم، وذلييك  غييره 

يضييع  كييل من،يية ميي  منيية و يوجي،ييي  لإل ييال  واقااهيية  ويوصييية  ملةميي ،  ميية اي ييةق ضييدةم
 ويفة ع االز واجي  والتداخل س أ اء وظةئف،ة. 

 39 ةاملة 
 يقرير ال جن 

يقيدم ال جني  كيل سينتو يقيةرير مليي  أن يطت،ة إىل اجلدعيي  العةمي  وا  يل االقتصيية ع 
مل ت  حت التقيةرير واملع ومية   ويوصية  ملةم   نةء  واالجتدةملي، و وز هلة أم يقدم اقااهة  

اليييوار ة مييي  اليييدول األطيييراف. وييييدرج ي يييك االقااهييية  والتوصيييية  العةمييي  س يقريييير ال جنييي  إىل 
 جةنن يع يقة  الدول األطراف، إم وجد .

 40 ةاملة 
 مؤمتر الدول األطراف

النظير س أع  جتتدع الدول األطراف  ةنتظيةم س ميؤمتر ل يدول األطيراف  غيي  -1
 م  ل  يتع ق  تطنيق     االيفةقي .
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يدملو األمو العةم ل مم املتحدة إىل ملقد مؤمتر الدول األطيراف، س مومليد  -2
أقصييية  سيييت  أشييي،ر مييي   يييدء نفيييةذ  ييي   االيفةقيييي . وييييدملو األميييو العيييةم إىل ملقيييد االجتدةملييية  

 ف.  نةء مل ت قرار ملؤمتر الدول األطرا أو الالهق  مرة كل سنتو

 41 ةاملة 
 الو يع

 يكوم األمو العةم ل مم املتحدة و يع     االيفةقي .

 42 ةاملة 
 التوقيع

يفتح  ة  التوقيع مل يت  ي   االيفةقيي  جلدييع اليدول وملنظدية  التكةميل اإلق يديي س 
 .2007  آذار/مةر  30  م مقر األمم املتحدة س نيويورك املتنةرا  

 43 ةاملة 
 الرضة  ةاللت ام

لتصييديق الييدول املوقعيي  ولإلقييرار الرمسييي ميي  جةنيين منظدييية  االيفةقييي  ختضييع  يي   
 منظدييي  ل تكةميييل اإلق يدييييي أو التكةميييل اإلق يديييي املوقعييي . ويكيييوم مفتوهييي  النضيييدةم أع  ولييي 

 االيفةقي . يوقع  مل

 44 ةاملة 
 منظدة  التكةمل اإلق يدي

،ة الييييدول ذا  منظديييي  ي ييييك  "منظديييي  التكةمييييل اإلق يدييييي"يقصييييد  تعنيييي   -1
 ةمل ييةئل الييض  يتع ييق  يدييةال ييية ة س منطقيي  ميية، وينقييل إلي،يية الييدول األطييراف  ي،يية االختصييةص 

انضيدةم،ة، نطييةق  أو  كد،ية  ي   االيفةقيي . ويع ي  ي يك املنظدية ، س صيكوك إقرار ية الرمسيي
 عيد  ي ع يعيديل  ةمل ةئل الض  كد،ة     االيفةقي . وين ا الو ييع  يدية  يتع ق  يدةاختصةص،ة 

 جو رع س نطةق اختصةص،ة.
مل يييييت ي يييييك  "اليييييدول األطيييييراف"ينطنيييييق اإلشيييييةرا  س  ييييي   االيفةقيييييي  إىل  -2

 املنظدة  س هدو  اختصةص،ة. 
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مي   ي    47 ةمي  املية  3و 2 والفقيريو 45 ةمي  املية  1 ةوألغراه الفقير  -3
 يعتد   ع صك يو مل  منظد  ل تكةمل اإلق يدي.  ال ،االيفةقي 

متيييةر  منظدييية  التكةميييل اإلق يديييي، س األميييور اليييض ينيييدرج ضيييد  نطيييةق  -4
اختصةصيي،ة، هق،يية س التصيييويت س مييؤمتر اليييدول األطييراف،  عيييد  ميي  األصيييوا  م ييةو لعيييد  

متةر  ي ك املنظدية  هق،ية س التصيويت  وال  وهلة األملضةء الض  ي أطراف س     االيفةقي .
 ء  ي،ة هق،ة س التصويت، والعكل صحيح.إذا مةرست أع  ول  م  الدول األملضة

 45 ةاملة 
  دء النفةذ

ينييدأ نفييةذ  يي   االيفةقييي  س اليييوم الثالقييو اليي ع ي ييي يييةريخ إيييدا  الصيييك  -1
 االنضدةم.  أو الع ري  ل تصديق

منظديي  ل تكةمييل اإلق يدييي  أو ينييدأ نفييةذ  يي   االيفةقييي ،  ةلن يين  لكييل  وليي  -2
ينضييم إلي،يية  عييد إيييدا  الصييك الع ييري  ميي  ي ييك  أو يقر يية رمسييية   أو يصييد ق مل ييت  يي   االيفةقييي 

 الصكوك، س اليوم الثالقو م  يةريخ إيدا  صك،ة. 

 46 ةاملة 
 التحفظة 

 ملوضو      االيفةقي  وغرض،ة.  ال  وز إ داء أع  فظ يكوم منة ية   -1
  وز سحن التحفظة  س أع وقت. -2

 47 ةاملة 
 التعديال 

هل   االيفةقيي  وأم يقدمي  إىل األميو   ول  طرف أم يقاح يعديال    وز ألع -1
 العةم ل مم املتحيدة. ويقيوم األميو العيةم  يء ال  اليدول األطيراف  ي ع يعيديال  مقاهي ، طةلنية  

إذا كةنييت  نيي  ملقييد مييؤمتر ل ييدول األطييراف ل نظيير س ي ييك املقاهيية  والنييت  مبيية إلي،يية إشييعةر 
ؤمتر ق يث اليدول األطيراف مل يت األقيل، س غضيوم أر عي  أشي،ر مي  ذليك  ي،ة.  ءذا هن  ملقد املي

اإل ال ،  ءم األمو العةم يعقد املؤمتر  ت رملةي  األمم املتحدة. ويقدم األمو العةم أع يعيديل 
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ل مييييم املتحييييدة يعتدييييد  ق ثيييية الييييدول األطييييراف احلةضييييرة واملصييييوي  س املييييؤمتر إىل اجلدعييييي  العةميييي  
 إىل كة   الدول األطراف لقنول . ل دوا ق  مل ي  مث
مي   ي   املية ة س الييوم  1 ةل فقير  يندأ نفةذ التعديل ال ع يحعتدد وييحَقر  و قية   -2

الثالقيييو مييي    يييو  مليييد  صيييكوك القنيييول املو ملييي  ق ثيييي مليييد  اليييدول األطيييراف س ييييةريخ املتدييية  
 التعييديل. مث ينييدأ نفيييةذ التعييديل جتيية  أع  ولييي  طييرف س الييييوم الثالقييو ميي  إييييدا  صييك قنوهلييية.

 ل دول األطراف الض قن ت .  إال يكوم التعديل م  مة   وال
مي   ي   املية ة ويتع يق  1 ةل فقير  ذ التعديل ال ع يحعتدد وييحَقر  و قية  ويندأ نفة -3

جتيية  كة ي  الييدول األطيراف س اليييوم الثالقيو ميي    يو  ملييد   40و 39و 38و 34   يةملوا هصيرا  
صيييكوك القنيييول املو ملييي  ق ثيييي مليييد  اليييدول األطيييراف س ييييةريخ املتدييية  التعيييديل، إذا قيييرر ميييؤمتر 

 انراء. الدول األطراف ذلك  توا ق 

 48 ةاملة 
 نق  االيفةقي 

 يييوز ألع  ولييي  طيييرف أم يييينق   ييي   االيفةقيييي   ءشيييعةر خطيييي يوج،ييي  إىل األميييو 
 عييد سيين  واهييدة ميي  يييةريخ ي يي م األمييو العييةم  ل مييم املتحييدة. ويصيينح  يي ا اليينق  نة يي ا   العييةم

 ذلك اإلشعةر.

 49 ةاملة 
 ال كل املي  ر لالطال 

 .ةي ،ل االطال  مل ي،أشكةل يتةح نت     االيفةقي  س 

 50 ةاملة 
 هجي  النصوص

يت يييييةو  س احلجيييييي  النصيييييوص اإلسييييينةني  واإلنك ي يييييي  والروسيييييي  والصييييييني  والعر يييييي  
 .والفرن ي  هل   االيفةقي 

ليي لك، وق ييع  يي   االيفةقييي  املوقعييوم أ نيية  املفوَّضييوم، امليي ذوم هلييم مل ييت النحييو  ة  وإقنةييي
 لواجن م  هكوم  كل من،م.ا





 

 

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص 

 ذوي اإلعاقة

  61/106 ةاعُتمد بقرار اجلمعية العام

 2006 كانون األول/ديسمرب 13 خاملؤر

 2008 وأيار/ماي 3تاريخ بدء النفاذ: 

 ي ي: مة ايفقت مل ت إم الدول األطراف س   ا الربويوكول قد

 1 ةاملة 
(  ةختصيييةص "الدولييي  الطيييرف"يعييياف الدولييي  الطيييرف س  ييي ا الربويوكيييول   -1

جمدوملييية   أو (  ت قيييي النالغييية  مييي  األ يييرا "ال جنييي "جلنييي  هقيييوق األشيييوةص ذوع اإلملةقييي   
ضيحةية جمدوملة  األ را  امل دولو  ةختصةصي،ة والي ي  ييدملوم أحبيم  أو  ةسم األ را  أو األ را 

 .، والنظر س ي ك النالغة انت،ةك  ول  طرف ألهكةم االيفةقي 
يكيوم  ال ال  وز ل جن  ي  م أع  ال  يتع ق   ع  ول  طيرف س االيفةقيي  -2

 س   ا الربويوكول. طر ة  

 2 ةاملة 
 يعترب ال جن  النال  غ  مقنول:

 ؛مىت كةم النال  جم،وال    أ(
كييةم  أو ةل ل حييق س يقييدم ي ييك النالغيية أو شييكل اليينال  إسييةءة اسييتعد   (

 ألهكةم االيفةقي ؛ ة  منة ي
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 كةنيييييت، أو أو كةنيييييت امل ييييي ل  نف ييييي،ة قيييييد سييييينق أم نظييييير   ي،ييييية ال جنييييي   ج(
 الت وي  الدولي ؛ أو زالت، حمل  راس  مبقتضت إجراء آخر م  إجراءا  التحقيق الدويل مة أو

ي رع     القةمليدة إذا   وال الداخ ي .يح تنفد كة   وسةئل االنتصةف  مل أو   (
كييةم ميي  غيي  املييرجح أم  أو كييةم إملدييةل وسييةئل االنتصييةف قييد طييةل أمييد   صييورة غيي  معقوليي 

 يفضي إىل انتصةف  عةل؛
 كةم غ  مدملم  ربا و كة ي ؛  أو أسة  واضح  ال أو كةم (ه 

أو مييييىت كةنييييت الوقييييةئع موضييييو  اليييينال  قييييد هييييدقت قنييييل  ييييدء نفييييةذ  يييي ا   و(
 إذا استدر  ي ك الوقةئع  عد يةريخ النفةذ. إال الربويوكول  ةلن ن  ل دول  الطرف املعني ،

 3 ةاملة 
م    ا الربويوكيول، يتيوخت ال جني  ال يري  س مليره أع  يال   2 ة  هكةم املة  ر نة  

، يقدم إلي،ة مل ت الدول  الطرف. ويقدم الدول  الطرف املت قي  إىل ال جن ، س غضيوم سيت  أشي،ر
 يةنييية  مكتو ييي  يوضيييح  ي،ييية امل ييي ل  ويوضيييح أع إجيييراءا  انتصيييةف يكيييوم ي يييك  أو يف ييي ا 

 الدول  قد اخت  ة.

