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 مقدمة

                                                                   يعرض هذا املنشور املعاهدات العاملية األساسية حلقوق اإلنسان، وهو يستند إىل  
                ة حلقوق اإلنسان يف                                                              اجملموعـة الشـاملة الـيت نشـرهتا مفوضية األمم املتحدة السامي       

         وغاية   .              صكوك عاملية  -                    جمموعة صكوك دولية      :             حقوق اإلنسان   :     ٢٠٠٣       فرباير   /    شباط
                                                                                 املفوضـية من نشر املعاهدات األساسية يف هذا الشكل السهل االستخدام هي جعلها             
         ً                                                                      أيسـر مـناالً، وال سـيما للموظفني احلكوميني واجملتمع املدين واملدافعني عن حقوق            

                                                                 يف جمال القانون والباحثني واملواطنني العاديني وغريهم ممن يهتم                              اإلنسـان والعـاملني   
  .                        مبعايري وقواعد حقوق اإلنسان

ّ                                                    ولالطـالع عـلى معلومـات حمّدثـة عن بلدان العامل اليت تنطبق عليها هذه                                
  .www.ohchr.org  :                                                     املعاهدات، يرجى زيارة موقع املفوضية على الشبكة العاملية



 

 

 



 

-1- 

 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

 )٣-د( ألف ٢١٧               ً                     اعتمد وصدر رمسيا  بقرار اجلمعية العامة 
 ١٩٤٨ديسمرب / كانون األول١٠املؤرخ 

 الديباجة
                                                                    اإلقرار مبا جلميع أعضاء األسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن          كان ّ     ملّـا    

                                احلرية والعدل والسالم يف العامل،            يشكل أساس                غري قابلة للتصرف،              حقوق متساوية و

                                                               جتاهل حقوق اإلنسان وازدراؤها قد أفضيا إىل أعمال أثارت بربريتها        كان   ّ  وملّا 
                                                                                        الضمري اإلنساين، وكان البشر قد نادوا ببزوغ عامل يتمتعون فيه حبرية القول والعقيدة             

                                                    وبالتحرر من اخلوف والفاقة، كأمسى ما ترنو إليه نفوسهم،

                                                                 ن األساسي أن تتمتع حقوق اإلنسان حبماية النظام القانوين إذا أريد          م       كان   ّ  وملّا 
                                التمرد على الطغيان واالضطهاد،       جوء إىل                               للبشر أال يضطروا آخر األمر إىل الل

                                                من اجلوهري العمل على تنمية عالقات ودية بني األمم،   كان  ّ   وملّا  

ـ   ّ     وملّـا                مياهنا حبقوق                                                       شعوب األمم املتحدة قد أعادت يف امليثاق تأكيد إ          ت     كان
                                                                                 اإلنسـان األساسية، وبكرامة اإلنسان وقدره، وبتساوي الرجال والنساء يف احلقوق،           
                                                                                وحزمت أمرها على النهوض بالتقدم االجتماعي وبتحسني مستويات احلياة يف جو من            

             احلرية أفسح، 

      على  ،                                                       الدول األعضاء قد تعهدت بالعمل، بالتعاون مع األمم املتحدة ت     كان  ّ  وملّا 
                                                           زيز االحترام واملراعاة العامليني حلقوق اإلنسان وحرياته األساسية،        ضمان تع

                                                                   التقاء اجلميع على فهم مشترك هلذه احلقوق واحلريات أمرا بالغ                   كـان    ّ   وملّـا  
                                  الضرورة لتمام الوفاء هبذا التعهد، 
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  ،                 فإن اجلمعية العامة 
           على املشترك                                             هذا اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان بوصفه املثل األ            تنشر على املأل 

                                                                                      الـذي ينـبغي أن تبلغه كافة الشعوب وكافة األمم، كيما يسعى مجيع أفراد اجملتمع               
                                                                                     وهيئاته، واضعني هذا اإلعالن نصب أعينهم على الدوام، ومن خالل التعليم والتربية،            
                                                                                     إىل توطـيد احترام هذه احلقوق واحلريات، وكيما يكفلوا، بالتدابري املطردة والدولية،          

                                                                             عاملي هبا ومراعاهتا الفعلية، فيما بني شعوب الدول األعضاء ذاهتا وفيما بني                       االعتراف ال 
  .                                         شعوب األقاليم املوضوعة حتت واليتها على السواء

 ١املادة 
                      وهم قد وهبوا العقل      .                                                       يولد مجيع الناس أحرارا ومتساوين يف الكرامة واحلقوق        

   .                                                 والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح اإلخاء
 ٢ادة امل

                                                                     لكـل إنسـان حق التمتع جبميع احلقوق واحلريات املذكورة يف هذا اإلعالن،         
                                                                                          دومنـا متيـيز من أي نوع، وال سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو اجلنس، أو                 

                                  ، أو األصل الوطين أو االجتماعي،       ي    سياس  ال    غري     و أ       سياسي    ال                               اللغة، أو الدين، أو الرأي      
   .          ي وضع آخر                         أو الثروة، أو املولد، أو أ

وفضال عن ذلك ال جيوز التمييز علي أساس الوضع السياسي أو القانوين أو  
 موضوعا حتت مالدويل للبلد أو اإلقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقال أ

 . غري متمتع باحلكم الذايت أم خاضعا ألي قيد آخر على سيادتهمالوصاية أ
 ٣املادة 

  .                          واحلرية وىف األمان على شخصه                  لكل فرد حق يف احلياة 
 ٤املادة 

   .                                                                   ال جيوز استرقاق أحد أو استعباده، وحيظر الرق واالجتار بالرقيق جبميع صورمها 
 ٥املادة 

                                                                        ال جيوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو  
   .               احلاطة بالكرامة
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 ٦املادة 
   .                            عترف لـه بالشخصية القانونية       ُ ق بأن ُي                        لكل إنسان، يف كل مكان، احل 

 ٧املادة 
                                                                                 الـناس مجيعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون يف حق التمتع حبماية القانون              

                                                                           دومنا متييز، كما يتساوون يف حق التمتع باحلماية من أي متييز ينتهك هذا اإلعالن ومن  
   .                            أي حتريض على مثل هذا التمييز

 ٨املادة 
                                                        وء إىل احملاكم الوطنية املختصة إلنصافه الفعلي من أية                             لكـل شخص حق اللج     

   .                                                            أعمال تنتهك احلقوق األساسية اليت مينحها إياه الدستور أو القانون
 ٩املادة 

   .                                            ً ال جيوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً 
 ١٠املادة 

  ه                                                                              لكـل إنسـان، على قدم املساواة التامة مع اآلخرين، احلق يف أن تنظر قضيت             
                                                                                       حمكمة مستقلة وحمايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل يف حقوقه والتزاماته وىف أية هتمة             

   .                 جزائية توجه إليه
 ١١املادة 

                                                                       كل شخص متهم جبرمية يعترب بريئا إىل أن يثبت ارتكابه هلا قانونا يف              ل - ١ 
   .                                                                     حماكمة علنية تكون قد وفرت لـه فيها مجيع الضمانات الالزمة للدفاع عن نفسه

                                                                   ال يدان أي شخص جبرمية بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل مل يكن               - ٢ 
                                                                                       يف حينه يشكل جرما مبقتضى القانون الوطين أو الدويل، كما ال توقع عليه أية عقوبة               

   .                                                             أشد من تلك اليت كانت سارية يف الوقت الذي ارتكب فيه الفعل اجلرمي
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 ١٢املادة 
                             خلاصة أو يف شؤون أسرته أو                                                     ال جيـوز تعريض أحد لتدخل تعسفي يف حياته ا          

                           ولكل شخص حق يف أن حيميه        .                                               مسكنه أو مراسالته، وال حلمالت متس شرفه ومسعته       
   .                                       القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك احلمالت

 ١٣املادة 
                             اختـيار حمـل إقامته داخل        يف                                            لكـل فـرد حـق يف حـرية التـنقل و            - ١ 

  .           حدود الدولة

   .               العودة إىل بلده  يف                يف ذلك بلده، و                              لكل فرد حق يف مغادرة أي بلد، مبا - ٢ 
 ١٤املادة 

                                                                          لكـل فـرد حـق الـتماس مـلجأ يف بلـدان أخرى والتمتع به خالصا                 - ١ 
   .           من االضطهاد

                                                                      ال ميكـن التذرع هبذا احلق إذا كانت هناك مالحقة ناشئة بالفعل عن              - ٢ 
   .                                                            جرمية غري سياسية أو عن أعمال تناقض مقاصد األمم املتحدة ومبادئها

 ١٥ املادة
   .                           لكل فرد حق التمتع جبنسية ما - ١ 

                                            ، حـرمان أي شخص من جنسيته وال من حقه يف تغيري              ً      ال جيـوز، تعسـفاً    - ٢ 
   .       جنسيته

 ١٦املادة 
                                                                    للـرجل واملرأة، مىت أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة،            - ١ 

      لتزوج                           ومها متساويان يف احلقوق لدى ا  .                                         دون أي قيد بسبب العرق أو اجلنسية أو الدين
   .                            وخالل قيام الزواج ولدى احنالله

   .                                                                 ال يعقد الزواج إال برضا الطرفني املزمع زواجهما رضاء كامال ال إكراه فيه - ٢ 

                                                              األسرة هي اخللية الطبيعية واألساسية يف اجملتمع، وهلا حق التمتع حبماية  - ٣ 
  .             اجملتمع والدولة
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 ١٧املادة 
   .               االشتراك مع غريه                      ق يف التملك، مبفرده أو ب  احل        لكل فرد  - ١ 

  .                            ً ال جيوز جتريد أحد من ملكه تعسفاً - ٢ 
 ١٨املادة 

                                                               لكل شخص حق يف حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا احلق حريته يف  
                                                                                   تغـيري ديـنه أو معـتقده، وحريـته يف إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر      

  .              املأل أو على حده                                           واملمارسة والتعليم، مبفرده أو مع مجاعة، وأمام 
 ١٩املادة 

                                                                           لكـل شـخص حق التمتع حبرية الرأي والتعبري، ويشمل هذا احلق حريته يف               
                                                                                       اعتناق اآلراء دون مضايقة، وىف التماس األنباء واألفكار وتلقيها ونقلها إىل اآلخرين،            

   .                               بأية وسيلة ودومنا اعتبار للحدود
 ٢٠املادة 

  .                واجلمعيات السلمية           االجتماعات                   يف حرية االشتراك يف    احلق        لكل شخص  - ١ 

   .                                       ال جيوز إرغام أحد على االنتماء إىل مجعية ما - ٢ 
 ٢١املادة 

  و  أ                                                           لكل شخص حق املشاركة يف إدارة الشئون العامة لبلده، إما مباشرة  - ١ 
   .    رية حب                   بواسطة ممثلني خيتارون 

   مع                       على قدم املساواة                                                       لكـل شـخص حـق تقلد الوظائف العامة يف بلده           - ٢ 
  .  ين    اآلخر

                                            سلطة احلكم، وجيب أن تتجلى هذه اإلرادة            أساس                    إرادة الشـعب هي      - ٣ 
                                                    باالقتراع العام وعلى قدم املساواة بني الناخبني                                       ً      من خالل انتخابات نزيهة جترى دورياً     

   .                                                         وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت
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 ٢٢املادة 
                            الضمان االجتماعي، ومن حقه                                              لكل شخص، بوصفه عضوا يف اجملتمع، حق يف          

                                                                          أن توفر لـه، من خالل اجملهود القومي والتعاون الدويل، ومبا يتفق مع هيكل كل دولة 
     نمو                                                                                   ومواردهـا، احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت ال غىن عنها لكرامته ول           

  .   رية حب       شخصيته 

 ٢٣املادة 
                  ه، وىف شروط عمل                                 العمل، وىف حرية اختيار عمل       يف     ق    احل          لكل شخص    - ١ 
   .                        ة، وىف احلماية من البطالة    واتي        عادلة وم

   .                                                            جلميع األفراد، دون أي متييز، احلق يف أجر متساو على العمل املتساوي - ٢ 

                                                     ق يف مكافأة عادلة ومرضية تكفل لـه وألسرته عيشة           احل                  لكـل فرد يعمل      - ٣ 
   .                 لحماية االجتماعية                                 ستكمل، عند االقتضاء، بوسائل أخرى ل                         ُ الئقة بالكرامة البشرية، وُت

                                                إنشاء النقابات مع آخرين واالنضمام إليها من          يف     ق    احل            لكـل شخص     - ٤ 
  .              أجل محاية مصاحله

 ٢٤املادة 
                  يف حتديد معقول              مبا يف ذلك                                 ق يف الراحة وأوقات الفراغ،        احل              لكـل شـخص      

  .                     إجازات دورية مأجورة يف              لساعات العمل و
 ٢٥املادة 

                             يكفى لضمان الصحة والرفاهة                        ق يف مستوى معيشة       احل            لكـل شخص     - ١ 
                                                                            لــه وألسـرته، وخاصة على صعيد املأكل وامللبس واملسكن والعناية الطبية وصعيد      
                                                                           اخلدمات االجتماعية الضرورية، ولـه احلق يف ما يأمن به الغوائل يف حاالت البطالة أو 
                                                                                       املرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غري ذلك من الظروف اخلارجة عن إرادته               