 4 ةاملة 
وقنيل التوصيل إىل قيرار   ي م  مية  وز ل جن ، س أع وقت  عد ي ي م  يال  -1

  يي م يتويي  موضييومل ، أم  يييل إىل الدوليي  الطييرف املعنييي  ل نظيير، مل ييت سيينيل االسييتعجةل، ط نيية  
ميكييي  ر عيي   ضيييحي  االنت،يييةك  ال ي ييي م ميي  ييييدا   مؤقتييي  لتفيية ع إحليييةق ضييرر ميية الدوليي  الطيييرف

 ضحةية .  أو امل ملوم
مي   يي   املية ة،  ييءم  1 ةل فقير  ملنيدمة متيةر  ال جنيي  سي طت،ة التقديريي  و قيية   -2

 موضومل .  أو اختةذ قرار    م مقنولي  النال  يعين ضدنة   ال ذلك

 5 ةاملة 
  ج  يية  مغ قيي  لييد  حث،يية النالغيية  س إطييةر  يي ا الربويوكييول. ويقييوم يعقييد ال جنيي

ال جني ،  عيد  راسيي  الينال ،  ءهةليي  اقااهة ية ويوصييية ة، إم وجيد ، إىل الدوليي  الطيرف املعنييي  
 وإىل امل تد ل.
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 6 ةاملة 
  يية يييدل مل ييت وقييو  انت،ةكيية  ج يييد  إذا ي قييت ال جنيي  مع وميية  موقوقيية   -1

جةنيين  وليي  طييرف ل حقييوق املنصييوص مل ي،يية س االيفةقييي ، يييدملو ال جنيي  ي ييك منتظديي  ميي   أو
الدول  الطرف إىل التعيةوم س  حيت املع ومية  ويقيدم مالهظية    ي م املع ومية  املعنيي  هلي ا 

 الغره.
أكثير مي  أملضيةئ،ة إلجيراء  ير ويقيدم يقريير  أو  وز ل جني  أم يعيو ملضيوا   -2

، آخيييي ة س املتنةر يييية أع مالهظيييية  يقييييدم،ة إلي،يييية الدوليييي  مل ييييت وجيييي  االسييييتعجةل إىل ال جنيييي 
الطيييرف املعنيييي  وأع مع ومييية  أخييير  موقيييوق  ييية متةهييي  هلييية. و يييوز أم يتضيييد  التحيييرع القييييةم 

   يةرة إلق يم الدول  الطرف، مىت است  م األمر ذلك ومبوا قت،ة.
ىل يقيييوم ال جنييي ،  عيييد  راسييي  نتيييةئ  ذليييك التحيييرع،  ءهةلييي  ي يييك النتيييةئ  إ -3

 الدول  الطرف املعني  م فومل    ع يع يقة  ويوصية .
يقيييييوم الدولييييي  الطيييييرف املعنيييييي ، س غضيييييوم سيييييت  أشييييي،ر مييييي  ي قيييييي النتيييييةئ   -4

 والتع يقة  والتوصية  الض أهةلت،ة ال جن ،  تقدم مالهظة ة إىل ال جن .
 ييرع ذلييك التحييرع  صييف  سييري ، ويح ييتدل يعييةوم ي ييك الدوليي  الطييرف س  -5

 مراهل اإلجراءا .مجيع 

 7 ةاملة 
 ييوز ل جنيي  أم يييدملو الدوليي  الطييرف املعنييي  إىل أم يييدرج س يقرير يية املقييدم  -1
ميييي  االيفةقييييي  يفةصيييييل أع يييييدا   متويييي ة اسييييتجة   لتحيييير أجييييرع مبوجيييين  35 ةمبوجيييين امليييية 

 م    ا الربويوكول. 6 املة ة
،ر امل ييةر إلي،يية س  ييوز ل جنيي ، ملنييد االقتضييةء،  عييد انت،ييةء  يياة ال ييت  أشيي -2

م يييدملو الدوليي  الطييرف املعنييي  إىل إ الغ،يية  ةلتييدا   املتويي ة اسييتجة   ، أ6 ةميي  امليية  4 الفقييرة
 ل لك التحرع.

 8 ةاملة 
االنضدةم إليي ،  أو التصديق مل ي  أو  وز ل دول  الطرف، وقت يوقيع   ا الربويوكول

 .7و 6   س املة يويعاف  ةختصةص ال جن  املنصوص مل ي ال أم يع   أحبة
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 9 ةاملة 
 يكوم األمو العةم ل مم املتحدة و يع   ا الربويوكول.

 10 ةاملة 
الربويوكييول ل ييدول ومنظديية  التكةمييل اإلق يدييي املوقعيي   ايفييتح  يية  التوقيييع مل ييت  يي 

 .2007  آذار/مةر  30  م مل ت االيفةقي  وذلك س مقر األمم املتحدة س نيويورك املتنةرا  

 11 ةاملة 
خيضع   ا الربويوكول لتصديق الدول املوقع  مل ت  ي ا الربويوكيول اليض صيدقت مل يت 

انضيييدت إلي،ييية. وخيضيييع لإلقيييرار الرمسيييي مييي  جةنييين منظدييية  التكةميييل اإلق يديييي  أو االيفةقيييي 
انضيدت إلي،ية. ويكيوم االنضيدةم إىل  أو املوقع  مل يت  ي ا الربويوكيول واليض أقير  االيفةقيي  رمسيية  

أقر ية  أو منظدي  ل تكةميل اإلق يديي صيدقت مل يت االيفةقيي  أو ألع  ولي  الربويوكول مفتوهية    ا 
 يوقع الربويوكول.  ومل انضدت إلي،ة أو رمسية  

 12 ةاملة 
منظديييي  ي ييييك ،ة الييييدول ذا   "منظديييي  التكةمييييل اإلق يدييييي"يقصييييد  تعنيييي   -1

 ةمل ييةئل الييض  يتع ييق  يدييةوينقييل إلي،يية الييدول األملضييةء  ي،يية االختصييةص  ميية ال ييية ة س منطقيي 
  كد،ييية  ييي   االيفةقيييي  و ييي ا الربويوكيييول. ويع ييي  ي يييك املنظدييية ، س صيييكوك إقرار ييية الرمسيييي

 ةمل ييييةئل اليييييض  كد،يييية  ييييي   االيفةقييييي  و ييييي ا  يتع يييييق  يدييييةانضييييدةم،ة، نطييييةق اختصةصييييي،ة  أو
 د   ع يعديل جو رع س نطةق اختصةص،ة.الربويوكول. وين ا الو يع  يدة  ع

مل ييييت ي ييييك  "الييييدول األطييييراف"الربويوكييييول إىل  اينطنييييق اإلشييييةرا  س  يييي  -2
 املنظدة  س هدو  اختصةص،ة. 

مييييي   ييييي ا  15 ةمييييي  املييييية  2 ةوالفقييييير  13 ةمييييي  املييييية  1 ةألغيييييراه الفقييييير  -3
 يعتد   ع صك يو مل  منظد  ل تكةمل اإلق يدي.  ال ،الربويوكول

منظدييية  التكةميييل اإلق يديييي، س األميييور اليييض ينيييدرج ضيييد  نطيييةق  متيييةر  -4
اختصةصي،ة، هق،يية س التصيويت س اجتديية  اليدول األطييراف،  عيد  ميي  األصيوا  م ييةو لعييد  
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متييييةر  ي ييييك املنظديييية  هق،يييية س  وال  وهليييية األملضييييةء الييييض  ييييي أطييييراف س  يييي ا الربويوكييييول.
 ،ة هق،ة س التصويت، والعكل صحيح.التصويت إذا مةرست أع  ول  م  الدول األملضةء  ي

 13 ةاملة 
 نييدء نفييةذ االيفةقييي ، ينييدأ نفييةذ  يي ا الربويوكييول س اليييوم الثالقييو ميي   ر نيية   -1

 االنضدةم.  أو إيدا  الصك العةشر ل تصديق
منظدي  ل تكةميل اإلق يديي  أو يندأ نفيةذ  ي ا الربويوكيول،  ةلن ين  لكيل  ولي  -2

ينضييم إلييي   عييد إيييدا  الصييك العةشيير ميي  ي ييك  أو يقيير  رمسييية   أو يصييد ق مل ييت  يي ا الربويوكييول
 الصكوك، س اليوم الثالقو م  يةريخ إيدا  صك،ة. 

 14 ةاملة 
 ملوضو    ا الربويوكول وغرض . ال  وز إ داء أع  فظ يكوم منة ية   -1
  وز سحن التحفظة  س أع وقت. -2

 15 ةاملة 
هليييي ا الربويوكييييول وأم يقدميييي  إىل  عييييديال   ييييوز ألع  وليييي  طييييرف أم يقيييياح ي -1

األمو العةم ل مم املتحدة. ويقوم األمو العةم  ء ال  اليدول األطيراف  ي ع يعيديال  مقاهي ، 
إذا كةنييت  نيي  ملقييد اجتديية  ل ييدول األطييراف ل نظيير س ي ييك املقاهيية   مبيية إلي،يية إشييعةر  طةلنيية  

ألطيراف مل يت األقيل، س غضيوم أر عي  أشي،ر والنت  ي،ة.  ءذا هن  ملقد االجتدة  ق ث الدول ا
مي  ذلييك اإل يال ،  ييءم األميو العييةم يعقيد االجتديية   يت رملةييي  األميم املتحييدة. ويقيدم األمييو 
العةم أع يعيديل يعتديد  ق ثية اليدول األطيراف احلةضيرة واملصيوي  س االجتدية  إىل اجلدعيي  العةمي  

 اف لقنول .إلقرار  مث إىل كة   الدول األطر ل مم املتحدة 
س الييوم املية ة مي   ي    1 ةل فقير  يندأ نفةذ التعديل ال ع يحعتدد وييحَقر  و قية   -2

الثالقيييو مييي    يييو  مليييد  صيييكوك القنيييول املو ملييي  ق ثيييي مليييد  اليييدول األطيييراف س ييييةريخ املتدييية  
 التعييديل. مث ينييدأ نفيييةذ التعييديل جتيية  أع  ولييي  طييرف س الييييوم الثالقييو ميي  إييييدا  صييك قنوهلييية.

 ل دول األطراف الض قن ت .  إال يكوم التعديل م  مة   الو 
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 16 ةاملة 
 ييوز ألع  وليي  طييرف أم ييينق   ييي ا الربويوكييول  ءشييعةر خطييي يوج،يي  إىل األميييو 

 عييد سيين  واهييدة ميي  يييةريخ ي يي م األمييو العييةم  العييةم ل مييم املتحييدة. ويصيينح  يي ا اليينق  نة يي ا  
 ذلك اإلشعةر. 

 17 ةاملة 
 .ةي ،ل االطال  مل ي،أشكةل ربويوكول س يتةح نت   ا ال

 18 ةاملة 
نك ي يييييي  والروسيييييي  والصييييييني  والعر يييييي  اإليت يييييةو  س احلجيييييي  النصيييييوص اإلسييييينةني  و 

 .والفرن ي  هل ا الربويوكول
ليي لك، قييةم املفوضييوم املوق عييوم أ نيية ، املوولييوم ه يين األصييول ميي  جةنيين  ة  وإقنةييي

 الربويوكول.هكومة م،  ةلتوقيع مل ت   ا 



 

 

دولية حلامية مجيع األشخاص من ال تفاقيةالا

 القرسي االختفاء

 61/177 ةبقرار اجلمعية العام تاعُتمد

 2006 كانون األول/ديسمرب 20 خاملؤر 

 2010 كانون األول/ديسمرب 23تاريخ بدء النفاذ: 

 ديباجةال

 األطراف س     االيفةقي ، الدول إم
مل ييت اليييدول االلتيي ام  تع يييي  اهيياام هقيييوق  يفيييرهميثييةق األميييم املتحييدة  أميعتييرب  إذ
 ،و ع ية   ملةملية   اهاامة  األسةسي   رية احلاإلن ةم و 

 اإلن ةم، حلقوقاإلملالم العةملي  إىل ي تند وإذ
دةملييي  والثقة ييي ، وإىل االقتصيية ي  واالجت  ييةحلقوقالع،ييد الييدويل اخلييةص  إىلي يي   وإذ

وإىل الصيييكوك الدوليييي  األخييير  ذا  الصييي    ،وال يةسيييي  املدنيييي الع،يييد اليييدويل اخليييةص  يييةحلقوق 
 والقةنوم اإلن ةأل والقةنوم اجلنةئي الدويل، اإلن ةمهقوق  مبجةال 

حدةييي  مجيييع األشييوةص ميي  االختفييةء الق ييرع،  املتع ييقاإلملييالم  إىل أيضيية   ي يي  وإذ
كيييييييةنوم   18  امليييييييؤر  47/133 ةاملتحيييييييدة س قرار ييييييي ل ميييييييماجلدعيييييييي  العةمييييييي   الييييييي ع املتدديييييييي 
 ،1992 األول/ ي درب
اليي ع ي ييكل جرمييي  وي ييكل، س ظييروف  الق ييرعخطييورة االختفييةء  شييدةيييدرك  وإذ

 اإلن ةني ،معين  حيد  ة القةنوم الدويل، جرمي  ضد 
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ميييريكن الق يييرع ومكة حييي  إ يييال   االختفيييةءمنيييع هيييةال   مل يييتالعييي م ملقيييد   وقيييد
 جرمي  االختفةء الق رع م  العقة ،

ملييدم التعييره الختفييةء ق ييرع، وهييق  سكييل شييوت   هييقوضييعت س االملتنييةر  وقييد
 الضحةية س العدال  والتعوي ،

  يي م ظييروف االختفييةء الق ييرع ومعر يي   احلقيقيي كييل ضييحي  س معر يي    هييق يؤكيد وإذ
ن ير مع ومية  لتحقييق  ي   مجيع واسيتالم و  هريي ملي  هقي  س  مص  ال وت املوتفي،  ضيال  

 الغةي ،
 املوا  التةلي : مل تايفقت  قد

 األول الجزء
 1 ةاملة 

]...[ 
 يعري  أع شوت لالختفةء الق رع.  وز ال -1
 التيي ر   يي ع ظييرف اسييتثنةئي كييةم، سييواء يع ييق األميير حةليي  هيير   ييوز ال -2

  يييي  هةلييي  اسيييتثنةء  أو  ةنعيييدام االسيييتقرار ال يةسيييي اليييداخ ي، أو هييير ،الت،دييييد  ةنيييدال   أو
 الق رع. االختفةءأخر ، لتربير 

 2 ةملة ا
 االهتجييييييةز أو االملتقيييييةل "الق يييييرع االختفيييييةء"    يقصييييييد ييييي   االيفةقيييييي ،  ألغيييييراه

 ييييتم مل يييت أييييدع ميييوظفي الدولييي ، احلريييي أع شيييكل مييي  أشيييكةل احلرميييةم مييي   أو االختطيييةف أو
يعقنيي  و مبوا قت،يية،  أو ميي  الدوليي   ملييم أو جمدومليية  ميي  األ ييرا  يتصيير وم  ييءذم أو أشييوةص أو

مكييييةم  أو مصيييي  ال ييييوت املوتفييييي إخفييييةء أو ر يييي  االملييييااف حرمييييةم ال ييييوت ميييي  هريتيييي 
 حيرم  م  محةي  القةنوم. ممة وجو  ،
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 3 ةاملة 
اليض  2 ةس التصر ة  ا يد ة س املية  ل تحقيقكل  ول  طرف التدا   املالئد    يتو 

موا قيي  ميي  الدوليي ،  أو  ملييم أو يتصيير وم  وم إذم األ ييرا جمدومليية  ميي   أو أشييوةص يقييوم  يية
 .ا ةكد ولتقدم امل ؤولو إىل 

 4 ةاملة 
االختفةء الق رع جرميي  س قةنوحبية  ي كلكل  ول  طرف التدا   الالزم  لكي   يتو 

 اجلنةئي.

 5 ةاملة 
مت  كدييية  جرميييي  ضيييد اإلن يييةني  املن،جيييي  أو ممةرسييي  االختفيييةء الق يييرع العةمييي  ي يييكل

 القةنوم.ذلك املنصوص مل ي،ة س  العواقنيعريف،ة س القةنوم الدويل املطنق وي تتنع 

 6 ةاملة 
 ولي  طييرف التيدا   الالزمي  لتحدييل امل ييؤولي  اجلنةئيي  مل يت أقييل  كيل يتوي  -1

 يقدير:
  ةريكة يييةيوصيييي  أو يييي مر أو يريكييين جرميييي  االختفيييةء الق يييرع، مييي  لكيييل  أ(

 ي اك س اريكة ة؛ أو متواطئة  يكوم  أو ة،حيةول اريكة  أو
 :ال ع الرئيل   (

 ييت إمرييي  ورقة تيي  مميي  يعد ييوم مل ييم  يي م أهييد مر وسييي   مل ييت كييةم '1'
اريكيية  جرمييي  االختفييةء  وشييككييةم مل ييت  أو الفع يتييو قييد اريكيين

  وضوح؛يعدد إغفةل مع ومة  كةنت يدل مل ت ذلك  أو ،الق رع
م يؤوليت  ورقة تي  الفع يتيو مل يت األن يط  اليض ييرينط  يية  مييةر  كيةم '2'

 الق رع؛جرمي  االختفةء 
التييييدا   الالزميييي  واملعقوليييي  الييييض كييييةم  وسييييع  اختةذ يييية  ة يييي ك  يتويييي  مل '3'

 قدييييع اريكة يييية أو االختفييييةء الق ييييرع جرمييييي ل حي وليييي   وم اريكيييية  
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 التحقييييييييقمليييييييره األمييييييير مل يييييييت ال ييييييي طة  املوتصييييييي  ألغيييييييراه  أو
 هق ؛واملال

الفقيييييرة الفرمليييييي    ( أمليييييال  إخيييييالل  ةلقوامليييييد ذا  الصييييي   اليييييض  س لييييييل  ج(
امل يييؤولي  والواجنييي  التطنييييق مبوجييين القيييةنوم اليييدويل مل يييت قةئيييد  مييي ينطيييوع مل يييت  رجييي  أمل يييت 

 الع كرع. القةئدمقةم   عال   يقوممل ت أع شوت  أو مل كرع
 مدنيييي  أو ةمييي مييي  سييي ط  مل ةصييية ر  ة يع يدييي أو التييي ر   ييي ع أمييير  يييوز ال -2

 جرمي  االختفةء الق رع. لتربيرغ  ة  أو مل كري  أو

 7 ةاملة 
مل يييت جرميييي  االختفيييةء الق يييرع ملقو ييية  مالئدييي   ولييي  طيييرف  كيييل يفيييره -1

 اجلرمي .    ي خ  س االملتنةر شدة ج ةم  
 ي ي: مة  ول  طرف أم  د  لكل  وز -2
لكيييييل مييييي  ي ييييية م  فعةليييييي ، رغيييييم يورطييييي  س وخةصييييي   املوففييييي ، الظيييييروف  أ(

س إيضيةح  أو ال يوت املوتفيي و يو مل يت قييد احلييةة، إملية ةاريكة  جرميي  اختفيةء ق يرع، س 
 س  ديد  وي  امل ؤولو مل  اختفةء ق رع؛ أو ،مال  ة  هةال  اختفةء ق رع

اإلخيالل  يءجراءا  جنةئيي  أخير ، الظيروف امل يد ة، وخةصي  س  ملدم مع   (
ميي  يثنييت إ انييت،م  ةريكيية  جرمييي  االختفييةء الق ييرع س إزاء  أو املوتفيييو ييةة ال ييوت  هةليي 

   كل خةص. أشوةص آخري  قة  و ل ت قر أو معوقو، أو قصر، أو هق ن ةء هوامل،

 8 ةاملة 
 ،5 ةملدم اإلخالل  ةملة  مع
 ولي  طييرف يطنييق نظيةم يقيية م  صييد  االختفيةء الق ييرع التييدا    كييل يتوي  -1

 الدملةو  اجلنةئي : يقة م اة الالزم  حيث يكوم 
 ومتنةسن  مع ج ةم      اجلرمي ؛ األمد طوي    أ(

 إىل طة ع،ة امل تدر؛ حبةي  جرمي  االختفةء الق رع، نظرا   ملند يندأ   (
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الق ييرع س سيينيل انتصييةف  وليي  طييرف هييق ضييحةية االختفييةء  كييل يكفييل -2
 التقة م.  اة ع ي خالل 

 9 ةاملة 
 وليي  طييرف التييدا   الالزميي  إلقييرار اختصةصيي،ة  ةلنييت س جرمييي   كييل يتويي  -1
 اختفةء ق رع:
 اجلرمييي  قييد اريكنييت  اخييل أع إق يييم خيضييع لواليت،يية القضييةئي  يكييوم ملنييدمة  أ(

 سف  م ج   س     الدول ؛ أو مل ت منت طةئرا  أو
 مريكن اجلرمي  املفاه م  رملةية ة؛ يكوم ملندمة   (
ال يييوت املوتفيييي مييي  رملةية ييية ويييير  الدولييي  الطيييرف  ييي    يكيييوم ملنيييدمة  ج(

 مالءم  إقرار اختصةص،ة.
التييدا   الالزميي  إلقييرار اختصةصيي،ة  ةلنييت س   وليي  طييرف أيضيية   كييل يتويي  -2

س أع إق ييم خيضيع لواليت،ية  يكوم مريكين اجلرميي  املفياه متواجيدا   ملندمةجرمي  اختفةء ق رع 
 حمكدي إىل  أو اللت امة ة الدوليي      إىل  ول  أخر  و قة   أو     الدول ي  د   مة مل القضةئي ،

 جنةئي   ولي  يعاف  ةختصةص،ة.
  ييي   االيفةقيييي  أع اختصيييةص جنيييةئي آخييير جتيييرع ممةرسيييت  و قييية   ي يييتنعد ال -3

 ل قوانو الوطني . 