   .                      واليت تفقده أسباب عيشه

              وجلميع األطفال    .                            ق يف رعاية ومساعدة خاصتني      احل                  لألمومة والطفولة    - ٢ 
ـ              خارج هذا   م                                  سواء ولدوا يف إطار الزواج أ       ،                               التمتع بذات احلماية االجتماعية      يف     ق      احل
   .      اإلطار
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 ٢٦املادة 
  يف               ، على األقل                            ً     وجيب أن يوفر التعليم جماناً      .              ق يف التعليم    احل              لكـل شـخص      - ١ 

                            ويكون التعليم الفين واملهين      .                               ً    ويكون التعليم االبتدائي إلزامياً     .                               مرحلتـيه االبتدائية واألساسية   
   .                    للجميع تبعا لكفاءهتم                على قدم املساواة                           ويكون التعليم العايل متاحا   .             متاحا للعموم

                                                                جيـب أن يسـتهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية اإلنسان وتعزيز      - ٢ 
                                     كما جيب أن يعزز التفاهم والتسامح        .                      سان واحلريات األساسية                       احـترام حقـوق اإلن    

                                                                                        والصـداقة بني مجيع األمم ومجيع الفئات العنصرية أو الدينية، وأن يؤيد األنشطة اليت              
   .                               تضطلع هبا األمم املتحدة حلفظ السالم

                                                                      لآلبـاء، عـلى سـبيل األولويـة، حـق اختيار نوع التعليم الذي              - ٣ 
  .           يعطى ألوالدهم

 ٢٧ املادة
  يف                                                              شـخص حـق املشـاركة احلرة يف حياة اجملتمع الثقافية، و                 لكـل  - ١ 

  .                    الفوائد اليت تنجم عنه  يف                                            االستمتاع بالفنون، واإلسهام يف التقدم العلمي و

                                                      ق يف محاية املصاحل املعنوية واملادية املترتبة على أي           احل              لكـل شـخص      - ٢ 
  .                               إنتاج علمي أو أديب أو فين من صنعه

 ٢٨املادة 
                                                               ق التمتع بنظام اجتماعي ودويل ميكن أن تتحقق يف ظله احلقوق                        لكـل فرد ح    

   .                                           واحلريات املنصوص عليها يف هذا اإلعالن حتققا تاما
 ٢٩املادة 

                                                                       عـلى كل فرد واجبات إزاء اجلماعة، اليت فيها وحدها ميكن أن تنمو              - ١ 
   .                        شخصيته النمو احلر الكامل

                       ال للقيود اليت يقررها                                                    ال خيضـع أي فرد، يف ممارسة حقوقه وحرياته، إ          - ٢ 
                                               ، ضمان االعتراف الواجب حبقوق وحريات اآلخرين                                 ً      القـانون مستهدفا منها، حصراً    

                                                                               واحترامها، والوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه اجلميع يف جمتمع 
  .       دميقراطي
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                                                                  جيـوز يف أي حال أن متارس هذه احلقوق على حنو يناقض مقاصد               ال - ٣ 
  .             تحدة ومبادئها       األمم امل

 ٣٠املادة 
                                                                      ليس يف هذا اإلعالن أي نص جيوز تأويله على حنو يفيد انطواءه على ختويل أية      

                                                                         دولة أو مجاعة أو أي فرد أي حق يف القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إىل هدم أي 
  .                                 من احلقوق واحلريات املنصوص عليها فيه



 

-9- 

باحلقوق االقتصادية  هد الدويل اخلاصالع
 تماعية والثقافيةواالج

 اجلمعية العامة قرارإليه بواالنضمام عليه قيع والتصديق فتح باب التواعتمد و
 ١٩٦٦ديسمرب / كانون األول١٦ املؤرخ )٢١-د(ف  أل٢٢٠٠

 ٢٧ملادة     ً        وفقا  ألحكام ا، ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣: تاريخ بدء النفاذ

 الديباجة
  ،                           إن الدول األطراف يف هذا العهد 

                                                                 أن اإلقرار مبا جلميع أعضاء األسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن       إذ ترى 
                                                                                     حقـوق متساوية وثابتة، يشكل وفقا للمبادئ املعلنة يف ميثاق األمم املتحدة، أساس             

                              احلرية والعدل والسالم يف العامل، 

                                                   بأن هذه احلقوق تنبثق من كرامة اإلنسان األصيلة فيه،        وإذ تقر 

                                                          يل الوحيد لتحقيق املثل األعلى املتمثل، وفقا لإلعالن العاملي                أن السب           وإذ تدرك  
                                                                                 حلقـوق اإلنسان، يف أن يكون البشر أحرارا ومتحررين من اخلوف والفاقة، هو سبيل           
                                                                                   هتيئة الظروف الضرورية لتمكني كل إنسان من التمتع حبقوقه االقتصادية واالجتماعية           

                                         والثقافية، وكذلك حبقوقه املدنية والسياسية،

                                                   ما على الدول، مبقتضى ميثاق األمم املتحدة، من التزام                      وإذ تضـع يف اعتبارها   
                                                     بتعزيز االحترام واملراعاة العامليني حلقوق اإلنسان وحرياته،

                                                                                   أن على الفرد، الذي تترتب عليه واجبات إزاء األفراد اآلخرين وإزاء اجلماعة                      وإذ تدرك  
                                    مراعاة احلقوق املعترف هبا يف هذا العهد،                                         اليت ينتمي إليها، مسؤولية السعي إىل تعزيز و

   :                  على املواد التالية         قد اتفقت  
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 اجلزء األول
 ١املادة 

                                            تقرير مصريها بنفسها، وهى مبقتضى هذا احلق          يف     ق    احل              جلميع الشعوب    - ١ 
                                                                        حرة يف تقرير مركزها السياسي وحرة يف السعي لتحقيق منائها االقتصادي واالجتماعي 

  .       والثقايف

              تصرف بثرواهتا       أن ت                           وراء أهدافها اخلاصة،                ً    لشـعوب، سعياً           جلمـيع ا   - ٢ 
                                                         دومنا إخالل بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون              حبرية                          ومواردهـا الطبيعـية     

             وال جيوز يف أية   .                                                                 االقتصادي الدويل القائم على مبدأ املنفعة املتبادلة وعن القانون الدويل
  .                                    حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه اخلاصة

                                                               على الدول األطراف يف هذا العهد، مبا فيها الدول اليت تقع على عاتقها  - ٣ 
          أن تعمل  ،                                                                   ولية إدارة األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت واألقاليم املشمولة بالوصاية ؤ  مس

   .                                                                      على حتقيق حق تقرير املصري وأن حتترم هذا احلق، وفقا ألحكام ميثاق األمم املتحدة

 اجلزء الثاين
 ٢املادة 

                                                                     تـتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد بأن تتخذ، مبفردها وعن طريق              - ١ 
                                                                                    املساعدة والتعاون الدوليني، وال سيما على الصعيدين االقتصادي والتقين، وبأقصى ما           
                                                                                      تسـمح بـه مواردهـا املتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدرجيي               

                                     ذلك مجيع السبل املناسبة، وخصوصا                                                     بـاحلقوق املعترف هبا يف هذا العهد، سالكة إىل        
  .                         سبيل اعتماد تدابري تشريعية

                                                                   تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة احلقوق             - ٢ 
                                                                            املنصوص عليها يف هذا العهد بريئة من أي متييز بسبب العرق، أو اللون، أو اجلنس، أو 

                            أو األصل القومي أو االجتماعي،        سياسي،   ال            سياسي أو غري   ال                          اللغة، أو الدين، أو الرأي 
  .                                        أو الثروة، أو النسب، أو غري ذلك من األسباب
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                                                                          للـبلدان النامـية أن تقرر، مع إيالء املراعاة الواجبة حلقوق اإلنسان             - ٣ 
                                                                                 والقتصـادها القومـي، إىل أي مدى ستضمن احلقوق االقتصادية املعترف هبا يف هذا              

  .                 العهد لغري املواطنني

 ٣املادة 
                                                                  لدول األطراف يف هذا العهد بضمان مساواة الذكور واإلناث يف حق                   تتعهد ا  

  .                                                                         التمتع جبميع احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املنصوص عليها يف هذا العهد

 ٤املادة 
                         خضع التمتع باحلقوق اليت                                                     ُ           تقر الدول األطراف يف هذا العهد بأنه ليس للدولة أن تُ           

                                                             حدود املقررة يف القانون، وإال مبقدار توافق ذلك مع طبيعة                                            تضـمنها طبقا هلذا العهد إال لل      
  .                                                                        هذه احلقوق، وشريطة أن يكون هدفها الوحيد تعزيز الرفاه العام يف جمتمع دميقراطي

 ٥املادة 
                                                             ليس يف هذا العهد أي حكم جيوز تأويله على حنو يفيد انطواءه على أي  - ١ 

                                  أو القيام بأي فعل يهدف إىل                       مباشرة أي نشاط     يف                                   حق ألي دولة أو مجاعة أو شخص        
                                                                                        إهـدار أي من احلقوق أو احلريات املعترف هبا يف هذا العهد أو إيل فرض قيود عليها                 

  .                            أوسع من تلك املنصوص عليها فيه

                                                             ال يقـبل فـرض أي قـيد أو أي تضييق على أي من حقوق اإلنسان        - ٢ 
                       تفاقيات أو أنظمة أو                    لقوانني أو ا                                               ً           األساسـية املعترف هبا أو النافذة يف أي بلد تطبيقاً         

   .  ى                                                                أعراف، بذريعة كون هذا العهد ال يعترف هبا أو كون اعترافه هبا أضيق مد

 اجلزء الثالث
 ٦املادة 

                                                                     تعترف الدول األطراف يف هذا العهد باحلق يف العمل، الذي يشمل ما             - ١ 
                                                                       لكل شخص من حق يف أن تتاح لـه إمكانية كسب رزقه بعمل خيتاره أو يقبله حبرية، 

  .                                  وم باختاذ تدابري مناسبة لصون هذا احلق   وتق

                                                                    جيـب أن تشمل التدابري اليت تتخذها كل من الدول األطراف يف هذا              - ٢ 
                                                                                        العهـد لـتأمني املمارسـة الكاملة هلذا احلق توفري برامج التوجيه والتدريب التقنيني              
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   ية                                                                                 واملهنـيني، واألخذ يف هذا اجملال بسياسات وتقنيات من شأهنا حتقيق تنمية اقتصاد            
                                                                                   واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة يف ظل شروط تضمن للفرد احلريات            

  .                           السياسية واالقتصادية األساسية

 ٧املادة 
                               كل شخص يف التمتع بشروط عمل          حبق                                       تعترف الدول األطراف يف هذا العهد        
   :                 تكفل على اخلصوص     واتية        عادلة وم

  :                                مكافأة توفر جلميع العمال، كحد أدىن  ) أ ( 

                                                    ، ومكافأة متساوية لدى تساوى قيمة العمل دون أي متييز،       ً  منصفاً ً اً   أجر ̀  ١̀ 
                                                                  على أن يضمن للمرأة خصوصا متتعها بشروط عمل ال تكون أدىن من            
                                                                      تلـك اليت يتمتع هبا الرجل، وتقاضيها أجرا يساوى أجر الرجل لدى            

    ؛           تساوى العمل

    ؛                                        عيشا كرميا هلم وألسرهم طبقا ألحكام هذا العهد ̀  ٢̀ 

  ؛                           ظروف عمل تكفل السالمة والصحة  ) ب ( 

                                                            تساوى اجلميع يف فرص الترقية، داخل عملهم، إىل مرتبة أعلى مالئمة،   ) ج ( 
  ؛                                         دون إخضاع ذلك إال العتباري األقدمية والكفاءة

                                                                  االسـتراحة وأوقـات الفـراغ، والتحديد املعقول لساعات العمل،            ) د ( 
  .                   ن أيام العطل الرمسية                                           جازات الدورية املدفوعة األجر، وكذلك املكافأة ع إل  وا

 ٨املادة 
   :                                             تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد بكفالة ما يلي - ١ 

  يف                                                        حـق كـل شـخص يف تكويـن النقابات باالشتراك مع آخرين و       ) أ ( 
                                                                                         االنضـمام إىل الـنقابة اليت خيتارها، دومنا قيد سوى قواعد املنظمة املعنية، على قصد               

                                وال جيوز إخضاع ممارسة هذا احلق        .        ومحايتها                                       تعزيـز مصاحله االقتصادية واالجتماعية      
                                                                                     أليـة قـيود غـري تلـك اليت ينص عليها القانون وتشكل تدابري ضرورية، يف جمتمع                 

  ؛                                                                        دميقراطي، لصيانة األمن القومي أو النظام العام أو حلماية حقوق اآلخرين وحرياهتم
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   حق     ، و                   كونفيدرالية وطنية                                             حق النقابات يف إنشاء احتادات أو احتادات          ) ب ( 
  ؛                                                        هذه االحتادات يف تكوين منظمات نقابية دولية أو االنضمام إليها

                                                                     حق النقابات يف ممارسة نشاطها حبرية، دومنا قيود غري تلك اليت ينص              ) ج ( 
                                                                                     علـيها القانون وتشكل تدابري ضرورية، يف جمتمع دميقراطي، لصيانة األمن القومي أو             

  ؛                                         النظام العام أو حلماية حقوق اآلخرين وحرياهتم

  .                                              حق اإلضراب، شريطة ممارسته وفقا لقوانني البلد املعين  ) د ( 

                                                                     ال حتـول هـذه املادة دون إخضاع أفراد القوات املسلحة أو رجال               - ٢ 
  .                                                                   الشرطة أو موظفي اإلدارات احلكومية لقيود قانونية على ممارستهم هلذه احلقوق

    ظمة                                                                  لـيس يف هذه املادة أي حكم جييز للدول األطراف يف اتفاقية من             - ٣ 
                                                   بشأن احلرية النقابية ومحاية حق التنظيم النقايب اختاذ     ١٩٤٨       عام                     العمل الدولية املعقودة

                                                                                        تدابـري تشـريعية من شأهنا، أو تطبيق القانون بطريقة من شأهنا، أن ختل بالضمانات               
  .                           املنصوص عليها يف تلك االتفاقية

 ٩املادة 
                  ان االجتماعي، مبا                                                          تقر الدول األطراف يف هذا العهد حبق كل شخص يف الضم           

  .                         يف ذلك التأمينات االجتماعية

 ١٠املادة 
  :                                   تقر الدول األطراف يف هذا العهد مبا يلي 

                                                                  وجوب منح األسرة، اليت تشكل الوحدة اجلماعية الطبيعية واألساسية          - ١ 
                                                                                يف اجملـتمع، أكـرب قدر ممكن من احلماية واملساعدة، وخصوصا لتكوين هذه األسرة              

                       وجيب أن ينعقد الزواج      .   هلم و                                  ية تعهد وتربية األوالد الذين تع                          وطـوال هنوضها مبسؤول   
  .                                         برضا الطرفني املزمع زواجهما رضا ال إكراه فيه

                                                            وجـوب توفـري محاية خاصة لألمهات خالل فترة معقولة قبل الوضع       - ٢ 
   ة   جاز إ               جازة مأجورة أو  إ                                                 وينبغي منح األمهات العامالت، أثناء الفترة املذكورة،   .      وبعده

  .                          تحقاقات ضمان اجتماعي كافية          مصحوبة باس



                                     املعاهدات الدولية األساسية حلقوق اإلنسان 14

 

                                                                  وجـوب اختـاذ تدابـري محايـة ومساعدة خاصة لصاحل مجيع األطفال              - ٣ 
                          ومن الواجب محاية األطفال      .                                                           واملراهقني، دون أي متييز بسبب النسب أو غريه من الظروف         

                                  كما جيب جعل القانون يعاقب على        .                                             واملـراهقني من االستغالل االقتصادي واالجتماعي     
                                                                         أي عمل من شأنه إفساد أخالقهم أو األضرار بصحتهم أو هتديد حياهتم                           اسـتخدامهم يف  

                                               وعلى الدول أيضا أن تفرض حدودا دنيا للسن          .                                         باخلطـر أو إحلاق األذى بنموهم الطبيعي      
  .                                                                  حيظر القانون استخدام الصغار الذين مل يبلغوها يف عمل مأجور ويعاقب عليه

 ١١املادة 
                                د حبق كل شخص يف مستوى معيشي                                         تقـر الدول األطراف يف هذا العه       - ١ 

                                                                                     كاف لـه وألسرته، يوفر ما يفي حباجتهم من الغذاء والكساء واملأوى، وحبقه يف حتسني              
                                                        وتتعهد الدول األطراف باختاذ التدابري الالزمة إلنفاذ هذا احلق،   .                      متواصل لظروفه املعيشية

  .             االرتضاء احلر                                                          معترفة يف هذا الصدد باألمهية األساسية للتعاون الدويل القائم على

                                                                      واعـترافا مبا لكل إنسان من حق أساسي يف التحرر من اجلوع، تقوم              - ٢ 
                                                                                    الـدول األطراف يف هذا العهد، مبجهودها الفردي وعن طريق التعاون الدويل، باختاذ             

  :                                                    التدابري املشتملة على برامج حمددة ملموسة والالزمة ملا يلي

                             لغذائية، عن طريق االستفادة                                             حتسـني طرق إنتاج وحفظ وتوزيع املواد ا         ) أ ( 
                                                                                          الكلية من املعارف التقنية والعلمية، ونشر املعرفة مببادئ التغذية، واستحداث أو إصالح            

    ؛                                                                           نظم توزيع األراضي الزراعية بطريقة تكفل أفضل إمناء للموارد الطبيعية وانتفاع هبا

         حتياجات،                                                              تـأمني توزيـع املوارد الغذائية العاملية توزيعا عادال يف ضوء اال      ) ب ( 
  .                                                                              يضع يف اعتباره املشاكل اليت تواجهها البلدان املستوردة لألغذية واملصدرة هلا على السواء

 ١٢املادة 
                                                                       تقـر الـدول األطراف يف هذا العهد حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى               - ١ 

  .                                        مستوى من الصحة اجلسمية والعقلية ميكن بلوغه

                            طراف يف هذا العهد اختاذها                                               تشـمل التدابري اليت يتعني على الدول األ        - ٢ 
  :                                                        لتأمني املمارسة الكاملة هلذا احلق، تلك التدابري الالزمة من أجل

                                     املواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمني منو   تى           خفض معدل مو   لى        العمل ع  ) أ ( 
  ؛              الطفل منوا صحيا
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  ؛                                     حتسني مجيع جوانب الصحة البيئية والصناعية  ) ب ( 

                                 املتوطنة واملهنية واألمراض األخرى                                        الوقايـة مـن األمراض الوبائية و        ) ج ( 
  ؛                وعالجها ومكافحتها

                                                                        هتيئة ظروف من شأهنا تأمني اخلدمات الطبية والعناية الطبية للجميع يف             ) د ( 
  .         حالة املرض

 ١٣املادة 
   ي  وه  .                                                                       تقـر الدول األطراف يف هذا العهد حبق كل فرد يف التربية والتعليم             - ١ 

                                      إىل اإلمناء الكامل للشخصية اإلنسانية واحلس                                             مـتفقة عـلى وجوب توجيه التربية والتعليم     
                    متفقة كذلك على     ي  وه  .                                                             بكرامتها وإىل توطيد احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية       

                                                                                     وجوب استهداف التربية والتعليم متكني كل شخص من اإلسهام بدور نافع يف جمتمع حر،              
              أو اإلثنية        عرقية              لف الفئات ال                                                                وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بني مجيع األمم وخمت        

  .                                                                  أو الدينية، ودعم األنشطة اليت تقوم هبا األمم املتحدة من أجل صيانة السلم

                                                              وتقر الدول األطراف يف هذا العهد بأن ضمان املمارسة التامة هلذا احلق  - ٢ 
  :     يتطلب

  ؛                                                جعل التعليم االبتدائي إلزاميا وإتاحته جمانا للجميع  ) أ ( 

                                                     الثانوي مبختلف أنواعه، مبا يف ذلك التعليم الثانوي التقين               تعميم التعليم   ) ب ( 
                                                                                       واملهين، وجعله متاحا للجميع بكافة الوسائل املناسبة وال سيما باألخذ تدرجييا مبجانية            

  ؛       التعليم

                                                                         جعـل التعليم العايل متاحا للجميع على قدم املساواة، تبعا للكفاءة،             ) ج ( 
  ؛                       ذ تدرجييا مبجانية التعليم              وال سيما باألخ ،                     بكافة الوسائل املناسبة

                                                                      تشـجيع التربية األساسية أو تكثيفها، إىل أبعد مدى ممكن، من أجل              ) د ( 
  ؛                                                     األشخاص الذين مل يتلقوا أو مل يستكملوا الدراسة االبتدائية

                       على مجيع املستويات،       ارس د      من امل                                    العمـل بنشـاط على إمناء شبكة            ) ه ( 
                              األوضاع املادية للعاملني يف                                                          وإنشـاء نظـام مـنح واف بالغـرض، ومواصلة حتسني          

  .       التدريس
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                  باء، أو األوصياء     اآل                                                    تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد باحترام حرية          - ٣ 
                                                                       عند وجودهم، يف اختيار مدارس ألوالدهم غري املدارس احلكومية، شريطة تقيد املدارس 

                ني تربية أولئك    م أ                                                                           املخـتارة مبعايري التعليم الدنيا اليت قد تفرضها أو تقرها الدولة، وبت           
  .                                      األوالد دينيا وخلقيا وفقا لقناعاهتم اخلاصة

                                                                         ليس يف أي من أحكام هذه املادة ما جيوز تأويله على حنو يفيد مساسه               - ٤ 
                                                                                     حبرية األفراد واهليئات يف إنشاء وإدارة مؤسسات تعليمية، شريطة التقيد دائما باملبادئ        

                            خبضوع التعليم الذي توفره هذه                          من هذه املادة ورهنا      ١                              املنصـوص علـيها يف الفقرة       
   .                                         املؤسسات ملا قد تفرضه الدولة من معايري دنيا

 ١٤املادة 
            قد متكنت    ،            طرفا فيه   ت   صبح         ، يوم أ                                                   تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد، مل تكن بعد          

                                                                                        إلزامية وجمانية التعليم االبتدائي يف بلدها ذاته أو يف أقاليم أخرى حتت واليتها،                    ضـمان       مـن   
                                                                                غضون سنتني، بوضع واعتماد خطة عمل مفصلة للتنفيذ الفعلي والتدرجيي ملبدأ                         بالقـيام، يف  

  .                                                                 إلزامية التعليم وجمانيته للجميع، خالل عدد معقول من السنني حيدد يف اخلطة

 ١٥املادة 
  :                                             تقر الدول األطراف يف هذا العهد بأن من حق كل فرد - ١ 

  ؛                         أن يشارك يف احلياة الثقافية  ) أ ( 

  ؛                               بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته         أن يتمتع   ) ب ( 

                                                                           أن يفيد من محاية املصاحل املعنوية واملادية النامجة عن أي أثر علمي أو               ) ج ( 
  .                 فين أو أديب من صنعه

                                         الدول األطراف يف هذا العهد بغية ضمان                                       شـمل الـتدابري اليت ستتخذها        ت - ٢ 
  .           وإشاعتهما          ولتنميتهما       لثقافة               صيانة العلم وا          الضرورية ل                                املمارسة الكاملة هلذا احلق التدابري 

                                                                        تـتعهد الدول األطراف يف هذا العهد باحترام احلرية اليت ال غىن عنها              - ٣ 
  .                            للبحث العلمي والنشاط اإلبداعي

                                                                       تقر الدول األطراف يف هذا العهد بالفوائد اليت جتىن من تشجيع وإمناء             - ٤ 
   .                                               االتصال والتعاون الدوليني يف ميداين العلم والثقافة
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 ء الرابعاجلز
 ١٦املادة 

                                                             تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد بأن تقدم، طبقا ألحكام هذا اجلزء  - ١ 
                   ضمان احترام احلقوق   ل                                             ما اختذته من تدابري وما أحرزته من تقدم                              مـن العهد، تقارير ع    

  .                     املعترف هبا يف هذا العهد

   يل                                                             توجه مجيع التقارير إىل األمني العام لألمم املتحدة، الذي حي           ) أ ( - ٢ 
  ؛                                                                    نسخا منها إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي للنظر فيها طبقا ألحكام هذا العهد

                                                                       عـلى األمني العام لألمم املتحدة أيضا، حني يكون التقرير الوارد من              ) ب ( 
                                                                                 دولة طرف يف هذا العهد، أو جزء أو أكثر منه، متصال بأية مسألة تدخل يف اختصاص          

                                 وتكون الدولة الطرف املذكورة      ي          ا التأسيس                                     إحـدى الوكاالت املتخصصة وفقا لصكه     
                                                                                          عضـوا يف هذه الوكالة، أن حييل إىل تلك الوكالة نسخة من هذا التقرير أو من جزئه                 

  .                            املتصل بتلك املسألة، حسب احلالة

 ١٧املادة 
                                                              تقدم الدول األطراف يف هذا العهد تقاريرها على مراحل، طبقا لربنامج  - ١ 

                                                   اعي يف غضون سنة من بدء نفاذ هذا العهد، بعد                                          يضـعه اجمللـس االقتصادي واالجتم     
  .                                               التشاور مع الدول األطراف والوكاالت املتخصصة املعنية

                                                               للدولة أن تشري يف تقريرها إىل العوامل واملصاعب اليت متنعها من اإليفاء  - ٢ 
  .                                          الكامل بااللتزامات املنصوص عليها يف هذا العهد

                           العهد أن أرسلت املعلومات                                          حني يكون قد سبق للدولة الطرف يف هذا        - ٣ 
                                                                                      املناسبة إىل األمم املتحدة أو إىل إحدى الوكاالت املتخصصة، ينتفي لزوم تكرار إيراد             

  .                                                    هذه املعلومات ويكتفي بإحالة دقيقة إىل املعلومات املذكورة