 10 ةاملة 
 ول  طرف يوجد س إق يد،ة شيوت ي يتن  س أني  اريكين جرميي   كل مل ت -1

يتو  مجييع التيدا   القةنونيي  األخير  الالزمي   أو   ا ال وت اهتجةزاختفةء ق رع أم يكفل 
مىت رأ ،  عد  حت املع ومة  املتةه  هلة، أم الظيروف ي يت  م ذليك.  إق يد،ةلكفةل   قةئ  س 

 ي يتدر يوز أم  وال لت يريع الدولي  الطيرف املعنيي ، دا   و قة  ويتو      الت االهتجةزويتم   ا 
 الت  يم. أو التقدمإجراءا   أو أقنةء املالهقة  اجلنةئي هضور  ل ددة الالزم  لكفةل   إال

ميي   يي    1 ةالطييرف الييض يتويي  التييدا   امل ييةر إلي،يية س الفقيير  الدوليي  مل ييت -2
 قيقييية  ملة يييي  إلقنييية  الوقيييةئع. ومل ي،ييية أم يع يييم اليييدول  أو أوليييية    قيقييية    يييورا  املييية ة أم جتيييرع 

أهكييةم  مبوجيين ةلتييدا   الييض اختيي  ة  9 ةميي  امليية  1 ةاألخيير  امل ييةر إلي،يية س الفقيير  األطييراف
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  قيق،ييية األويل و نتيييةئ سييييدة االهتجيييةز والظيييروف اليييض ييييربر ،  وال املييية ة، ييي   مييي   1 ةالفقييير 
 .اختصةص،ةإذا كةنت ينوع ممةرس   مة التحقيقة  العة ي ، منين  هلة أو

م   ي   املية ة االيصيةل  1 ةشوت حيتج  مبوجن أهكةم الفقر  لكل  وز -3
مبدثييييل الدوليييي  الييييض يقيييييم  ي،يييية إقةميييي   أو الييييض حيدييييل جن يييييت،ة ل دوليييي  يييي قر  ممثييييل مؤ ييييل   ييييورا  

 يتع ق   وت ملدم اجلن ي . األمراملتية ي ، إذا كةم 

 11 ةاملة 
الطييييرف الييييض يعثيييير س إق يييييم خةضييييع لواليت،يييية القضييييةئي  مل ييييت  الدوليييي  مل ييييت -1

اختفييةء ق ييرع أم  يييل القضييي  إىل سيي طة ة املوتصيي  ملنةشييرة الييدملو   جلرمييي املريكيين املفيياه 
 اللت امة ييييية الدوليييييي ،   ييييي  إىل  ولييييي  أخييييير  و قييييية   مل أو ي ييييي م ال يييييوت املعيييييين مل إماجلنةئييييي ، 

   يعاف  ةختصةص،ة.    إىل حمكد  جنةئي   ولي مل أو
ال يي طة  قرار يية س نفييل الظييروف الييض يتويي   ي،يية قرارا يية س   يي   يتويي  -2

 لقيييييةنوم  ييييي   الدولييييي  الطيييييرف. القيييييةنوم العيييييةم، وذليييييك و قييييية   جيييييرائمأع جرميييييي  ج ييييييد  مييييي  
يكييوم قواملييد اإلقنيية  الواجنيي  التطنيييق  ال ،9 ةميي  امليية  2 ةس الفقيير  إلي،ييةاحلييةال  امل ييةر  وس

واإل انيي  أقييل شييدة حييةل ميي  األهييوال ميي  ي ييك الييض يطنييق س احلييةال  امل ييةر  املالهقيية مل ييت 
 .9 ةم  املة  1 ةس الفقر  إلي،ة

جرميي  اختفيةء ق يرع يتدتيع  ضيدةم معةم تي  الريكة ي  مالهيق  شيوت كل -3
جتير  جرمي  اختفيةء ق يرع الريكة   الدملو . وكل شوت حيةكم  مراهلمعةم   ملة ل  س مجيع 

 ل قةنوم. و قة  وم تق   ون ي،  ين   حمكد  خمتص   أمةمحمةكد  ملة ل  ل  

 12 ةاملة 
وقيع ضيحي  اختفيةء ق يرع  مية  ول  طرف مل  يدملي أم شوصة   كل يكفل -1

 ون ي،ية   سيريعة   ويقيوم  ي   ال ي طة   نحيث اال مليةء حثية    ةلوقةئعهق إ ال  ال  طة  املوتص  
. ويتوييي  ييييدا   مالئدييي  ملنيييد االقتضيييةء ون ي،ييية   متعدقييية   يييي خ   قيقييية   و وموجتيييرع ملنيييد ال ييي وم 

مليييي    ضييييال   ،ال ييييةكي وال يييي،و  وأقييييةر  ال ييييوت املوتفييييي واملييييدا عو مليييين،م محةييييي لضييييدةم 
أييي  شيي،ة ة  أو ير ييين   يينن ال ييكو  املقدميي  أو ميي  أع سييوء معةم يي  ،التحقيييقامل يياكو س 

  ة.يدىل 
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وقيع  مية ولي   ديل مل يت االملتقية   ي م شوصية   نةك أسينة  معق كةنت مىت -2
 هيىت ليو مي   ي   املية ة  قيقية   1 ةال ي طة  امل يةر إلي،ية س الفقير  جترعضحي  اختفةء ق رع، 

 رمسي . شكو يقدم أي   مل
 ولييي  طيييرف مل يييت أم يكيييوم ليييد  ال ييي طة  امل يييةر إلي،ييية س  كيييل  يييرص -3

 ي ي: مة م      املة ة 1 الفقرة
س ذلييك إمكةنييي   مبيية ، فعةلييي  الالزميي  إل ييةز التحقيييق وار وامليي الصييالهية   أ(

 املع ومة  ذا  الص    ةلتحقيق ال ع جتري ؛ م االطال  مل ت الوقةئق وغ  ة 
وملنيييد الضيييرورة  يييءذم م ييينق مييي  حمكدييي  ينيييت س األمييير س  الوصيييول، سييينل   (

وأع مكييةم آخيير  دييل أسيينة  معقوليي  مل ييت االملتقيية   االهتجييةزأسيير  وقييت ممكيي ، إىل مكييةم 
 . ي   م ال وت املوتفي موجو  

 ول  طرف التدا   الالزم  ملنع األ عيةل اليض يعيوق سي  التحقييق  كل يتو  -4
. ويت كيييد  وجييي  خيييةص مييي  أنييي  لييييل  وسيييع املت،ديييو  ةريكييية  جرميييي  االختفيييةء مل ي،يييةواملعةقنييي  
مل يييت متيييةر  انتقيييةم  أو  تنفيييي  أملديييةل ير يييين أو  ضيييغو ييييق مل يييت جمييير  التحق التييي ق الق يييرع 
ملييي  امل ييياكو س   ضيييال   ،أقيييةر  ال يييوت املوتفيييي وامليييدا عو ملييين،م أو ال ييي،و  أو ال يييةكي
 .التحقيق

 13 ةاملة 
يعتييييرب جرمييييي  االختفييييةء  ال  يديييية  ييييو الييييدول األطييييراف، الت يييي يم ألغييييراه -1

جرمي  يكدي  وراء ية  وا يع سيةسيي .  أو   سيةسي ،متص   جبرمي جرمي  أو الق رع جرمي  سيةسي ،
 ي تند إىل مثل     اجلرمي .ي  يم ال نن وهد  ر   ط ن  هل ا وز  ال و ةلتةيل،

االختفيييةء الق ييييرع حكيييم القييييةنوم جرميييي  ميييي  اجليييرائم املوجنيييي   جرمييييي  يعتيييرب -2
 يفةقي . و  ول أطراف قنل  دء نفةذ     االمربم  ي  يم  معة دةل ت  يم س كل 
األطييييراف  ييييء راج جرمييييي  االختفييييةء الق ييييرع ضييييد  اجلييييرائم  الييييدول يتع،ييييد -3

  يدة  ين،ة. ي  يم يربم،ة الهقة   معة دةامل وغ  ل ت  يم س كل 
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 وجيو  معة يدة أم يعتييرب   ولي  طيرف يكيوم الت يي يم  ي،ية مر ونية   لكيل  يوز -4
ير ط،يية  يية معة ييدة، مبثة يي   ال ميي   وليي  طييرف أخيير ط يين ي يي يم  ي قي،يية يي   االيفةقييي ، ملنييد 

 جبرمي  االختفةء الق رع. يتع ق  يدةل ت  يم  القةنوألاألسة  
 وجيييو   يكيييوم الت ييي يم  يدييية  ين،ييية مر ونييية   ال األطيييراف اليييض اليييدول يعييياف -5

 الق رع ي توجن ي  يم مريكني،ة. االختفةءمعة دة   م جرمي  
س مجيع احلةال ، ل  رو  ا د ة س قةنوم الدولي  الطيرف  الت  يم، خيضع -6
 ي،ية،  وجي  خيةص، ال يرو  املتع قي   مبية س معة دا  الت  يم ال يةري  أو الت  يماملط و  من،ة 

 الت ي يمل عقو   املوجني  ل ت ي يم واألسينة  اليض جتيي  ل دولي  الطيرف املط يو  من،ية  األ ىن ةحلد 
 مل  لنع  ال رو .إخضة أو ر     ا الت  يم،

مل يت الدولي   ميكي  يف ي   مل يت أني  ي يكل الت امية   مية     االيفةقي  س ليل -7
 ع ،يية يعتقيييد أم  ميية من،يية الت يي يم، إذا كييةم ليييدي،ة ميي  األسيينة  الوجي،يي  يط يينالطييرف الييض 

  ينيييي  أو ملرقيييي  أو معةقنتيييي    يييينن نييييو  جن يييي  أو قييييدم  غييييره مالهقيييي  ال ييييوت قييييدالط يييين 
 ي نييي انتدةئيي  إىل مجةمليي  اجتدةملييي  معينيي ، وأم  أو آرائيي  ال يةسييي ، أو صيي   اإلقييينأ أو جن يييت  أو

   ا الط ن ستت نن س اإلضرار   ا ال وت ألع م      األسنة .

 14 ةاملة 
األطييراف  يي م يقييدم كييل من،يية ل خيير  أكييرب قييدر ممكيي  ميي   الييدول يتع،ييد -1

 س ذليييك مبييية يتصيييل جبرميييي  اختفيييةء ق يييرع،إجيييراء جنيييةئي  أو  قييييقامل يييةملدة القضيييةئي  س كيييل 
 اإلقنة  املتةه  لدي،ة والض يكوم الزم  ألغراه اإلجراء. ملنةصريتع ق  تقدم مجيع  مة

امل ةملدة القضيةئي  ل  يرو  ا يد ة س القيةنوم اليداخ ي ل دولي       ختضع -2
س  مبيية ةملدة القضييةئي ،س املعة ييدا  ال ييةري  املتع قيي   ةمل يي أو الت يي يم من،ييةالطييرف الييض يط يين 

خييةص، األسيينة  الييض جتييي  ل دوليي  الطييرف الييض يط يين من،يية الت يي يم ر يي  يقييدم   وجيي ذلييك، 
 إخضةمل  ل رو . أو القضةئي  امل ةملدة

 15 ةاملة 
ميكيييي  ميييي   ميييية أقصييييتويقييييدم  عضيييي،ة ليييينع  الييييدول األطييييراف  يديييية  ين،يييية  يتعييييةوم

ملي  األشيوةص املوتفيو و دييد أمييةك   ول نحييثضيحةية االختفيةء الق يرع مل يةملدة امل يةملدة 
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املوتفييو، إخيراج جثييث،م و دييد  ييويت،م  األشيوةصوجيو  م و ريير م وكيي لك، س هةلي  و ييةة 
 ر ة م. وإملة ة

 16 ةاملة 
ي يي م أع شييوت إىل  أو ق ييرا  د ييييع أو ألع  وليي  طييرف أم يطيير   ييوز ال -1

أسيينة  وجي،يي  يييدملو إىل االملتقيية   يي م  يي ا ال ييوت سيييقع   نييةكأع  وليي  أخيير  إذا كةنييت 
 ضحي  لالختفةء الق رع.