 ١٨املادة 
                                                                              لـلمجلس االقتصـادي واالجتماعي، مبقتضى املسؤوليات اليت عهد هبا إليه ميثاق             

ـ                                                                             تحدة يف مـيدان حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، أن يعقد مع الوكاالت                        األمـم امل
                                                                                                املتخصصـة ما يلزم من ترتيبات كيما توافيه بتقارير عن التقدم احملرز يف تأمني االمتثال ملا                
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                                                                                        يدخـل يف نطاق أنشطتها من أحكام هذا العهد، وميكن تضمني هذه التقارير تفاصيل عن               
  .                                                 مدهتا األجهزة املختصة يف هذه الوكاالت بشأن هذا االمتثال                         املقررات والتوصيات اليت اعت

 ١٩املادة 
                                                                                 لـلمجلس االقتصادي واالجتماعي أن حييل إىل جلنة حقوق اإلنسان التقارير املتعلقة             

                              ومن الوكاالت املتخصصة عمال       ١٧    و   ١٦                                                حبقوق اإلنسان واملقدمة من الدول عمال باملادتني        
   .                                         عامة بشأهنا أو إلطالعها عليها عند االقتضاء                     ، لدراستها ووضع توصية  ١٨       باملادة 

 ٢٠املادة 
                                                                 للدول األطراف يف هذا العهد وللوكاالت املتخصصة املعنية أن تقدم إىل اجمللس  

                                                                                االقتصـادي واالجتماعي مالحظات على أية توصية عامة تبديها جلنة حقوق اإلنسان            
                          أي تقرير للجنة حقوق          رد يف  ت                    إىل توصية عامة         شارة                 أو على أي إ      ١٩                مبقتضـى املادة    

  .             أشري إليها فيه     ائق        أية وث   على          اإلنسان أو 

 ٢١املادة 
     آلخر                               إىل اجلمعية العامة بني احلني وا          قدم                                    للمجلس االقتصادي واالجتماعي أن ي     

                                                                                   تقاريـر تشتمل على توصيات ذات طبيعة عامة وموجز للمعلومات الواردة من الدول           
    وما       تدابري               ما مت اختاذه من          خصصة حول                                             األطـراف يف هـذا العهد ومن الوكاالت املت        

  .                                        تعميم مراعاة احلقوق املعترف هبا يف هذا العهد      لضمان      تقدم         أحرز من 

 ٢٢املادة 
                            نظر هيئات األمم املتحدة               أن يسترعي                                    لـلمجلس االقتصـادي واالجـتماعي        

   ية                                                                                     األخرى وهيئاهتا الفرعية، والوكاالت املتخصصة املعنية بتوفري املساعدة التقنية، إىل أ          
                                                                    عن التقارير املشار إليها يف هذا اجلزء من هذا العهد وميكن أن تساعد تلك  أ         مسائل تنش
                      اختاذ تدابري دولية           استصواب                                               كل يف جمال اختصاصه، على تكوين رأى حول           ،      األجهزة

  .             على حنو فعال                           التنفيذ التدرجيي هلذا العهد    هم يف              من شأهنا أن تسا

 ٢٣املادة 
                                                         ذا العهد على أن التدابري الدولية الرامية إىل كفالة                                   توافق الدول األطراف يف ه     

                                                                                    إعمـال احلقـوق املعترف هبا يف هذا العهد تشمل عقد اتفاقيات، واعتماد توصيات،              
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                                                                                      وتوفـري مسـاعدة تقنـية، وعقد اجتماعات إقليمية واجتماعات تقنية بغية التشاور             
  .                                 تنظم باالشتراك مع احلكومات املعنية ،        والدراسة

 ٢٤املادة 
                                                                              يف أي حكـم من أحكام هذا العهد ما جيوز تأويله على حنو يفيد مساسه                     لـيس  

                                                                                   بأحكـام ميثاق األمم املتحدة وأحكام دساتري الوكاالت املتخصصة اليت حتدد مسؤوليات            
  .                                                                         خمتلف هيئات األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة بصدد املسائل اليت يتناوهلا هذا العهد

 ٢٥املادة 
                    حنو يفيد مساسه مبا        لى                                    ام هذا العهد ما جيوز تأويله ع                                لـيس يف أي حكم من أحك       

   .                                                                             جلميع الشعوب من حق أصيل يف حرية التمتع واالنتفاع كليا بثرواهتا ومواردها الطبيعية

 اجلزء اخلامس
 ٢٦املادة 

                                أية دولة عضو يف األمم املتحدة            أمام              هذا العهد                            يفتح باب التوقيع على      - ١ 
                                               ا املتخصصة وأية دولة طرف يف النظام األساسي                                             أو عضـو يف أيـة وكالة من وكاالهت        

                                                                                         حملكمـة العـدل الدولية، وأية دولة أخرى دعتها اجلمعية العامة لألمم املتحدة إىل أن               
  .                     تصبح طرفا يف هذا العهد

                                       وتودع صكوك التصديق لدى األمني العام        .                         خيضع هذا العهد للتصديق    - ٢ 
  .           لألمم املتحدة

                              أية دولة من الدول املشار إليها      أمام       العهد                      االنضمام إىل هذا             فتح باب  ي - ٣ 
  .              من هذه املادة ١         يف الفقرة 

  .                                                     االنضمام بإيداع صك انضمام لدى األمني العام لألمم املتحدة  تم ي - ٤ 

                                                                     خيطر األمني العام لألمم املتحدة مجيع الدول اليت تكون قد وقعت هذا             - ٥ 
  .       االنضمام                                                    العهد أو انضمت إليه بإيداع كل صك من صكوك التصديق أو 
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 ٢٧املادة 
                                                               يبدأ نفاذ هذا العهد بعد ثالثة أشهر من تاريخ إيداع صك االنضمام أو  - ١ 

  .                                                التصديق اخلامس والثالثني لدى األمني العام لألمم املتحدة

                                                                          أمـا الـدول اليت تصدق هذا العهد أو تنضم إليه بعد أن يكون قد مت               - ٢ 
                                     فيبدأ نفاذ هذا العهد إزاء كل        ،                                                 إيـداع صك التصديق أو االنضمام اخلامس والثالثني       

  .                                                             منها بعد ثالثة أشهر من تاريخ إيداعها صك تصديقها أو صك انضمامها

 ٢٨املادة 
                                                                                تنطـبق أحكام هذا العهد، دون أي قيد أو استثناء، على مجيع الوحدات اليت               

  .                        تتشكل منها الدول االحتادية

 ٢٩املادة 
                        ال عليه تودع نصه لدى                                                   ألية دولة طرف يف هذا العهد أن تقترح تعدي         - ١ 

                                                  وعلى إثر ذلك يقوم األمني العام بإبالغ الدول األطراف يف   .                       األمني العام لألمم املتحدة
                                                                                         هـذا العهد بأية تعديالت مقترحة، طالبا إليها إعالمه عما إذا كانت حتبذ عقد مؤمتر               

    ثلث                     فإذا حبذ عقد املؤمتر    .                                                        للدول األطراف للنظر يف تلك املقترحات والتصويت عليها       
           وأي تعديل    .                                           عقده األمني العام برعاية األمم املتحدة       ،                            الـدول األطـراف على األقل     

                                                                                     تعتمده أغلبية الدول األطراف احلاضرة واملقترعة يف املؤمتر يعرض على اجلمعية العامة            
  .                  لألمم املتحدة إلقراره

                                                                         يـبدأ نفاذ التعديالت مىت أقرهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة وقبلتها            - ٢ 
  .                                                                        غلبية ثلثي الدول األطراف يف هذا العهد، وفقا لإلجراءات الدستورية لدى كل منها أ

                                                                       مىت بدأ نفاذ هذه التعديالت تصبح ملزمة للدول األطراف اليت قبلتها،            - ٣ 
                                                                                 بينما تظل الدول األطراف األخرى ملزمة بأحكام هذا العهد وبأي تعديل سابق تكون         

  .        قد قبلته

 ٣٠املادة 
           ، خيطر األمني   ٢٦           من املادة  ٥                            خطارات اليت تتم مبقتضى الفقرة  إل ا              بصرف النظر عن  

   :                          من املادة املذكورة مبا يلي ١                                                 العام لألمم املتحدة مجيع الدول املشار إليها يف الفقرة 
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  ؛  ٢٦                                              التوقيع والتصديق واالنضمام اليت تتم طبقا للمادة        عمليات   ) أ ( 

                        ، وتاريخ بدء نفاذ أية     ٢٧                                                تـاريخ بـدء نفاذ هذا العهد مبقتضى املادة            ) ب ( 
  .  ٢٩                        تعديالت تتم يف إطار املادة 

 ٣١املادة 
       سبانية  إل                                                          يـودع هـذا العهـد، الـذي تتساوى يف احلجية نصوصه با           - ١ 

  .                                                            واإلنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، يف حمفوظات األمم املتحدة

  ىل                                                            يقوم األمني العام لألمم املتحدة بإرسال صور مصدقة من هذا العهد إ - ٢ 
  .  ٢٦                              مجيع الدول املشار إليها يف املادة 
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 هد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةالع

 قرار اجلمعية العامةإليه بواالنضمام عليه لتوقيع والتصديق فتح باب ااعتمد و
 ١٩٦٦ ديسمرب/ األولكانون ١٦املؤرخ ) ٢١-د( ألف ٢٢٠٠

 ٤٩كام املادة ، وفقا ألح١٩٧٦مارس / آذار٢٣: تاريخ بدء النفاذ

 الديباجة
   ،                            إن الدول األطراف يف هذا العهد 

                                                                 أن اإلقرار مبا جلميع أعضاء األسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن       إذ ترى 
                                                ، يشكل، وفقا للمبادئ املعلنة يف ميثاق األمم                          وغري قابلة للتصرف                     حقـوق متسـاوية     

                                          املتحدة، أساس احلرية والعدل والسالم يف العامل،

                                                   بأن هذه احلقوق تنبثق من كرامة اإلنسان األصيلة فيه،      تقر   وإذ 

                                                                     أن السبيل الوحيد لتحقيق املثل األعلى املتمثل، وفقا لإلعالن العاملي                وإذ تدرك  
                                                                                     حلقـوق اإلنسـان، يف أن يكـون البشر أحرارا، ومتمتعني باحلرية املدنية والسياسية              

                                لتمكني كل إنسان من التمتع                                                          ومتحررين من اخلوف والفاقة، هو سبيل هتيئة الظروف       
                                                                    حبقوقه املدنية والسياسية، وكذلك حبقوقه االقتصادية واالجتماعية والثقافية،

                                                 ما على الدول، مبقتضى ميثاق األمم املتحدة، من التزام                     ذ تضـع يف اعتبارها     وإ 
                                                     بتعزيز االحترام واملراعاة العامليني حلقوق اإلنسان وحرياته،

                                                الذي تترتب عليه واجبات إزاء األفراد اآلخرين وإزاء                 أن على الفرد،         وإذ تدرك 
                                                  ولية السعي إىل تعزيز ومراعاة احلقوق املعترف هبا يف هذا  ؤ                          اجلماعة اليت ينتمي إليها، مس

        العهد، 

   :                    على املواد التالية        قد اتفقت 
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 اجلزء األول
 ١املادة 

      رة يف                       مبقتضى هذا احلق ح     ي  وه  .                                       جلميع الشعوب حق تقرير مصريها بنفسها      - ١ 
  .                                                                         تقرير مركزها السياسي وحرة يف السعي لتحقيق منائها االقتصادي واالجتماعي والثقايف

              تصرف بثرواهتا       أن ت                        وراء أهدافها اخلاصة،                         ً       جلمـيع الشـعوب، سعياً     - ٢ 
                                                         دومنا إخالل بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون              حبرية                          ومواردهـا الطبيعـية     

             وال جيوز يف أية   .                                    أ املنفعة املتبادلة وعن القانون الدويل                             االقتصادي الدويل القائم على مبد
  .                                    حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه اخلاصة

       عاتقها                                                         على الدول األطراف يف هذا العهد، مبا فيها الدول اليت تقع على  - ٣ 
ـ                                                                                      ولية إدارة األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت واألقاليم املشمولة بالوصاية، أن تعمل على   ؤ    مس

   .                                                                  حتقيق حق تقرير املصري وأن حتترم هذا احلق، وفقا ألحكام ميثاق األمم املتحدة

 اجلزء الثاين
 ٢املادة 

                                                                            تـتعهد كـل دولـة طرف يف هذا العهد باحترام احلقوق املعترف هبا فيه،                - ١ 
                                                                                             وبكفالة هذه احلقوق جلميع األفراد املوجودين يف إقليمها والداخلني يف واليتها، دون أي متييز              

       سياسي،   ال             سياسي أو غري    ال                                                                         سـبب العرق، أو اللون، أو اجلنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي               ب
  .                                                                    أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غري ذلك من األسباب

                                                                        تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد، إذا كانت تدابريها التشريعية أو             - ٢ 
                                                  عال إعمال احلقوق املعترف هبا يف هذا العهد، بأن                                               غـري التشـريعية القائمة ال تكفل ف       