وجييو  مثيييل  ييي   األسيينة ، يرامليييي ال يي طة  املوتصييي  مجييييع  مييي  ل تحقييق -2
ذلك، ملند االقتضةء، وجو  هيةال  قة تي  مي  االنت،يةك املن،جيي  س مبة االملتنةرا  ذا  الص  ،

 القةنوم اإلن ةأل الدويل س الدول  املعني . أو ن ةماإل حلقوقاجلدةملي  أو الصةر  أو اجل يم

 17 ةاملة 
 .  س مكةم جم،ولهنل أهد   وز ال -1
 ةاللت امية  الدوليي  األخيير  ل دولي  الطيرف س جميةل احلرمييةم  اإلخيالل  وم -2
 ي ي: مبة مل ت كل  ول  طرف، س إطةر ي ريعة ة، القيةم يتعوم  احلري ، 

  جتي  إصدار أوامر احلرمةم م  احلري ؛الض ال رو   ديد  أ(
 املؤ    إلصدار أوامر احلرمةم م  احلري ؛ ال  طة  يعيو   (
س مكيةم معياف  ي   إال إيدا  ال يوت الي ع حييرم مي  هريتي  ملدم ضدةم  ج(

 وخةضع ل دراقن ؛  رمسية  
 كيييل شيييوت حييييرم مييي  هريتييي  مل يييت إذم لاليصيييةل   سيييري   هصيييول ضيييدةم   (

 قط مبراملةة ال يرو  املنصيوص مل ي،ية  وي قي زيةر م، ر نة   خيتةر ،أع شوت آخر  أو حمةمي  أو
 األجنيين مل ييت إذم لاليصييةل  ةل يي طة  القنصيي ي  لييد    ييد  و قيية   هصييولس القييةنوم، وضييدةم 

 التطنيق؛ الواجنل قةنوم الدويل 
وصول كل س ط  ومؤس   خمتص  ومؤ  ي  مبوجين القيةنوم إىل  سنل ضدةم (ه 
 الضرورة،  ءذم م نق م  س ط  قضةئي ؛ ملندهتجةز، وذلك، أمةك  اال
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هةليييي  االشييييتنة  س وقييييو   وس كييييل شييييوت حيييييرم ميييي  هريتيييي ،  هييييق ضييييدةم  و(
مييي  هريتييي  غييي  قييية ر مل يييت ممةرسييي   ييي ا احليييق  ا يييروماختفيييةء ق يييرع، هييييث يصييينح ال يييوت 
 ث ييي،ممم أو ك قييةر  ال ييوت ا ييروم ميي  هريتيي   م ييرومل ، نف يي ، هييق كييل شييوت ليي  مصيي ح  

أميييةم حمكدييي  ينيييت س أقييير  وقيييت س م يييروملي  االنتصيييةف حميييةمي،م، س مجييييع الظيييروف، س  أو
 ينو أم هرمةن  م  هريت  غ  م رو . إذاهرمةن  م  هريت  وي مر  ءطالق سراه  

أكثير مي  ال يجال  و/أو امل فية  الرمسييي   أو  ولي  طيرف واهييدا   كيل يضيع -3
مل يت  ،  نيةء  ،م وي تو ي،ة   هدث املع ومية ، ويضيع،ة  يورا  م  هريت ا رومو  مسةء األشوةص 

مؤس ي  خمتصي  ومؤ  ي  مبوجين  أو أيي  سي ط  أخير  أو يصرف أي  س ط  قضةئي   تالط ن، 
مبوجين أع صيك قيةنوأل  ويل ذع صي   يكيوم الدولي  املعنييي   أو الطيرف املعنيي  الدولي ي يريعة  

 ي ي: مة  ي . ويتضد      املع ومة  مل ت األقل طر ة  
 ا روم م  هريت ؛ ال وت  وي   أ(

ومكيييةم هرميييةم ال يييوت مييي  هريتييي  وال ييي ط  اليييض قةميييت  وسيييةمل  ييييةريخ   (
 حرمةن  م  هريت ؛
 قرر  هرمةن  م  احلري  وأسنة  احلرمةم م  احلري ؛ الض ال  ط   ج(
 يراقن احلرمةم م  احلري ؛ الض ال  ط    (
ميي  احلرييي ، ويييةريخ وسييةمل  الييدخول س مكييةم احلرمييةم ميي   احلرمييةم مكييةم (ه 

 مل  احلرمةم م  احلري ؛ امل ؤول وال  ط   ،احلري 
 الص    ةحلةل  الصحي  ل  وت ا روم م  احلري ؛ ذا  العنةصر  و(
الو ةة أقنيةء احلرميةم مي  احلريي ، ظيروف وأسينة  الو يةة واجل،ي  اليض  هةل  س  ز(
 املتوىف؛ ر ة نق ت إلي،ة 

نق   إىل مكيةم اهتجيةز آخير، واملكيةم الي ع  أو إخالء سني   وسةمل  يةريخ  ح(
 مل  نق  . امل ؤول نقل إلي  وال  ط  

 18 ةاملة 
، يضييد  كييل  وليي  طييرف ألع شييوت يثنييت 20و 19 امليية يو مراملييةة مييع -1

 هريتييي ال ييوت ا يييروم مييي  ك قيييةر  مل ييت  ييي   املع ومييي ،   احلصيييولليي  مصييي ح  م يييرومل  س  أم
 إمكةني  االطال  مل ت املع ومة  التةلي  مل ت األقل: ،حمةمي،م أو ممث ي،م أو
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 قرر  هرمةن  م  احلري ؛ الض ال  ط   أ(
 ومكةم احلرمةم م  احلري  و خول مكةم احلرمةم م  احلري ؛ وسةمل  يةريخ   (
 يراقن احلرمةم م  احلري ؛ الض ال  ط   ج(
س ذليييك س هةلييي  نق ييي  إىل  مبييية مييي  هريتييي ،ال يييوت ا يييروم  وجيييو  مكيييةم   (

 ال ع نقل إلي  وال  ط  امل ؤول  مل  نق  ؛ املكةمو مكةم اهتجةز آخر 
 ومكةم إخالء سني  ؛ وسةمل  يةريخ (ه 

 الص    ةحلةل  الصحي  ل  وت ا روم م  هريت ؛ ذا  العنةصر  و(
و يةة واجل،ي  اليض الو ةة أقنيةء احلرميةم مي  احلريي ، ظيروف وأسينة  ال هةل  س  ز(
 املتوىف. ر ة نق ت إلي،ة 
محةيي  األشييوةص امل يةر إلييي،م لضيدةم مالئديي  ملنيد االقتضييةء  ييدا   يتوي  -2

 مي  كيل سيوء معةم ي  ،ملي  األشيوةص امل ياكو س التحقييق  ضيال   ،املية ةم       1 ةس الفقر 
 النحث مل  مع ومة  مل  شوت حمروم م  هريت .   ننملقة   أو ختويف أو

 19 ةاملة 
الوراقيي   أو  ي،ية النيةنية  الطنيي  مبية استودام املع ومة  ال وصيي ،  وز ال -1
إيةهت،ييية ألغيييراه أخييير  غييي   أو شيييوت خمتيييف،/أو ينقيييل س إطيييةر النحيييث ملييي  واليييض جتديييع 

خيييل ذلييك  ةسييتودام ي ييك املع وميية  س إجييراءا  جنةئييي   وال .املوتفيييالنحييث مليي  ال ييوت 
 مبدةرس  احلق س احلصول مل ت يعوي . وال ق رع اختفةءيتع ق جبرمي  
  ي،يية النيةنيية  الطنييي  مبيية املع وميية  ال وصييي ، مجييع ييوز أم يكييوم س  ال -2

ييييؤ ع إىل انت،يييةك هقيييوق  مييية أو ينت،يييك ميية واالهتفيييةهب  ييية واسيييتودام،ةالوراقييي ، ومعةجلت،ييية  أو
 اإلن ةم. وكرام اإلن ةم واحلرية  األسةسي  

 20 ةاملة 
املنصيييييوص مل يييييي  س  ،يقيييييييد احليييييق س احلصيييييول مل يييييت املع ومييييية   يييييوز ال -1

 يت محةيي  القيةنوم،  مية إذا كةم شيوت مة وذلك  قط س هةل  استثنةئي ، صف   إال 18 ةاملة 
 امت احلةل  ي تدملي ذليك وكيةم القيةنوم  مة ل دراقن  القضةئي ، احلري  خةضعة   م وكةم احلرمةم 
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  يي م  ال ييوت أو  ةحليييةة اخلةصيي  ملع وميية  ي ييكل م ةسيية  ذلييك، وإذا كييةم نقييل ا مل ييتييينت 
يتفيق  ومبية ألع سينن آخير ممةقيل يينت مل يي  القيةنوم، أو ه   س  التحقيق اجلنيةئي، يعرقل أو
 يي ع هييةل ميي  األهييوال  ييوز  وال القييةنوم الييدويل الواجيين التطنيييق وأ ييداف  يي   االيفةقييي . مييع

، 18 ةع ومييييية  املنصيييييوص مل ي،ييييية س املييييية ل حيييييق س احلصيييييول مل يييييت امل التقيييييييدا قنيييييول  ييييي   
 .17 ةم  املة  1 ةل فقر  انت،ةكة   أو 2 ةس املة  معر ة   س وكة   ي كلكةنت  إذا

مييي  هريتييي ،  مييية اإلخيييالل  نحيييث ميييد  شيييرملي  هرميييةم شيييوت مليييدم ميييع -2
االنتصيييةف هيييق  18 ةمييي  املييية  1 ةإليييي،م س الفقييير  امل يييةريضيييد  الدولييي  الطيييرف ل شيييوةص 

 وقيت مل يت املع ومية  امل يةر إلي،ية س  ي   الفقيرة. أقير القضةئي ال ريع والفع يي ل حصيول س 
 احلد من  س أع ظرف م  الظروف. أو االنتصةف وز يع يق   ا احلق س  وال

 21 ةاملة 
مليي  ال ييوت ا تجيي   طريقيي  ي ييدح  لإل ييراجكييل  وليي  طييرف التييدا   الالزميي    يتويي 

كييل  وليي  طييرف كييي لك التييدا   الالزميي  لكيييي   ويتوييي راج ملنيي   ةلفعييل.  ةلت كييد ميي  أنيي  مت اإل ييي
وقدريي  الكةم ي  مل يت ممةرسي  هقوقي ،  وم  الندنيي يكفل لكل شيوت ملنيد اإل يراج ملني  سيالمت  

 القةنوم الوطين. مبوجن ةاللت امة  الض قد خيضع هلة اإلخالل 

 22 ةاملة 
دا   الالزميي  ملنييع التصيير ة  التيي طييرف، يتويي  كييل  وليي  6 ةملييدم اإلخييالل  ةمليية  مييع

 التةلي  واملعةقن  مل ي،ة:
 2 ةامل ةر إلي  س الفقيرة الفرمليي   و( مي  الفقير  االنتصةفاملااه  أو ملرق    أ(

 ؛20 ةم  املة  2 ةوالفقر  17 ةم  املة 
 ت جيل كل هةل  م  هةال  احلرمةم م  احلري  وك لك   ةاللت ام اإلخالل   (

 امل يييؤول ملييي  الت يييجيل الرمسيييي مل يييت مل يييم  عيييدم صيييحت،ة املوظيييفي يييجيل أيييي  مع ومييية  كيييةم 
 أم يكوم مل ت مل م  عدم صحت،ة؛  مل ي كةم  أو

يقيدم مع ومية  غي   أو مع ومة  مل  هةل  هرمةم م  احلريي ، يقدم ر    ج(
  ر  ي  ال رو  القةنوني  لتقدم     املع ومة .يتو  ال عصحيح ، س الوقت 
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 23 ةاملة 
 وليييييي  طييييييرف مل ييييييت أم ي ييييييتدل التييييييدرين املقييييييدم ل دييييييوظفو  كييييييل يعدييييييل -1
القيييوانو، وامليييوظفو الطنييييو، وميييوظفي اخلدمييي  املدنيييي    ءنفيييةذامليييدنيو املك فيييو  أو الع يييكريو

شييوت حمييروم ميي  أع ةم يي  مع أو ميكيي  أم يتييدخ وا س هراسيي  اليي ي وسييوا م ميي  األشييوةص 
الالزميي    يي م األهكييةم ذا  الصيي   املنصييوص مل ي،يية س  يي    واملع وميية هريتيي ، مل ييت التثقيييف 

 ي ي: مة أجل م االيفةقي ، وذلك 
  ؤالء املوظفو س هةال  االختفةء الق رع؛ يور  منع  أ(

أمهييييي  منييييع االختفييييةء الق ييييرع وإجييييراء التحقيقيييية  س  يييي ا  مل ييييت الت ييييديد   (
 ةل؛ا 

 ضييييرورة ي ييييوي  هييييةال  االختفييييةء الق ييييرع مل ييييت وجيييي   االملييييااف ضييييدةم  ج(
 ال رمل .

يع يدييية  يفيييره  أو أواميييرأع  ولييي  طيييرف مل يييت هظييير إصيييدار  كيييل يعديييل -2
. ويضييد  كييل  وليي  طييرف ملييدم معةقنيي  شييوت ي ييجع مل ييي  أو  يي  ييي ذم أو االختفييةء الق ييرع

 ير   االنصية  هل ا األمر.
 ولي  طييرف التيدا   الالزميي  لكيي يقييوم األشيوةص امل ييةر إلييي،م  كييل يتوي  -3

واليي ي  لييدي،م أسيينة   دييل مل ييت االملتقيية  حييدوث هةليي  اختفييةء  امليية ةميي   يي    1 ةس الفقيير 
  ييء ال  ر سييةئ،م مليي   يي   احلةليي ، وملنييد االقتضييةء إ ييال  سيي طة  الريكة يية ةلتييد    أو ق ييرع

  .املوتصاالنتصةف  أو الرقة   يئة   أو

 24 ةاملة 
ال يييييوت املوتفيييييي وكيييييل  "الضيييييحي "   االيفةقيييييي ، يقصيييييد   ييييي   ألغيييييراه -1

   ا االختفةء الق رع.  جراءشوت طنيعي حلق    ضرر منةشر م  
احلييق س معر يي  احلقيقيي  مليي  ظييروف االختفييةء الق ييرع، وسيي   ضييحي  لكييل -2

 املالئديييي  س املوتفييييي. ويتويييي  كييييل  وليييي  طييييرف التييييدا   ال ييييوتالتحقيييييق ونتةئجيييي  ومصيييي  
 الصد .   ا



 املعة دا  الدولي  األسةسي  حلقوق اإلن ةم
 

 

 وليي  طييرف التييدا   املالئديي  ل نحييث مليي  األشييوةص املوتفييو  كييل يتويي  -3
تحديييييد أمييييةك  وجييييو  ر يييية م لهةليييي  و يييية م  وس سييييني ،م، وإخييييالءو ديييييد أمييييةك  وجييييو  م 

 واهاام،ة وإملة  ة.
االختفييةء الق ييرع  ةية وليي  طييرف، س نظةم،يية القييةنوأل، لضييح كييل يضييد  -4

 مل ت يعوي    كل سريع ومنصف ومالئم. واحلصولاحلق س جرب الضرر 
مي   ي   املية ة األضيرار املة يي   4 ةس اجلرب امل ةر إلي  س الفقر  احلق ي دل -5
 االقتضةء، طرائق أخر  ل جرب م  قنيل: وملندواملعنوي ، 

 ؛ر  احلقوق  أ(
 الت  يل؛ إملة ة   (
 س ذلك ر  االملتنةر لكرام  ال وت ومسعت ؛ مبة الاضي ،  ج(
 التكرار.  عدم ضدةنة    (
اإلخيالل  يةاللت ام مبواصي   التحقييق إىل أم يتضيح مصي  ال يوت  ملدم مع -6

املالئديي    ييي م الوضيييع القيييةنوأل ل شيييوةص املوتفيييو طيييرف التيييدا     ولييي املوتفييي، يتوييي  كيييل 
دة س جميييةال  مثيييل الضيييدةم االجتديييةملي سيييي وال يتضيييح مصييي  م وكييي لك ألقيييةر م، مل الييي ي 

 .امل كي وامل ةئل املةلي  وقةنوم األسرة وهقوق 
 ولي  طيرف احليق س ي يكيل منظدية  ورا طية  يكيوم  يد ،ة  كيل يضد  -7
 ،الق يييييييرع، ومصييييييي  األشيييييييوةص املوتفيييييييو االختفيييييييةءظيييييييروف هيييييييةال   دييييييييد اإلسييييييي،ةم س 

 الرا طة . أو س     املنظدة  االشااكم ةملدة ضحةية االختفةء الق رع وهري   وس

 25 ةاملة 
واملعةقنييي  مل ي،ييية  ولييي  طيييرف التيييدا   الالزمييي  ملنيييع اجليييرائم التةليييي   كيييل يتوييي  -1

 :جنةئية  
 الييي ي  خيضيييع أهيييد أ يييوي،م أو اخلةضيييعو الختفيييةء ق يييرع األطفيييةل انتييي ا   أ(

أم،ييية م س األسييير  األطفيييةل اليي ي  يوليييدوم أقنيييةء وجيييو  أو ق يييرع، الختفيييةءممييث ،م القيييةنوأل  أو
 ق رع؛نتيج  الختفةء 



 الق رع االختفةء م  األشوةص مجيع حلدةي  الدولي  االيفةقي 
 

 

إيييالف امل ييتندا  الييض يثنييت اهلوييي  احلقيقييي  ل طفيييةل  أو إخفييةء أو ي وييير   (
 .أملال  الفرملي   أ( الفقرةامل ةر إلي،م س 
 وليي  طييرف التييدا   الالزميي  ل نحييث مليي  األطفييةل امل ييةر إلييي،م  كييل يتويي  -2

    املة ة و ديد  ويت،م وي  يد،م إىل أسير م األصي ي  م   1 ةس الفقرة الفرملي   أ( م  الفقر 
 القةنوني  وااليفةقة  الدولي  الواجن  التطنيق. لإلجراءا  و قة  

س النحث مل  األطفيةل امل يةر إليي،م  األطراف  عض،ة  عضة   الدول ي ةملد -3
 وجو  م.م      املة ة و ديد  ويت،م و ديد مكةم  1 ةس الفقرة الفرملي   أ( م  الفقر 

املصي ح  الفضي ت ل طفيةل امل يةر إليي،م س  احلفيةهب مل يتضيرورة  مراملةة مع -4
 م      املة ة ومل ت هق،م س احلفةهب مل ت  يويت،م واسيتعة  ة، 1 ةالفقرة الفرملي   أ( م  الفقر 

جن يييييت،م وروا ط،ييييم األسييييري  املعيييياف  يييية س القييييةنوم،  يييين أم يتييييةح س الييييدول  ذلييييكس  مبيييية
األطفييةل إجييراءا  القواميي  مل ييت   ييكل آخيير ميي  أشييكةل  أو الييض يعيياف  نظييةم التنييين األطييراف
 ميي األطفييةل، وملنييد االقتضييةء، إلغييةء أييي  هةليي  القواميي  مل ييت  أو ملراجعيي  إجييراءا  التنييين قةنونييي 

 هةل  اختفةء ق رع.قد ن    مل  يكوم القوام  مل ي،م  أو هةال  ينين األطفةل
 الطفييل الفضيي ت مصيي ح  ييو س مجيييع الظييروف، ، يكيوم االملتنييةر األسةسييي -5

 يي   امليية ة، ول طفييل القيية ر مل ييت التديييي  احلييق س إ ييداء رأييي   كييل هرييي   يتع ييق  يدييةسيييدة  وال
 االملتنةر مل ت النحو الواجن مع مراملةة ملدر  و رج  نضج . سويؤخ    ا الرأع 

 الثاني الجزء
 26 ةاملة 

 ، ين يي  جلنيي  معنييي  حييةال  االختفييةء أهكييةم  يي   االيفةقييي ينفييي  ألغييراه -1
(، مؤلفيي  ميي  مل ييرة خييرباء م يي،و  هلييم  ةلن ا يي  "ال جنيي ي ييةر إلي،يية  يديية ي ييي  ةسييم "الق ييرع  

س جميةل هقيوق اإلن يةم، يكونيوم م يتق و ويعد يوم  صيفت،م ال وصيي    يةوالكفةءة املعياف 
 توزيييع اجلغييراس العيية ل. ويوضييع ل الييدول األطييراف أملضييةء ال جنيي  و قيية   وينتويينوحية يي  كةم يي . 

 ال جنييي ،األمهيييي  اليييض ي يييك ،ة اشيييااك ذوع اخليييربة القةنونيييي  ذا  الصييي   س أملديييةل  االملتنيييةرس 
 والتوزيع املتوازم ل رجةل والن ةء  اخل ال جن .
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 ييةالقاا  ال ييرع مل ييت قةئديي  أشييوةص يرشييح،م الييدول  االنتوة يية  جتيير  -2
ييييدملو األميييو العيييةم كيييل سييينتو اجتدةملييية  ل يييدول األطيييراف   أقنيييةءاألطيييراف مييي   يييو مواطني،ييية 
الغره. وخيالل  ي   االجتدةملية  اليض يتي لف النصية  القيةنوأل  هل ال مم املتحدة إىل ملقد ة 
مل ييت أكييرب  ةصيي ومينتويين ك ملضييةء س املكتيين املرشييحوم احل األطييراف، ي،يية ميي  ق ثييي الييدول 
 ث ي الدول األطراف احلةضري  واملصويو.املط ق  م  أصوا  مم واألغ ني ملد  م  األصوا  

يتجةوز ست  أش،ر مي  ييةريخ  يدء نفيةذ  ال األوىل س أجل االنتوة ة  يعقد -3
ييييةريخ كيييل ملد يييي  مييي  أر عييي  أشييي،ر قنيييل العيييةم ل ميييم املتحيييدة،  األميييو ييي   االيفةقيييي . ويقيييوم 

شييحة ة س غضييوم قالقيي  رسيةل  إىل الييدول األطيراف يييدملو ة  ي،ية إىل يقييدم ير   توجييي انتوة يي ، 
مل ييت  يي ا  املرشييحوجبديييع  أجبييدية   . ويضييع األمييو العييةم ل مييم املتحييدة قةئديي  مرينيي  يريينيية  أشيي،ر

إىل مجيييع الييدول  القةئديي النحييو مييع  يييةم الييدول األطييراف الييض ميث ،يية كييل مرشييح. ويرسييل  يي   
 األطراف.