                                                                                     تتخذ، طبقا إلجراءاهتا الدستورية وألحكام هذا العهد، ما يكون ضروريا هلذا اإلعمال            
   .                               من تدابري تشريعية أو غري تشريعية

   :                              تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد - ٣ 

   أو                                                                بـأن تكفل توفري سبيل فعال للتظلم ألي شخص انتهكت حقوقه              ) أ ( 
                                                                                 حـرياته املعـترف هبـا يف هذا العهد، حىت لو صدر االنتهاك عن أشخاص يتصرفون              

  ؛             بصفتهم الرمسية
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    عي                                                      ّ         بـأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت يف احلقوق اليت يدّ         ) ب ( 
                                                                                 انـتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية خمتصة، أو أية سلطة خمتصة أخرى ينص       

  ؛                         إمكانيات التظلم القضائي ي          ، وبأن تنم                         عليها نظام الدولة القانوين

                                                                        بـأن تكفـل قـيام السـلطات املختصـة بإنفـاذ األحكـام الصادرة                ) ج ( 
  .            ملصاحل املتظلمني

 ٣املادة 
                                                                             تـتعهد الدول األطراف يف هذا العهد بكفالة تساوى الرجال والنساء يف حق              

  .                                                           التمتع جبميع احلقوق املدنية والسياسية املنصوص عليها يف هذا العهد

 ٤املادة 
                                                                    يف حاالت الطوارئ االستثنائية اليت تتهدد حياة األمة، واملعلن قيامها رمسيا،   - ١ 

                                                                                          جيوز للدول األطراف يف هذا العهد أن تتخذ، يف أضيق احلدود اليت يتطلبها الوضع، تدابري               
                                                                                               ال تتقـيد بااللـتزامات املترتبة عليها مبقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابري               

                                                                                          اللـتزامات األخرى املترتبة عليها مبقتضى القانون الدويل وعدم انطوائها على متييز يكون              ل
  .                                                                        مربره الوحيد هو العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو األصل االجتماعي

  )  ٢   و ١        الفقرتني    ( ٨   و ٧   و ٦                                     ال جييز هذا النص أي خمالفة ألحكام املواد   - ٢ 
  .  ١٨   و  ١٦   و  ١٥   و  ١١ و

    علم                                                   ُ            ية دولة طرف يف هذا العهد استخدمت حق عدم التقيد أن تُ                 على أ  - ٣ 
                                                                                   الدول األطراف األخرى فورا، عن طريق األمني العام لألمم املتحدة، باألحكام اليت مل             

          فيه عدم  ي                              وعليها، يف التاريخ الذي تنه      .                                              تتقـيد هبـا وباألسباب اليت دفعتها إىل ذلك        
  .   اته                                          التقيد، أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريق ذ

 ٥املادة 
                                                                        لـيس يف هذا العهد أي حكم جيوز تأويله على حنو يفيد انطواءه على               - ١ 

                                         مباشرة أي نشاط أو القيام بأي عمل يهدف إىل   يف                             حق ألي دولة أو مجاعة أو شخص   
                                                                                        إهـدار أي من احلقوق أو احلريات املعترف هبا يف هذا العهد أو إىل فرض قيود عليها                 

  .  يه                          أوسع من تلك املنصوص عليها ف
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                                                                قـبل فـرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق اإلنسان                 ُ  ال يُ  - ٢ 
                                       لقوانني أو اتفاقيات أو أنظمة أو                                 ً      أو النافذة يف أي بلد تطبيقاً         هبا                     األساسـية املعترف    

  .                فه هبا يف أضيق مدى ا                                                  أعراف، بذريعة كون هذا العهد ال يعترف هبا أو كون اعتر

 اجلزء الثالث
 ٦املادة 

      هذا  ي                  وعلى القانون أن حيم  .                      اة حق مالزم لكل إنسان                احلـق يف احلـي     - ١ 
  .                               ً وال جيوز حرمان أحد من حياته تعسفاً  .    احلق

                حكم هبذه العقوبة                      ُ   لغ عقوبة اإلعدام، أن يُ                         ُ         ال جيـوز يف البلدان اليت مل تُ        - ٢ 
                                            للتشريع النافذ وقت ارتكاب اجلرمية وغري                                 ً       على أشد اجلرائم خطورة وفقاً            ً    إال جـزاءً  

   وال   .                                                                 ذا العهد والتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها                        املخالف ألحكام ه  
  .                                                         جيوز تطبيق هذه العقوبة إال مبقتضى حكم هنائي صادر عن حمكمة خمتصة

                                                                  حني يكون احلرمان من احلياة جرمية من جرائم اإلبادة اجلماعية، يكون         - ٣ 
                        دولة طرف يف هذا العهد أن                                                       من املفهوم بداهة أنه ليس يف هذه املادة أي نص جييز ألية     

ـ                                                                                       نفسها على أية صورة من أي التزام يكون مترتبا عليها مبقتضى أحكام اتفاقية               ي     تعف
  .                                      منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها

  .                                                                         ألي شخص حكم عليه باإلعدام حق التماس العفو اخلاص أو إبدال العقوبة            - ٤ 
  .                             بدال عقوبة اإلعدام يف مجيع احلاالت                                       وجيوز منح العفو العام أو العفو اخلاص أو إ

                                                             ال جيوز احلكم بعقوبة اإلعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة  - ٥ 
  .                                           عشرة من العمر، وال تنفيذ هذه العقوبة باحلوامل

                                                                   ليس يف هذه املادة أي حكم جيوز التذرع به لتأخري أو منع إلغاء عقوبة       - ٦ 
  .       العهد                                اإلعدام من قبل أية دولة طرف يف هذا

 ٧املادة 
                                                                        ال جيوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو  

                                                                  وعلى وجه اخلصوص، ال جيوز إجراء أية جتربة طبية أو علمية على              .                  احلاطـة بالكرامة  
  .                أحد دون رضاه احلر
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 ٨املادة 
  .       صورمها                                                ال جيوز استرقاق أحد، وحيظر الرق واالجتار بالرقيق جبميع - ١ 

  .                        ال جيوز إخضاع أحد للعبودية - ٢ 

  ؛                                           ال جيوز إكراه أحد على السخرة أو العمل اإللزامي       ) أ ( - ٣ 

                                              على حنو جيعلها، يف البلدان اليت جتيز املعاقبة         )  أ ( ٣                       ال جيوز تأويل الفقرة       ) ب ( 
                                                                                     عـلى بعـض اجلرائم بالسجن مع األشغال الشاقة، متنع تنفيذ عقوبة األشغال الشاقة              

  ؛                     م هبا من قبل حمكمة خمتصة    احملكو

  : "                       السخرة أو العمل اإللزامي "                              ألغراض هذه الفقرة، ال يشمل تعبري   ) ج ( 

           واليت تفرض    )  ب (                                                  األعمـال واخلدمات غري املقصودة بالفقرة الفرعية         ̀  ١̀ 
                                                                       عادة على الشخص املعتقل نتيجة قرار قضائي أو قانوين أو الذي صدر            

  ؛        مشروطة                                   حبقه مثل هذا القرار مث أفرج عنه بصورة

                                                                   أيـة خدمة ذات طابع عسكري، وكذلك، يف البلدان اليت تعترف حبق             ̀  ٢̀ 
                                                                 االستنكاف الضمريي عن اخلدمة العسكرية، أية خدمة قومية يفرضها         

  ؛                          القانون على املستنكفني ضمرييا

                                                                أيـة خدمـة تفـرض يف حاالت الطوارئ أو النكبات اليت هتدد حياة          ̀  ٣̀ 
  ؛                اجلماعة أو رفاهها

  .                             من االلتزامات املدنية العادية                  ً أو خدمات تشكل جزءاً          أية أعمال  ̀  ٤̀ 

  ٩املادة 
                 وال جيوز توقيف أحد   .                            يف احلرية وىف األمان على شخصه   احلق        لكل فرد  - ١ 

                                                               وال جيوز حرمان أحد من حريته إال ألسباب ينص عليها القانون             .                 ً     أو اعـتقاله تعسفاً   
  .                  لإلجراء املقرر فيه     ً وطبقاً

                                      م توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه                     يتوجب إبالغ أي شخص يت - ٢ 
  .                                        كما يتوجب إبالغه سريعا بأية هتمة توجه إليه
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                                                                يقدم املوقوف أو املعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إىل أحد القضاة أو أحد  - ٣ 
                                                                        املوظفني املخولني قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن حياكم خالل مهلة 

                                                 جيوز أن يكون احتجاز األشخاص الذين ينتظرون احملاكمة   وال  .                      معقولة أو أن يفرج عنه
                                                                                      هـو القـاعدة العامـة، ولكن من اجلائز تعليق اإلفراج عنهم على ضمانات لكفالة               
                                                                         حضورهم احملاكمة يف أية مرحلة أخرى من مراحل اإلجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ 

  .                احلكم عند االقتضاء

                           و االعتقال حق الرجوع إىل                                            لكـل شخص حرم من حريته بالتوقيف أ        - ٤ 
                                                                                        حمكمة لكي تفصل هذه احملكمة دون إبطاء يف قانونية اعتقاله، وتأمر باإلفراج عنه إذا              

  .                    كان االعتقال غري قانوين

                                                                لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غري قانوين حق يف احلصول             - ٥ 
  .                      ، وهذا احلق واجب النفاذ         على تعويض

 ١٠املادة 
                                                       مني من حريتهم معاملة إنسانية حتترم الكرامة األصيلة                       عامل مجيع احملرو   ي - ١ 

  .              يف الشخص اإلنساين

                                                       فصل األشخاص املتهمون عن األشخاص املدانني، إال يف ظروف          ُ ُي       ) أ ( - ٢ 
  ؛                                                                 استثنائية، ويكونون حمل معاملة على حدة تتفق مع كوهنم أشخاصا غري مدانني

                    بالسرعة املمكنة إىل           وحيالون    .                                    فصـل املتهمون األحداث عن البالغني      ُ ُي  ) ب ( 
  .                      القضاء للفصل يف قضاياهم

                                                  نظام السجون معاملة املسجونني معاملة يكون هدفها     ي              جيـب أن يراع    - ٣ 
                              فصل املذنبون األحداث عن البالغني   ُ وُي  .                                      األساسي إصالحهم وإعادة تأهيلهم االجتماعي

  .                                            ويعاملون معاملة تتفق مع سنهم ومركزهم القانوين

 ١١املادة 
  .                                            أي إنسان جملرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي         ال جيوز سجن 
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 ١٢املادة 
                                                                        لكل فرد يوجد على حنو قانوين داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل              - ١ 

  .                            فيه وحرية اختيار مكان إقامته

  .                                         لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، مبا يف ذلك بلده - ٢ 

              تلك اليت ينص                                                            ال جيـوز تقيـيد احلقوق املذكورة أعاله بأية قيود غري             - ٣ 
                                                                                عليها القانون وتكون ضرورية حلماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو 
                                                                                اآلداب العامـة أو حقـوق اآلخـرين وحرياهتم وتكون متمشية مع احلقوق األخرى              

  .                     املعترف هبا يف هذا العهد

  .                      ، من حق الدخول إىل بلده                      ً ال جيوز حرمان أحد، تعسفاً - ٤ 

 ١٣املادة 
                                                                                           جيوز إبعاد األجنيب املقيم بصفة قانونية يف إقليم دولة طرف يف هذا العهد إال تنفيذا                 ال 

                                                                                             لقـرار اختـذ وفقا للقانون، وبعد متكينه، ما مل حتتم دواعي األمن القومي خالف ذلك، من                 
                                                                                            عرض األسباب املؤيدة لعدم إبعاده ومن عرض قضيته على السلطة املختصة أو على من تعينه               

  .                                             صيصا لذلك، ومن توكيل من ميثله أمامها أو أمامهم           أو تعينهم خ

 ١٤املادة 
                                        ومن حق كل فرد، لدى الفصل يف أية هتمة        .                                الناس مجيعا سواء أمام القضاء     - ١ 

                                                                                     جزائـية توجـه إليه أو يف حقوقه والتزاماته يف أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته حمل نظر      
          وجيوز منع    .                   نشأة حبكم القانون                                                         منصـف وعلـين من قبل حمكمة خمتصة مستقلة حيادية، م          

                                                                                         الصـحافة واجلمهور من حضور احملاكمة كلها أو بعضها لدواعي اآلداب العامة أو النظام              
                                                                                       العـام أو األمـن القومي يف جمتمع دميقراطي، أو ملقتضيات حرمة احلياة اخلاصة ألطراف               

             لعلنية يف بعض                                                                     الدعوى، أو يف أدىن احلدود اليت تراها احملكمة ضرورية حني يكون من شأن ا      
                                                                                          الظـروف االستثنائية أن ختل مبصلحة العدالة، إال أن أي حكم يف قضية جزائية أو دعوى                
                                                                                       مدنـية جيب أن يصدر بصورة علنية، إال إذا كان األمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم               
  .                                                                       خالف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خالفات بني زوجني أو تتعلق بالوصاية على أطفال

                                                         ل متهم بارتكاب جرمية أن يعترب بريئا إىل أن يثبت عليه                     مـن حـق ك     - ٢ 
  .           اجلرم قانونا
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                                                                          لكـل متهم جبرمية أن يتمتع أثناء النظر يف قضيته، وعلى قدم املساواة              - ٣ 
  :                                التامة، بالضمانات الدنيا التالية

                                                وبالتفصيل، وىف لغة يفهمها، بطبيعة التهمة                         ً        أن يـتم إعالمـه سريعاً       ) أ ( 
  ؛ ا                  املوجهة إليه وأسباهب

                                                       عطى من الوقت ومن التسهيالت ما يكفيه إلعداد دفاعه ولالتصال     ُ أن ُي  ) ب ( 
  ؛                مبحام خيتاره بنفسه

  ؛                          أن حياكم دون تأخري ال مربر لـه  ) ج ( 

                                                    وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة حمام من                        ً   أن حياكم حضورياً    ) د ( 
                 يدافع عنه، وأن                                                            خطر حبقه يف وجود من يدافع عنه إذا مل يكن لـه من              ُ ُي               اختياره، وأن   

           دافع عنه،   ي                                                  ، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، مبحام                         ً     تـزوده احملكمة حكماً   
  ؛                                                                  دون حتميله أجرا على ذلك إذا كان ال ميلك الوسائل الكافية لدفع هذا األجر

                                                                     أن يـناقش شـهود االهتام، بنفسه أو من قبل غريه، وأن حيصل على                  ) ه ( 
  ؛                                    بذات الشروط املطبقة يف حالة شهود االهتام                               املوافقة على استدعاء شهود النفي 

                                                    بترمجان إذا كان ال يفهم أو ال يتكلم اللغة املستخدمة يف             ُ أن يزود جماناُ  ) و ( 
  ؛     احملكمة

  .                                         ه على الشهادة ضد نفسه أو على االعتراف بذنب  َ كَر    ُ أال ُي  ) ز ( 

                                                                   يف حالـة األحـداث، يراعى جعل اإلجراءات مناسبة لسنهم ومواتية            - ٤ 
  .                    مل على إعادة تأهيلهم          لضرورة الع

                                                                لكـل شخص أدين جبرمية حق اللجوء، وفقا للقانون، إىل حمكمة أعلى         - ٥ 
  .                       العقاب الذي حكم به عليه  يف                                كيما تعيد النظر يف قرار إدانته و

    بطل  أ                                                             حني يكون قد صدر على شخص ما حكم هنائي يدينه جبرمية، مث              - ٦ 
                     دة أو واقعة حديثة                                                                    هـذا احلكـم أو صـدر عفـو خاص عنه على أساس واقعة جدي              

                                                                            االكتشـاف حتمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي، يتوجب تعويض الشخص            
                                                                                            الذي أنزل به العقاب نتيجة تلك اإلدانة، وفقا للقانون، ما مل يثبت أنه يتحمل، كليا               

  .                                          عن عدم إفشاء الواقعة اجملهولة يف الوقت املناسب         املسؤولية           أو جزئيا، 
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                                              ددا للمحاكمة أو للعقاب على جرمية سبق أن                             ال جيوز تعريض أحد جم     - ٧ 
  .                                                     منها حبكم هنائي وفقا للقانون ولإلجراءات اجلنائية يف كل بلد     بريء            أدين هبا أو 

 ١٥املادة 
                                                            ال يدان أي فرد بأية جرمية بسبب فعل أو امتناع عن فعل مل يكن وقت  - ١ 

                   ز فرض أية عقوبة              كما ال جيو    .                                                      ارتكابه يشكل جرمية مبقتضى القانون الوطين أو الدويل       
  .                                                                                   تكـون أشد من تلك اليت كانت سارية املفعول يف الوقت الذي ارتكبت فيه اجلرمية              

                                                                                 وإذا حـدث، بعد ارتكاب اجلرمية أن صدر قانون ينص على عقوبة أخف، وجب أن               
  .                                 يستفيد مرتكب اجلرمية من هذا التخفيف

  ي                                     خيل مبحاكمة ومعاقبة أي شخص على أ           شيء                          ليس يف هذه املادة من       - ٢ 
                                                                                          فعل أو امتناع عن فعل كان حني ارتكابه يشكل جرما وفقا ملبادئ القانون العامة اليت               

  .                  تعترف هبا مجاعة األمم

 ١٦املادة 
  .                           عترف لـه بالشخصية القانونية                               ُ لكل إنسان، يف كل مكان، احلق بأن ُي 

 ١٧املادة 
                                                                 ال حيـوز تعريض أي شخص، على حنو تعسفي أو غري قانوين، لتدخل              - ١ 

                                                                            ياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسالته، وال ألي محالت غري قانونية متس                     يف خصوص 
  .            شرفه أو مسعته

  .                                                       من حق كل شخص أن حيميه القانون من مثل هذا التدخل أو املساس - ٢ 

 ١٨املادة 
           ويشمل ذلك    .                                    ق يف حرية الفكر والوجدان والدين       احل                لكـل إنسـان      - ١ 

                                            تناق أي دين أو معتقد خيتاره، وحريته يف                                                      حريـته يف أن يدين بدين ما، وحريته يف اع         
                                                                                             إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر واملمارسة والتعليم، مبفرده أو مع مجاعة،             

  .                    وأمام املأل أو على حدة

                                                                      ال جيوز تعريض أحد إلكراه من شأنه أن خيل حبريته يف أن يدين بدين               - ٢ 
  .    تاره                                       ما، أو حبريته يف اعتناق أي دين أو معتقد خي
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                                                                      ال جيوز إخضاع حرية اإلنسان يف إظهار دينه أو معتقده إال للقيود اليت           - ٣ 
                                                                                         يفرضها القانون واليت تكون ضرورية حلماية السالمة العامة أو النظام العام أو الصحة             

  .                                                     العامة أو اآلداب العامة أو حقوق اآلخرين وحرياهتم األساسية

                    اآلباء، أو األوصياء         حرية        ترام                                          تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد باح       - ٤ 
  .       اخلاصة  هتم        لقناعا     ً  وفقاً       ً  وخلقياً                                     ً عند وجودهم، يف تأمني تربية أوالدهم دينياً

 ١٩املادة 
  .                          ق يف اعتناق آراء دون مضايقة  احل          لكل إنسان  - ١ 

       التماس                            ويشمل هذا احلق حريته يف        .                   ق يف حرية التعبري     احل              لكـل إنسان     - ٢ 
                                                             وتلقيها ونقلها إىل آخرين دومنا اعتبار للحدود، سواء على                                    خمتلف ضروب املعلومات واألفكار   

  .                                                         شكل مكتوب أو مطبوع أو يف قالب فين أو بأية وسيلة أخرى خيتارها

                  من هذه املادة     ٢                                                    تسـتتبع ممارسـة احلقوق املنصوص عليها يف الفقرة           - ٣ 
                                           جيوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة        ،         وعلى ذلك   .            وليات خاصة  ؤ           واجبات ومس 

   :                                     كون حمددة بنص القانون وأن تكون ضرورية    أن ت

  ؛                           الحترام حقوق اآلخرين أو مسعتهم  ) أ ( 

  .                                                                 حلماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة  ) ب ( 

 ٢٠املادة 
  .                            حتظر بالقانون أية دعاية للحرب - ١ 

               أو الدينية                                                                  حتظـر بالقانون أية دعوة إىل الكراهية القومية أو العنصرية          - ٢ 
  .                                          تشكل حتريضا على التمييز أو العداوة أو العنف

 ٢١املادة 
                                   وال جيوز أن يوضع من القيود على         .                                         يكون احلق يف التجمع السلمي معترفا به       

                                                                                   ممارسة هذا احلق إال تلك اليت تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابري ضرورية، يف جمتمع              
                                          لعامة أو النظام العام أو محاية الصحة                                                        دميقـراطي، لصـيانة األمن القومي أو السالمة ا        

  .                                                  العامة أو اآلداب العامة أو محاية حقوق اآلخرين وحرياهتم
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 ٢٢املادة 
                                                       ق يف حرية تكوين اجلمعيات مع آخرين، مبا يف ذلك حق             احل          لكل فرد    - ١ 

  .                                               إنشاء النقابات واالنضمام إليها من أجل محاية مصاحله

                                 رسة هذا احلق إال تلك اليت ينص                                            ال جيوز أن يوضع من القيود على مما        - ٢ 
                                                                                     علـيها القانون وتشكل تدابري ضرورية، يف جمتمع دميقراطي، لصيانة األمن القومي أو             
                                                                                       السالمة العامة أو النظام العام أو محاية الصحة العامة أو اآلداب العامة أو محاية حقوق        

           لحة ورجال                                                     وال حتول هذه املادة دون إخضاع أفراد القوات املس          .                  اآلخـرين وحرياهتم  
  .                                      الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا احلق

                                                                     لـيس يف هذه املادة أي حكم جييز للدول األطراف يف اتفاقية منظمة              - ٣ 
                                                   بشأن احلرية النقابية ومحاية حق التنظيم النقايب اختاذ     ١٩٤٨                          العمل الدولية املعقودة عام 

                     أن ختل بالضمانات     ،  هنا                                                                 تدابـري تشـريعية من شأهنا، أو تطبيق القانون بطريقة من شأ           
  .                           املنصوص عليها يف تلك االتفاقية

 ٢٣ملادة ا
                                                                     األسـرة هي الوحدة اجلماعية الطبيعية واألساسية يف اجملتمع، وهلا حق            - ١ 

  .                          التمتع حبماية اجملتمع والدولة

                                                                      يكون للرجل واملرأة، ابتداء من بلوغ سن الزواج، حق معترف به يف             - ٢ 
  .                  التزوج وتأسيس أسرة

  .                                                                ينعقد أي زواج إال برضا الطرفني املزمع زواجهما رضاء كامال ال إكراه فيه  ال  - ٣ 

   ي                                                                    تـتخذ الدول األطراف يف هذا العهد التدابري املناسبة لكفالة تساو           - ٤ 
         وىف حالة    .                                                                      حقوق الزوجني وواجباهتما لدى التزوج وخالل قيام الزواج ولدى احنالله         

  .                              الضرورية لألوالد يف حالة وجودهم                                    االحنالل يتوجب اختاذ تدابري لكفالة احلماية

 ٢٤املادة 
                                                                       يكـون لكل ولد، دون أي متييز بسبب العرق أو اللون أو اجلنس أو               - ١ 

                                                                               اللغـة أو الدين أو األصل القومي أو االجتماعي أو الثروة أو النسب، حق على أسرته    
  .                                                                 وعلى اجملتمع وعلى الدولة يف اختاذ تدابري احلماية اليت يقتضيها كونه قاصرا
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  .                                              يتوجب تسجيل كل طفل فور والدته ويعطى امسا يعرف به - ٢ 

  .                         لكل طفل حق يف اكتساب جنسية - ٣ 

 ٢٥املادة 
  ،  ٢             يف املادة     ة                                                              يكـون لكـل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز املذكور            

   :                                                                    احلقوق التالية، اليت جيب أن تتاح لـه فرصة التمتع هبا دون قيود غري معقولة

                                                        إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلني                        أن يشـارك يف       ) أ ( 
  ؛   رية حب       ختارون  ُ ُي

                                                             نتخب، يف انتخابات نزيهة جترى دوريا باالقتراع العام وعلى                ُ    نتخـب ويُ      َ  أن يَ   ) ب ( 
  ؛                                                                        قدم املساواة بني الناخبني وبالتصويت السري، تضمن التعبري احلر عن إرادة الناخبني

                                       مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة                                         أن تتاح لـه، على قدم املساواة         ) ج ( 
  .      يف بلده

 ٢٦املادة 
                                                                                  الـناس مجيعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي متييز حبق متساو يف التمتع               

                                                                     ويف هذا الصدد جيب أن حيظر القانون أي متييز وأن يكفل جلميع األشخاص            .         حبمايـته 
                             لون أو اجلنس أو اللغة أو                                                                     على السواء محاية فعالة من التمييز ألي سبب، كالعرق أو ال          

                                                    سياسي، أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة          ال               سياسي أو غري      ال                  الدين أو الرأي    
  .                             أو النسب، أو غري ذلك من األسباب

 ٢٧املادة 
    حرم                             ُ       ثنية أو دينية أو لغوية، أن يُ       إ                                              ال جيـوز، يف الدول اليت توجد فيها أقليات           

                                                   ذكورة من حق التمتع بثقافتهم اخلاصة أو اجملاهرة                                         األشخاص املنتسبون إىل األقليات امل    
                                                                                     بديـنهم وإقامـة شـعائره أو اسـتخدام لغتهم، باالشتراك مع األعضاء اآلخرين يف               

   .       مجاعتهم
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 اجلزء الرابع
 ٢٨املادة 

                       يشار إليها يف ما يلي     (                                                نشـأ جلنة تسمى اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان          ُ ُت - ١ 
                                            ف هذه اللجنة من مثانية عشر عضوا وتتوىل             وتتأل    ").       اللجنة "                          مـن هـذا العهد باسم       