تويييية م مييييرة ال جنيييي  لفييياة أر ييييع سيييينوا . وميكييي  إمليييية ة ان أملضييييةء ينتوييين -4
  يي  ميي  األملضييةء املنتونييو س االنتوة يية  األوىل ينت،ييي  ةنقضييةء  والييي واهييدة. غيي  أم  يياة 

مي   ي    2 ةاألوىل منةشرة، يقوم رئيل االجتدة  امل ةر إليي  س الفقير  االنتوة ة سنتو؛ و عد 
   حن أمسةء  ؤالء األملضةء اخلد    ةلقرمل . املة ة

إذا يعي ر مل يي  ألع سينن آخير  أو اسيتقةل أو ل جني أهد أملضيةء ا يوس إذا -5
يقيوم الدولي  الطيرف اليض رشيحت   تعييو خني  آخير مي  رملةية ية، ميع  ال جني ،الن،وه مب،ةم  س 

خييالل  يياة الوالييي  س ال جنيي  ميي   يي   امليية ة، ل عدييل  1 ةامل ييةر إلي،يية س الفقيير   ةملعييةي االلتيي ام 
ينيد نصيف  مية مل متحقق مبوا ق  أغ ني  الدول األطراف. ويعترب     املوا ق   وذلك ر نة   املتنقي ،

األميو العيةم  إ يال لي لك س غضيوم سيت  أسية يع مي  ييةريخ  خمةلفة   أكثر رأية   أو الدول األطراف
 املقاح. ةلتعيو ل مم املتحدة هلة 

 وضع نظةم،ة الداخ ي. ال جن  يتوىل -6
ي ييي م مييي  ميييوظفو وإمكةنييية  مة يييي   مييية ميييم املتحيييدةالعيييةم ل  األميييو ييييو ر -7
. ويييييدملو األميييو العييييةم ل ميييم املتحييييدة إىل ملقييييد أول  فعةليييي م،ةم،يييية مييي  أ اء ال جنيييي  لتدكيييو 

 اجتدة  ل جن .
ال جنيييي   ةلت يييي،يال  واالمتييييةزا  واحلصييييةنة  املعيييياف  يييية  أملضييييةء يتدتيييع -8

 يو منصييوص مل يي  س الفصييول  مية ت حنييوحل ية  األميم املتحييدة مل ي  عثيية ل ويرباء املو يدي  س 
 امتيةزا  األمم املتحدة وهصةنة ة. ايفةقي ذا  الص   م  
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 وليييي  طييييرف  ةلتعييييةوم مييييع ال جنيييي  ومب ييييةملدة أملضييييةئ،ة أقنييييةء  كييييل يتع،ييييد -9
 م،ةم ال جن  الض قن ت،ة كل  ول  طرف. هدو اضطالمل،م  واليت،م، س 

 27 ةاملة 
يتجيييةوز سيييت  وال ملييي  أر يييع سييينوا  يقيييل ال لميييؤمتر ل يييدول األطيييراف س أجييي ينعقيييد

 سييي  ملديييل ال جنييي  والنيييت، و قييية   لتقيييييمسييينوا  مييي  ييييةريخ  خيييول  ييي   االيفةقيييي  هيييي  النفيييةذ 
،  يدييية إذا كيييةم يتعيييو يك ييييف  يئيييي  44 ةاملييية مييي   2 ةلإلجيييراءا  املنصيييوص مل ي،ييية س الفقييير 

ل د،ييييةم ا ييييد ة س املييييوا  و قيييية  االيفةقييييي    يييي  مبتة عيييي   - وم اسييييتنعة  أع اهتدييييةل  - أخيييير 
 .36 إىل 28  م

 28 ةاملة 
االختصةصيية  الييض متنح،يية  يي   االيفةقييي  ل جنيي ، يتعييةوم ال جنيي   إطييةر س -1

والوكةال  املتوصص ، والصنة يق املنةسين  التة عي  ل ميم املتحيدة،  واملكةين،مع مجيع األج، ة، 
 صييييي  ل ميييييم املتحيييييدة، واملنظدييييية مبوجييييين صيييييكوك  وليييييي ، واإلجيييييراءا  اخلة املن ييييي ةوال جيييييةم 

 واملكةييييناإلق يديييي  احلكوميييي  الدوليييي  املعنيييي ، وميييع مجييييع املؤس ييية  والوكيييةال   املؤس ييية  أو
 الوطني  ذا  الص   الض يعدل مل ت محةي  مجيع األشوةص م  االختفةء الق رع.

س إطيييةر م،ةم،ييية،  ةلت يييةور ميييع غ  ييية مييي  ال جيييةم املن ييي ة  ال جنييي ، يقيييوم -2
ال جنيي  املعنيييي  حقيييوق اإلن يييةم وخةصييي  ذا  الصييي  ، الدوليييي   اإلن ييةمن صيييكوك هقيييوق مبوجيي

اخلةص  ةحلقوق املدني  وال يةسي ،  غيي  ضيدةم اي يةق مالهظية    الدويلاملن  ة مبوجن الع،د 
 .ويوصية ةكل من،ة 

 29 ةاملة 
 وليي  طييرف إىل ال جنيي ، مليي  طريييق األمييو العييةم ل مييم املتحييدة،  كييل يقييدم -1

اختي  ة لتنفيي  الت امة ية مبوجين  ي   االيفةقيي  س غضيوم سينتو مي   يدء  اليضمل  التيدا    يقريرا  
  ةلن ن  ل دول  الطرف املعني . االيفةقي نفةذ     

 ل األطراف.العةم ل مم املتحدة   ا التقرير جلديع الدو  األمو يتيح -2
 مي  يع يقيية  ييرا  منةسيينة   ميية س كييل يقريير، و ييوز هلية أم يقيدم ال جني  ينظير -3

التوصيية  إىل الدولي  الطيرف  أو ي ك التع يقة  واملالهظة  ا. وين يوصية  أو مالهظة  أو
 مل ت ط ن ال جن .  نةء   أو هلة أم ير  مل ي،ة م  ي قةء ذا ة الضاملعني  
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إىل اليييدول األطيييراف مع ومييية  يكدي يييي  ملييي   أم يط ييين أيضييية   ل جنييي  يييوز  -4
 يطنيق     االيفةقي .

 30 ةاملة 
أع  أو حمييةمي،م أو ممث ييي،م القييةنونيو، أو ال ييوت املوتفييي، ألقييةر   ييوز -1

ألع شييوت آخير ليي  مصيي ح  م يرومل ، أم يقييدموا،  صييف   وكيي لكشيوت مفييوه ميي  قين ،م 
 حث مل  شوت خمتف والعثور مل ي .الن أجلإىل ال جن  م   ملةج  ، ط نة  
مييييي   1 ةال جنيييي  أم الط يييين املقييييدم  صيييييف  ملةج يييي  مبوجيييين الفقيييير  رأ  إذا -2

 ملة ة:ا    
 ؛إىل أسة   كل واضح ال يفتقر   أ(

 ؛إسةءة الستعدةل احلق س يقدم ط نة  ك،   ي كل الو    (
 قيدم مل يت النحيو الواجين إىل اهليئية  املوتصي  س الدولي  الطيرف أم سينقو   ج(

 ؛إلجراء التحقيقة ، س هةل  وجو      اإلمكةني  املؤ   املعني ، مثل ال  طة  
 ؛مع أهكةم     االيفةقي  يتنةىف الو    (
الت يوي   أو  ةلفعل أمةم  يئ   وليي  أخير  مي   يئية  التحقييق حث  يندأومل  (ه 
   ؛طة عهلة نفل ال

إىل الدوليييي  الطييييرف املعنييييي  أم ي و  يييية، س غضييييوم امل، يييي  الييييض  ييييد  ة هليييية،  يط يييين
 مل  هةل  ال وت ال ع  رع النحث ملن . مبع ومة 

مييي   2 ةل فقييير  املع ومييية  اليييض يقيييدم،ة الدولييي  الطييرف املعنيييي  و قييية   ضييوء س -3
 ةختييييةذ كة ييييي   أم يقييييدم يوصييييية  إىل الدوليييي  الطيييييرف يتضييييد  ط نيييية   ل جنييييي امليييية ة،  ييييوز   يييي  

س ذلك إجراءا   فظيي ، و دييد مكيةم ال يوت الي ع  يرع النحيث  مبة اإلجراءا  الالزم ،
يتو   م  ييدا   خيالل م، ي   مبة     االيفةقي ، وإهةط  ال جن  مل دة   ألهكةم ملن  ومحةيت  و قة  

 ع العةجييل ل حةليي . ويقييوم ال جنيي   ءهةطيي  ال ييوت اليي ع قييدم االملتنييةر الطيية س، واضييع  حمييد ة
 توصيية ة و ةملع ومية  اليوار ة إلي،ية مي  الدولي  الطيرف ملنيدمة يتيو ر مل دية  العةجل  اإلجراءط ن 
 .لدي،ة

مصيييي   ام  مييية ج،و  يييية ل عديييل مييييع الدولييي  الطيييرف املعنييييي  ال جنييي  يواصيييل -4
   لك. قدم الط ن مل دة  . و يط ميتضح مل ملن  النحثال وت ال ع  رع 
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 31 ةاملة 
 عيييد ، أم  أو  ولييي  طيييرف، ملنيييد التصيييديق مل يييت  ييي   االيفةقيييي  لكيييل  يييوز -1

 ت قيييي وحيييث النالغييية  املقدمييي  مييي  األ يييرا  الييي ي  خيضيييعوم  ال جنييي يع ييي  املاا ،ييية  ةختصيييةص 
نت،ييةك أ ييرا  خيضييعوم لواليت،يية وي ييتكوم ميي  وقييومل،م ضييحةية ال مليي املقدميي   ةلنية يي   أو لواليت،يية

يقنيييل ال جنيي  أع  ييال  ي،يييم  وليي  ميي  اليييدول  وال االيفةقييي .  يي   يي   الدوليي  الطييرف ألهكيييةم 
 .االملاافيع     ا  مل األطراف

 ملدم مقنولي  كل  ال : ال جن  يع   -2
 شوت جم،ول اهلوي ؛ مل  يصدر  أ(

يتنيييةىف ميييع  أو إسيييةءة اسيييتعدةل ل حيييق س يقيييدم  الغييية  ك،ييي   ي يييكل أو   (
     االيفةقي ؛أهكةم 

الت ييوي  هليية  أو حثيي  أمييةم  يئيي   ولييي  أخيير  ميي   يئيية  التحقيييق  ييرع أو  ج(
 نفل الطة ع؛
يكيييي  قييييد اسييييتنفد    يييي ن  مجييييييع سيييينل االنتصييييةف ا  ييييي  الفع يييييي   مل أو   (

 معقول . م،ال   االنتصةفإجراءا  جتةوز      القةملدة إذا  ينطنق وال املتةه .
ميي   يي    2 ةاليينال  ي ييتوس ال ييرو  املط و يي  س الفقيير ال جنيي  أم  رأ  إذا -3
يع يقة يييية س  أو املعنييييي  طةلنييي  إلي،ييية يقيييدم مالهظة يييةالطيييرف إىل الدولييي    ءرسيييةل املييية ة، يقيييوم 

  د   هلة. ال عاألجل 
الييينال ، وقنيييل اختيييةذ قيييرار   ييي م اجليييو ر،  يييوز ل جنييي  س أع  اسيييتالم  عيييد -4

 ةختييةذ اإلجييراءا  التحفظييي   ملنةييي  الدوليي  الطييرف املعنييي  ط نيية  إىل  ملةج يي وقييت أم  يييل  صييف  
يكييوم س ممةرسيي   وال ميكيي  إصيياله  مل ييت ضييحةية االنت،ييةك امل ملييوم. ال وقييو  ضييرر ملنييعالالزميي  
 .اجلو رحث  م  هيث  أو    م مقنولي  النال  م نقة   ي كل هكدة   مة هل ا احلق ال جن 

ملند  راس  النالغة  امل ةر إلي،ة س  ي   املية ة.  ا  ج  ة ة سر  ال جن  يعقد -5
 ييةلر و  املقدميي  ميي  الدوليي  الطييرف املعنييي . وملنييدمة يقييرر ال جنيي  إمتييةم  مل ديية   اليينال و يييط مقييدم 

 يرسل استنتةجة ة إىل الدول  الطرف وإىل صةهن النال . اإلجراء،
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 32 ةاملة 
أع وقيت، املاا ،ية  ةختصيةص  سألع  ولي  طيرف س  ي   االيفةقيي  أم يع ي ،   وز

يفييي  ةلت امة يية  ال أخيير  طر يية    وليي ال جنيي   ت قييي وحييث  الغيية  ييي ملم  وليي  طييرف مبوجن،يية أم 
 يصييدر  يي ا اإلملييالم، مل طييرف دوليي   يتع ييقيقنييل ال جنيي  أع  ييال   وال مبوجيين  يي   االيفةقييي .