  .                             الوظائف املنصوص عليها يف ما يلي

   ي                                                                  تؤلف اللجنة من مواطنني يف الدول األطراف يف هذا العهد، من ذو            - ٢ 
                                                                                   املناقب اخللقية الرفيعة املشهود هلم باالختصاص يف ميدان حقوق اإلنسان، مع مراعاة            

  .                اخلربة القانونية ي                                      أن من املفيد أن يشرك فيها بعض األشخاص ذو

  .              بصفتهم الشخصية                                                 يتم تعيني أعضاء اللجنة باالنتخاب، وهم يعملون فيها - ٣ 

 ٢٩املادة 
                                                                     يتم انتخاب أعضاء اللجنة باالقتراع السري من قائمة أشخاص تتوفر           - ١ 

                                       ، تكون قد رشحتهم هلذا الغرض الدول         ٢٨                                       هلـم املؤهالت املنصوص عليها يف املادة        
   .   هد                األطراف يف هذا الع

                                                                    لكـل دولة طرف يف هذا العهد أن ترشح، من بني مواطنيها حصرا،              - ٢ 
  .              شخصني على األكثر

  .                               وز ترشيح الشخص ذاته أكثر من مرة جي - ٣ 

 ٣٠املادة 
  .                                                               جيرى االنتخاب األول يف موعد ال يتجاوز ستة أشهر من بدء نفاذ هذا العهد - ١ 

                 ضوية اللجنة، يف                                                        قبل أربعة أشهر على األقل من موعد أي انتخاب لع          - ٢ 
                           ، يوجه األمني العام لألمم       ٣٤                                                         غري حالة االنتخاب مللء مقعد يعلن شغوره وفقا للمادة          

                                                                                      املـتحدة إىل الدول األطراف يف هذا العهد رسالة خطية يدعوها فيها إىل تقدمي أمساء               
  .                                      مرشحيها لعضوية اللجنة يف غضون ثالثة أشهر
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                                    أمساء مجيع املرشحني على هذا النحو،                                             يضع األمني العام لألمم املتحدة قائمة        - ٣ 
                                                                                             بالترتيـب األلفبائي ومع ذكر الدولة الطرف اليت رشحت كال منهم، ويبلغ هذه القائمة إىل               

  .                                                           الدول األطراف يف هذا العهد قبل شهر على األقل من موعد كل انتخاب

                                                            ينتخب أعضاء اللجنة يف اجتماع تعقده الدول األطراف يف هذا العهد،  - ٤ 
                  هذا االجتماع، الذي   يف  و  .                                             األمني العام لألمم املتحدة، يف مقر األمم املتحدة          بدعوة من 

                                                                                   يكـتمل النصـاب فـيه حبضور ممثلي ثلثي الدول األطراف يف هذا العهد، يفوز يف                
                                                                                 االنتخاب لعضوية اللجنة أولئك املرشحون الذين حصلوا على أكرب عدد من األصوات            

  .                          ول األطراف احلاضرين واملقترعني                                  وعلى األغلبية املطلقة ألصوات ممثلي الد

 ٣١املادة 
  .                                                  ال جيوز أن تضم اللجنة أكثر من واحد من مواطين أية دولة - ١ 

                                                                     يـراعى، يف االنتخاب لعضوية اللجنة، عدالة التوزيع اجلغرايف ومتثيل           - ٢ 
  .                                      خمتلف احلضارات والنظم القانونية الرئيسية

 ٣٢املادة 
               وجيوز أن يعاد     .                     مدهتا أربع سنوات                                         يكـون انـتخاب أعضاء اللجنة لوالية       - ١ 

                                                          إال أن والية تسعة من األعضاء املنتخبني يف االنتخاب األول            .                                انـتخاهبم إذا أعـيد ترشيحهم     
                                                                                             تنقضـي بانتهاء سنتني، ويتم حتديد هؤالء األعضاء التسعة فور انتهاء االنتخاب األول، بأن               

  .                        باختيار أمسائهم بالقرعة ٠ ٣           من املادة  ٤                                       يقوم رئيس االجتماع املنصوص عليه يف الفقرة 

                                                                  تتم االنتخابات الالزمة عند انقضاء الوالية وفقا للمواد السالفة من هذا  - ٢ 
   .                  اجلزء من هذا العهد

 ٣٣املادة 
                                                                    إذا انقطـع عضـو يف اللجـنة، بإمجاع رأى أعضائها اآلخرين، عن              - ١   

                   اللجنة بإبالغ ذلك                                                                         االضطالع بوظائفه ألي سبب غري الغياب ذي الطابع املؤقت، يقوم رئيس            
  .                                                                     إىل األمني العام لألمم املتحدة، فيعلن األمني العام حينئذ شغور مقعد ذلك العضو



 37                                         العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

 

                                                                          يف حالـة وفـاة أو استقالة عضو يف اللجنة، يقوم رئيس اللجنة فورا               - ٢ 
                                                                             بإبالغ ذلك إىل األمني العام لألمم املتحدة، فيعلن األمني العام حينئذ شغور مقعد ذلك    

  .                                        من تاريخ وفاته أو من تاريخ نفاذ استقالته             العضو ابتداء 

 ٣٤املادة 
                            ، وكانت والية العضو الذي       ٣٣                                         إذا أعلن شغور مقعد ما طبقا للمادة         - ١ 

                                                                       جيب استبداله ال تنقضي خالل األشهر الستة اليت تلي إعالن شغور مقعده، يقوم األمني 
                   د، اليت جيوز هلا، خالل                                                       العام لألمم املتحدة بإبالغ ذلك إىل الدول األطراف يف هذا العه

  .                         من أجل ملء املقعد الشاغر  ٢٩                                   مهلة شهرين، تقدمي مرشحني وفقا للمادة 

                                                                    يضع األمني العام لألمم املتحدة قائمة بأمساء مجيع املرشحني على هذا            - ٢ 
    وإذ   .                                                                                   النحو، بالترتيب األلفبائي، ويبلغ هذه القائمة إىل الدول األطراف يف هذا العهد           

                                                                 ب الالزم مللء املقعد الشاغر طبقا لألحكام اخلاصة بذلك من هذا                             ذاك جيـرى االنتخا   
  .                 اجلزء من هذا العهد

    ٣٣                                                               كـل عضو يف اللجنة انتخب مللء مقعد أعلن شغوره طبقا للمادة          - ٣ 
                                                                                        يتوىل مهام العضوية فيها حىت انقضاء ما تبقى من مدة والية العضو الذي شغر مقعده               

  .                              يف اللجنة مبقتضى أحكام تلك املادة

 ٣٥ملادة ا
                                                                             يتقاضى أعضاء اللجنة، مبوافقة اجلمعية العامة لألمم املتحدة، مكافآت تقتطع           

                                                                            من موارد األمم املتحدة بالشروط اليت تقررها اجلمعية العامة، مع أخذ أمهية مسؤوليات 
  .                  اللجنة بعني االعتبار

 ٣٦املادة 
             تمكني اللجنة                                                                  يوفر األمني العام لألمم املتحدة ما يلزم من موظفني وتسهيالت ل           

  .                                                   من االضطالع الفعال بالوظائف املنوطة هبا مبقتضى هذا العهد

 ٣٧املادة 
                                                                       يتوىل األمني العام لألمم املتحدة دعوة اللجنة إىل عقد اجتماعها األول            - ١ 

  .                 يف مقر األمم املتحدة
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  .                                                                    بعد اجتماعها األول، جتتمع اللجنة يف األوقات اليت ينص عليها نظامها الداخلي - ٢ 

                                                                       تعقد اللجنة اجتماعاهتا عادة يف مقر األمم املتحدة أو يف مكتب األمم             - ٣ 
  .           املتحدة جبنيف

 ٣٨املادة 
                                                                              قوم كل عضو من أعضاء اللجنة، قبل توليه منصبه، بالتعهد رمسيا، يف جلسة              ي 

  .                                   علنية، بالقيام مبهامه بكل جترد ونزاهة

 ٣٩املادة 
  .                  وز أن يعاد انتخاهبم  وجي  .                                   تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها ملدة سنتني - ١ 

                                                            تتوىل اللجنة بنفسها وضع نظامها الداخلي، ولكن مع تضمينه احلكمني  - ٢ 
   :        التاليني

  ؛                              ً يكتمل النصاب حبضور اثين عشر عضواً  ) أ ( 

  .                                                تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها احلاضرين  ) ب ( 

 ٤٠املادة 
                    عن التدابري اليت                                                          تـتعهد الـدول األطراف يف هذا العهد بتقدمي تقارير          - ١ 

                                                                                       اختذهتـا واليت متثل إعماال للحقوق املعترف هبا فيه، وعن التقدم احملرز يف التمتع هبذه               
   :            احلقوق، وذلك

  ؛                                                      خالل سنة من بدء نفاذ هذا العهد إزاء الدول األطراف املعنية  ) أ ( 

  .                            مث كلما طلبت اللجنة إليها ذلك  ) ب ( 

                            لألمم املتحدة، الذي حييلها إىل                                            تقـدم مجـيع التقارير إىل األمني العام          - ٢ 
                                                               ويشار وجوبا يف التقارير املقدمة إىل ما قد يقوم من عوامل             .                          اللجـنة للـنظر فـيها     

  .                                   ومصاعب تؤثر يف تنفيذ أحكام هذا العهد

                                                                              لألمـني العام لألمم املتحدة، بعد التشاور مع اللجنة، أن حييل إىل الوكاالت              - ٣ 
  .              ميدان اختصاصها                           من تلك التقارير قد تدخل يف               من أية أجزاء                    ً املتخصصة املعنية نسخاً
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  .                                                               تقوم اللجنة بدراسة التقارير املقدمة من الدول األطراف يف هذا العهد - ٤ 
  .   ها  سب                                                                     وعليها أن توايف هذه الدول مبا تضعه هي من تقارير، وبأية مالحظات عامة تستن

             مشفوعة بنسخ                                                                    وللجنة أيضا أن توايف اجمللس االقتصادي واالجتماعي بتلك املالحظات          
  .                                                  من التقارير اليت تلقتها من الدول األطراف يف هذا العهد

                                                                        للـدول األطراف يف هذا العهد أن تقدم إىل اللجنة تعليقات على أية              - ٥ 
  .              من هذه املادة ٤                                 مالحظات تكون قد أبديت وفقا للفقرة 

 ٤١املادة 
                                                                    لكـل دولة طرف يف هذا العهد أن تعلن يف أي حني، مبقتضى أحكام               - ١ 

                                                                         هذه املادة، أهنا تعترف باختصاص اللجنة يف استالم ودراسة بالغات تنطوي على ادعاء 
   وال   .                                                         أخرى ال تفي بااللتزامات اليت يرتبها عليها هذا العهد                            ً     دولة طرف بأن دولة طرفاً    

                                                                                   جيـوز اسـتالم ودراسة البالغات املقدمة مبوجب هذه املادة إال إذا صدرت عن دولة               
                وال جيوز أن تستلم   .                               فيه، يف ما خيصها، باختصاص اللجنة                      طرف أصدرت إعالنا تعترف 

                          ويطبق اإلجراء التايل على      .                                                         اللجنة أي بالغ يهم دولة طرفا مل تصدر اإلعالن املذكور         
   :                                            البالغات اليت يتم استالمها وفق ألحكام هذه املادة

                                                                      إذا رأت دولـة طرف يف هذا العهد إن دولة طرفا أخرى تتخلف عن                ) أ ( 
  ،  ي                                نظر هذه الدولة الطرف، يف بالغ خط ي                          هذا العهد، كان هلا أن تسترع            تطبيق أحكام 

        استالمها                                                        وعلى الدولة املستلمة أن تقوم، خالل ثالثة أشهر من            .                    إىل هـذا الـتخلف    
                                                                                                 البالغ، بإيداع الدولة املرسلة، خطيا، تفسريا أو بيانا من أي نوع آخر يوضح املسألة وينبغي               

                                                            ا ومفيدا، على إشارة إىل القواعد اإلجرائية وطرق التظلم                                             أن ينطوي، بقدر ما يكون ذلك ممكن      
  ؛                                                        احمللية اليت استخدمت أو اجلاري استخدامها أو اليت ال تزال متاحة

                                  كلتا الدولتني الطرفني املعنيتني      ي                                       فـإذا مل تنته املسألة إىل تسوية ترض         ) ب ( 
             منهما أن                                             الدولة املستلمة للبالغ األول، كان لكل       ي                                خـالل ستة أشهر من تاريخ تلق      

  ؛                                                        حتيل املسألة إىل اللجنة بإشعار توجهه إليها وإىل الدولة األخرى

               ستيثاق من أن    ال                                                             ال جيوز أن تنظر اللجنة يف املسألة احملالة إليها إال بعد ا             ) ج ( 
                                                                                       مجيع طرق التظلم احمللية املتاحة قد جلئ إليها واستنفدت، طبقا ملبادئ القانون الدويل             

                                                         نطبق هذه القاعدة يف احلاالت اليت تستغرق فيها إجراءات              وال ت   .                    املعـترف هبا عموما   
  ؛                                التظلم مددا تتجاوز احلدود املعقولة
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  ؛                                                        تعقد اللجنة جلسات سرية لدى حبثها الرسائل يف إطار هذه املادة  ) د ( 