 .اإلملالميصدر   ا  مل أع  ال  يقدم   ول  طرف وال

 33 ةاملة 
 ، أم  وليييي  طر يييية  جييييديرة  ةلتصييييديقمل ييييت مع وميييية   ال جنيييي ،  نييييةء     ييييا إذا -1

ل جنيي ،  عييد الت ييةور مييع الدوليي  الطييرف   ييوزااليفةقييي ،   يي  ألهكييةم  ج يييدة   يريكيين انت،ةكيية  
أكثيير ميي  أملضييةئ،ة القيييةم   يييةرة وإ يية ة ال جنيي  مليي  ال يييةرة  وم  أو يط يين ميي  واهييد املعنييي ، أم
 ي خ .

زيييةرة، م يي ة  ع م،يية مل ييت يريييين  الدوليي  الطييرف املعنييي  خطييية   ال جنيي  ختطيير -2
 ال يةرة. ويقدم الدول  الطرف ر  ة خالل م،   معقول . وموضو إىل ي كيل الو د 

مل ت ط ن م ينن يقدمي  الدولي  الطيرف، أم يقيرر إرجيةء   نةء   ل جن ،  وز -3
 إلغةء ة. أو زيةر ة

ال جنييي  والدولييي  يتعيييةوم ت ال ييييةرة، الدولييي  الطيييرف موا قت،ييية مل ييي منحيييت إذا -4
 ديد إجراءا  ال يةرة، ومتد الدول  الطيرف ال جني   كيل الت ي،يال  الالزمي   مل تالطرف املعني  

 ال يةرة.    إل ةز 
 عييد انت،ييةء ال يييةرة،  ءخطييةر الدوليي  الطييرف املعنييي  مبالهظة يية  ال جنيي ، يقييوم -5
 ويوصية ة.

 34 ةاملة 
 الئيييل يقيييوم مل يييت أسيييل سييي يد   يتضيييد ومييية  ينيييدو هلييية أحبييية ي قيييت ال جنييي  مع  إذا

األراضي اخلةضيع  لواليي  إهيد   مل تمن،جي  ملةم أو ويفيد   م االختفةء الق رع يطنق   كل
املعنيي  كيل املع ومية  املتع قي   ي    الطرفهلة،  عد أم ي تدل م  الدول   وز الدول األطراف، 

العةمي  ل مييم املتحييدة ملي  طريييق األمييو  اجلدعييي مل يت  احلةلي ، أم يعييره امل ي ل ،  صييف  ملةج يي ،
 العةم ل مم املتحدة.
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 35 ةاملة 
ال جنييي  مل يييت هيييةال  االختفيييةء الق يييرع اليييض ينيييدأ  عيييد  اختصيييةص يقتصييير -1

 .النفةذ خول     االيفةقي  هي  
س  يييي   االيفةقييييي   عييييد  ييييدء نفةذ يييية، يكييييوم  طر يييية   ميييية  وليييي  أصيييينحت إذا -2
الض  دأ   عد  خيول  ي   االيفةقيي   االختفةء الق رعقةصرة مل ت هةال   ال جن الت امة ة إزاء 

  ةلن ن  هلة. النفةذهي  

 36 ةاملة 
 إىل الييدول األطييراف وإىل اجلدعييي  العةميي  ل مييم املتحييدة يقريييرا   ال جنيي  يقييدم -1

 هل   االيفةقي . قد قةمت    م  أن ط  يطنيقة   يكومملدة  سنوية  
 صييييدور مالهظيييي    يييي حبة س التقرييييير  الدوليييي  الطييييرف م يييينقة   إملييييالم يننغييييي -2

 ل يييير ، و ييييوز هليييية ط يييين ن يييير يع يقة يييية معقوليييي ، ويتييييةح هليييية م، يييي  قنييييل ن يييير التقرييييير ال يييينوع
 مالهظة ة اخلةص  س التقرير. أو

 الثالث الجزء
 37 ةاملة 

الييييض يييييو ر محةييييي  أ ضييييل جلديييييع   ةألهكييييةمخيييييل أع ميييي  أهكييييةم  يييي   االيفةقييييي   ال
 :موجو ةألشوةص م  االختفةء الق رع الض رمبة يكوم ا

  ول  طرف مة؛ ي ريعة  س  أ(
 انو الدولي  ال ةري  س     الدول .و الق س أو   (

 38 ةاملة 
األمييييم  أع  وليييي  ملضييييو سأمييييةم مفتييييوح  االيفةقييييي  يييية  التوقيييييع مل ييييت  يييي    -1

 املتحدة.
. ويييو   األمييم املتحييدة خةضييع  لتصييديق أع  وليي  ملضييو س االيفةقييي   يي   -2

 العةم ل مم املتحدة. األمووقةئق التصديق لد  
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األميييم  أع  ولييي  ملضيييو سمفتيييوح أميييةم  االيفةقيييي   ييي   ييية  االنضيييدةم إىل  -3
 صك االنضدةم لد  األمو العةم ل مم املتحدة.  ءيدا . ويكوم االنضدةم إلي،ة املتحدة

 39 ةاملة 
ليييوم الثالقييو ميي  ييةريخ إيييدا  الصييك الع ييري   يي   االيفةقيي  س ا نفييةذ ينيدأ -1
 االنضدةم لد  األمو العةم ل مم املتحدة. أو التصديقم  صكوك 
ينضيم إلي،ية  عيد إييدا   أو كيل  ولي  يصيدق مل يت  ي   االيفةقيي   إىل  ةلن ن  -2

االنضييدةم، ينييدأ نفييةذ االيفةقييي  س اليييوم الثالقييو ميي   أو التصييديقالصييك الع ييري  ميي  صييكوك 
 االنضدةم. أو الدول  املعني  لصك،ة املتع ق  ةلتصديق إيدا يةريخ 

 40 ةاملة 
األملضيييةء س األميييم املتحيييدة ومجييييع  اليييدولاألميييو العيييةم ل ميييم املتحيييدة مجييييع  خيطييير

 ي ي: مبة إلي،ة املنضد  أو الدول املوقع  مل ت     االيفةقي 
 ؛38 ةل دة  واالنضدةمة  الوار ة، يطنيقة   والتصديقة  التوقيعة   أ(

 .39 ةل دة  نفةذ     االيفةقي ، يطنيقة    دء يةريخ   (

 41 ةاملة 
مل ت كل الوهدا  املكون  ل يدول  استثنةء، أو أهكةم     االيفةقي ،  وم قيد ينطنق

 اال ة ي .

 42 ةاملة 
 يتع ييييق  يدييييةكثيييير ميييي  الييييدول األطييييراف أ أو ين يييي   ييييو اقنتييييو خييييالف أع -1

 واسييط  اإلجييراءا   أو يتحقيق ي ييويت  ملي  طريييق التفيةوه ال يطنيق،يية أو  تف ي   يي   االيفةقيي 
مل يت ط ين إهيد   ي   الييدول  س  ي   االيفةقيي  خيضيع ل تحكييم  نيةء   صيراه املنصيوص مل ي،ية 
ييتدك  األطيراف، خيالل األشي،ر ال يت  التةليي  لتيةريخ يقيدم ط ين التحكييم،  مل األطراف.  يءذا
ايفييةق   يي م ينظيييم التحكيييم، جيةز ألع من،يية أم يعييره اخلييالف مل ييت حمكديي   إىلمي  التوصييل 

  تقدم ط ن مبوجن النظةم األسةسي ل دحكد . الدولي ،العدل 
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 يق مل ي،ييييةالتصييييد أو  وليييي  طييييرف، ملنييييد يوقيييييع  يييي   االيفةقييييي  أع ي ييييتطيع -2
 مييي   ييي   امليييية ة. 1 ة  هكيييةم الفقيييير نف يييي،ة م  مييي  يعتيييرب  ال أحبييية يع يييي االنضيييدةم إلي،ييية، أم  أو
جتييية   ولييي  طيييرف مييي   يي   املييية ة  1 ةالفقييير  هكيييةم م  ميي    األخييير يكييوم اليييدول األطيييراف  وال

 يكوم قد أصدر    ا اإلملالم.
 2 ةالفقير مبوجن أهكيةم   ول  طرف يكوم قد أصدر  إملالنة   أع ي تطيع -3

وقييت  توجييي  إخطييةر إىل األمييو العييةم ل مييم  أعميي   يي   امليية ة أم ي ييحن  يي ا اإلملييالم س 
 املتحدة.

 43 ةاملة 
س ذليك الت امية  اليدول  مبية اإلن يةأل اليدويل، القيةنومختل     االيفةقي    هكيةم  ال

 1949 لآ /أغ يييييط 12  جنيييييف األر يييييع املؤرخييييي ايفةقيييييية األطييييراف ال يييييةمي  املتعةقيييييدة س 
 ةإلمكةنييي  املتةهيي   وال ،1977  ه يرام/يونييي 8 املييؤرخووالربويوكييولو اإلضيية يو امل حقييو  يية 

  يييةرة أمييةك  االهتجييةز س احلييةال   الدولييي  يي م ييي ذم ل جنيي  الصيي ين األمحيير طييرف لكييل  وليي  
 .الدويلينت مل ي،ة القةنوم اإلن ةأل  ال الض

 44 ةاملة 
ويقيييدم اقااه،يييية إىل  اليفةقيييي  أم يقييياح يعيييديال  طيييرف س  ييي   ا  ولييي  ألع -1
املتحيييدة. وحيييييل األميييو العيييةم اقيييااح التعيييديل إىل اليييدول األطيييراف س  ييي    ل ميييماألميييو العيييةم 

النظير   غيرهإذا كةنيت يؤييد  كيرة ملقيد ميؤمتر ل يدول األطيراف  مبية من،ية أم ين غي  طةلنة   االيفةقي 
س غضييوم  األقييل،الييدول األطييراف مل ييت  ثإملييرا  ق يي هةليي  وس س االقييااح وطرهيي  ل تصييويت.

يقوم األميو العيةم  تنظييم  امل كور،أر ع  أش،ر م  يةريخ اإلهةل ، مل  ي ييد ة لفكرة ملقد املؤمتر 
 املؤمتر  ت رملةي  األمم املتحدة.

العييةم ل مييم املتحييدة مل ييت مجيييع الييدول األطييراف أع يعييديل  األمييو يعييره -2
 ق ثي الدول األطراف احلةضرة واملصوي ، لكي يوا ق مل ي .   غ ني يعتدد  املؤمتر 
ميي   يي   امليية ة  عييد  2 ةألهكييةم الفقيير  يعييديل يعتدييد و قيية   كييل  سييريةم ينييدأ -3

لإلجييراء املنصييوص مل ييي  س  الييدول األطييراف س  يي   االيفةقييي  و قيية   ق ثيييهصييول  مل ييت موا قيي  
 .طرف ستور كل  ول  
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نفةذ ة م  م  ل دول األطراف الض قن ت،ة، ويظيل ء  دملند  التعديال  يكوم -4
 األخر  م  م    هكةم     االيفةقي  و  ع يعديال  سنق هلة قنوهلة. األطرافالدول 

 45 ةاملة 
االيفةقييييييي ، اليييييييض يت ييييييةو  س احلجييييييي  نصوصيييييي،ة  ةإلسييييييينةني    يييييي   يييييييو   -1

  العةم ل مم املتحدة.والعر ي  والفرن ي ، لد  األمو والصيني نك ي ي  والروسي  اإلو 
العيةم ل ميم املتحيدة  ءرسيةل ن يو  طنيق األصيل مي  االيفةقييي   األميو يقيوم -2

 .38 ةإلي،ة س املة  امل ةرإىل مجيع الدول 
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