                  ، أن تعرض مساعيها  ) ج (                                           على اللجنة، مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية     ) ه ( 
                                              عنيتني، بغية الوصول إىل حل ودي للمسألة على أساس                             احلميدة على الدولتني الطرفني امل

  ؛                                                        احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية املعترف هبا يف هذا العهد

                                                                          للجـنة، يف أية مسألة حمالة إليها، أن تدعو الدولتني الطرفني املعنيتني              ) و ( 
  ؛                               إىل تزويدها بأية معلومات ذات شأن  )  ب (                              املشار إليهما يف الفقرة الفرعية 

              حق إيفاد من     )  ب (                                                             للدولتني الطرفني املعنيتني املشار إليهما يف الفقرة الفرعية           ) ز ( 
  ؛       أو خطيا /                                                               ميثلها لدى اللجنة أثناء نظرها يف املسألة، وحق تقدمي املالحظات شفويا و

                                                                        على اللجنة أن تقدم تقريرا يف غضون اثين عشر شهرا من تاريخ تلقيها             ) ح ( 
    ):  ب (           رة الفرعية                          اإلشعار املنصوص عليه يف الفق

  ،    ) ه (                                                              فـإذا مت التوصـل إىل حل يتفق مع شروط الفقرة الفرعية              ̀  ١̀ 
                                                               قصرت اللجنة تقريرها على عرض موجز للوقائع وللحل الذي مت          

  ؛           التوصل إليه

  ،    ) ه (                                                               وإذا مل يتم التوصل إىل حل يتفق مع شروط الفقرة الفرعية             ̀  ٢̀ 
   إىل                                                      قصـرت اللجـنة تقريرها على عرض موجز للوقائع، وضمت     

                                                                 الـتقرير املذكـرات اخلطية وحمضر البيانات الشفوية املقدمة من          
                                 وجيب، يف كل مسألة، إبالغ التقرير إىل    .                      الدولتني الطرفني املعنيتني
  .                      الدولتني الطرفني املعنيتني

                                                            يبدأ نفاذ أحكام هذه املادة مىت قامت عشر من الدول اإلطراف يف هذا  - ٢ 
                   وتقوم الدول األطراف   .             من هذه املادة  )  ١ (   رة                                        العهـد بإصـدار إعالنات يف إطار الفق      

                                                                                    بـإيداع هذه اإلعالنات لدى األمني العام لألمم املتحدة، الذي يرسل صورا منها إىل              
                                                 وللدولة الطرف أن تسحب إعالهنا يف أي وقت بإخطار        .                         الـدول األطـراف األخرى    

         وضوع بالغ                                             وال خيل هذا السحب بالنظر يف أية مسألة تكون م     .                       ترسله إىل األمني العام   
                                                                           سـبق إرساله يف إطار هذه املادة، وال جيوز استالم أي بالغ جديد من أية دولة طرف     
                                                                                     بعـد تلقى األمني العام اإلخطار بسحب اإلعالن، ما مل تكن الدولة الطرف املعنية قد              

  .                 أصدرت إعالنا جديدا
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 ٤٢املادة 
    ٤١                                                                 إذا تعـذر على اللجنة حل مسألة أحيلت إليها وفقا للمادة                 ) أ ( - ١ 

                                                                                    حـال مرضـيا للدولـتني الطرفني املعنيتني جاز هلا، بعد احلصول مسبقا على موافقة               
                              يشار إليها يف ما يلي باسم       (                                                          الدولـتني الطـرفني املعنيـتني، تعيني هيئة توفيق خاصة           

                                                                 تضع مساعيها احلميدة حتت تصرف الدولتني الطرفني املعنيتني بغية التوصل إىل    ")      اهليئة "
  ؛                           أساس احترام أحكام هذا العهد                   حل ودي للمسألة على 

     فإذا   .                                                                  تتألف اهليئة من مخسة أشخاص تقبلهم الدولتان الطرفان املعنيتان          ) ب ( 
                                                                           تعـذر وصول الدولتني الطرفني املعنيتني خالل ثالثة اشهر إىل اتفاق على تكوين اهليئة   

  ،                                                                                      كـلها أو بعضها، تنتخب اللجنة من بني أعضائها باالقتراع السري وبأكثرية الثلثني            
  .                              أعضاء اهليئة الذين مل يتفق عليهم

                           وجيب أال يكونوا من مواطين       .                                      يعمـل أعضاء اهليئة بصفتهم الشخصية      - ٢ 
                                                                            الدولتني الطرفني املعنيتني أو من مواطين أية دولة ال تكون طرفا يف هذا العهد أو تكون 

   .   ٤١                                                 طرفا فيه ولكنها مل تصدر اإلعالن املنصوص عليه يف املادة 

  .                                      يئة رئيسها وتضع النظام الداخلي اخلاص هبا        تنتخب اهل - ٣ 

                                                                       تعقـد اجتماعات اهليئة عادة يف مقر األمم املتحدة أو يف مكتب األمم              - ٤ 
                                                                  ولكن من اجلائز عقدها يف أي مكان مناسب آخر قد تعينه اهليئة              .                 املـتحدة جبنـيف   

  .                                                             بالتشاور مع األمني العام لألمم املتحدة ومع الدولتني الطرفني املعنيتني

                      بتوفري خدماهتا، أيضا،   ٣٦                                         تقـوم األمانـة املنصـوص عليها يف املادة       - ٥ 
  .                              للهيئات املعينة مبقتضى هذه املادة

                                                                     توضـع املعلومات اليت تلقتها اللجنة ومجعتها حتت تصرف اهليئة، اليت            - ٦ 
                                                                                     جيـوز هلا أن تطلب إيل الدولتني الطرفني املعنيتني تزويدها بأية معلومات أخرى ذات              

   .  ع          صلة باملوضو

                                                                         تقوم اهليئة، بعد استنفادها نظر املسألة من خمتلف جوانبها، ولكن على            - ٧ 
                                                                                      أي حال خالل مهلة ال تتجاوز اثين عشر شهرا بعد عرض املسألة عليها، بتقدمي تقرير               

   :                                               إىل رئيس اللجنة إلهنائه إىل الدولتني الطرفني املعنيتني
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  ،                  ً      خالل اثين عشر شهراً                                                      فـإذا تعـذر على اهليئة إجناز النظر يف املسألة           ) أ ( 
  ؛                                                              قصرت تقريرها على إشارة موجزة إىل املرحلة اليت بلغتها من هذا النظر

                                                             وإذا مت التوصـل إىل حـل ودي للمسـألة على أساس احترام حقوق        ) ب ( 
                                                                                    اإلنسـان املعترف هبا يف هذا العهد، قصرت اهليئة تقريرها على عرض موجز للوقائع              

  ؛                        وللحل الذي مت التوصل إليه

        ، ضمنت   ) ب (                                                                 وإذا مل يتم التوصل إىل حل تتوفر لـه شروط الفقرة الفرعية              ) ج ( 
                                                                                                   اهليـئة تقريرها النتائج اليت وصلت إليها بشأن مجيع املسائل الوقائعية املتصلة بالقضية املختلف              
                                                                                            عليها بني الدولتني الطرفني املعنيتني، وآراءها بشأن إمكانيات حل املسألة حال وديا، وكذلك             

  ؛                                                         طية وحمضر املالحظات الشفوية املقدمة من الدولتني الطرفني املعنيتني          املذكرات اخل

                        تقوم الدولتان الطرفان     )  ج (                                              إذا قدمـت اهليئة تقريرها يف إطار الفقرة           ) د ( 
                                                                                       املعنيـتان، يف غضون ثالثة أشهر من استالمهما هذا التقرير، بإبالغ رئيس اللجنة هل              

  .                                  تقبالن أم ال تقبالن مضامني تقرير اهليئة

  .  ٤١                                                       ال ختل أحكام هذه املادة باملسؤوليات املنوطة باللجنة يف املادة  - ٨ 

                                                                       تتقاسم الدولتان الطرفان املعنيتان بالتساوي سداد مجيع نفقات أعضاء          - ٩ 
  .                                                    اللجنة على أساس تقديرات يضعها األمني العام لألمم املتحدة

          فع نفقات                                                                لألمـني العـام لألمم املتحدة سلطة القيام، عند اللزوم، بد           -  ١٠ 
  .              من هذه املادة ٩                                                           أعضاء اهليئة قبل سداد الدولتني الطرفني املعنيتني هلا وفقا للفقرة 

 ٤٣املادة 
                                                                              يكـون ألعضاء اللجنة وألعضاء هيئات التوفيق اخلاصة الذين قد يعينون وفقا             
                                                                       ، حق التمتع بالتسهيالت واالمتيازات واحلصانات املقررة للخرباء املكلفني           ٤٢        للمادة  

                                                                       لألمم املتحدة املنصوص عليها يف الفروع اليت تتناول ذلك من اتفاقية امتيازات           مبهمـة   
   .                     األمم املتحدة وحصاناهتا

 ٤٤املادة 
                                                                             نطـبق األحكام املتعلقة بتنفيذ هذا العهد دون إخالل باإلجراءات املقررة يف             ت 

  م                                                                                مـيدان حقوق اإلنسان يف أو مبقتضى الصكوك التأسيسية واالتفاقيات اخلاصة باألم           



 43                                         العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

 

                                                                                        املـتحدة والوكـاالت املتخصصـة، وال متنع الدول األطراف يف هذا العهد من اللجوء إىل                
   .                                                                                       إجراءات أخرى لتسوية نزاع ما طبقا لالتفاقات الدولية العمومية أو اخلاصة النافذة فيما بينها

 ٤٥املادة 
                                                                            تقـدم اللجنة إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة، عن طريق اجمللس االقتصادي             

   .                               جتماعي، تقريرا سنويا عن أعماهلا   واال

 اجلزء اخلامس
 ٤٦املادة 

                                                                                 لـيس يف أحكام هذا العهد ما جيوز تأويله على حنو يفيد إخالله مبا يف ميثاق                 
                  وليات اخلاصة بكل    ؤ                                                           األمم املتحدة ودساتري الوكاالت املتخصصة من أحكام حتدد املس        

  .                          سائل اليت يتناوهلا هذا العهد                                             من هيئات األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة بصدد امل

 ٤٧املادة 
                                                                                 لـيس يف أي مـن أحكام هذا العهد ما جيوز تأويله على حنو يفيد إخالله مبا                  

                                                                                    جلمـيع الشـعوب من حق أصيل يف التمتع واالنتفاع الكاملني، مبلء احلرية، بثرواهتا              
   .                  ومواردها الطبيعية

 اجلزء السادس
 ٤٨املادة 

                               ية دولة عضو يف األمم املتحدة            مام أ            العهد أ     هذا                         يفتح باب التوقيع على      - ١ 
                                                                                   أو عضـو يف أية وكالة من وكاالهتا املتخصصة، وأية دولة طرف يف النظام األساسي               
                                                                                         حملكمـة العـدل الدولية، وأية دولة أخرى دعتها اجلمعية العامة لألمم املتحدة إىل أن               

  .                     تصبح طرفا يف هذا العهد

                            وك التصديق لدى األمني العام            وتودع صك   .                           خيضع هذا العهد للتصديق    - ٢ 
  .           لألمم املتحدة

   ١                                                                              يتاح االنضمام إىل هذا العهد ألية دولة من الدول املشار إليها يف الفقرة               - ٣ 
  .            من هذه املادة
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  .                                                     االنضمام بإيداع صك انضمام لدى األمني العام لألمم املتحدة  تم ي - ٤ 

                  هذا العهد أو                                                         خيطر األمني العام لألمم املتحدة مجيع الدول اليت وقعت         - ٥ 
  .                                                  انضمت إليه بإيداع كل صك من صكوك التصديق أو االنضمام

 ٤٩املادة 
                                                                      يبدأ نفاذ هذا العهد بعد ثالث أشهر من تاريخ إيداع صك االنضمام             - ١ 

  .                                                   أو التصديق اخلامس والثالثني لدى األمني العام لألمم املتحدة

          يكون قد مت                                                                 أمـا الـدول اليت تصدق هذا العهد أو تنضم إليه بعد أن               - ٢ 
                                                                            إيداع صك التصديق أو االنضمام اخلامس والثالثني فيبدأ نفاذ هذا العهد إزاء كل منها 

  .                                                       بعد ثالث أشهر من تاريخ إيداعها صك تصديقها أو صك انضمامها

 ٥٠املادة 
                                                                       تنطـبق أحكـام هذا العهد، دون أي قيد أو استثناء على مجيع الوحدات اليت      

  .                        تتشكل منها الدول االحتادية

 ٥١ملادة ا
                                                                      ألية دولة طرف يف هذا العهد أن تقترح تعديال عليه تودع نصه لدى              - ١ 

                                            ثر ذلك يقوم األمني العام بإبالغ الدول األطراف يف  إ     وعلى   .                       األمني العام لألمم املتحدة
                                                                                         هـذا العهد بأية تعديالت مقترحة، طالبا إليها إعالمه عما إذا كانت حتبذ عقد مؤمتر               

                        فإذا حبذ عقد املؤمتر ثلث    .                                  تلك املقترحات والتصويت عليها                           للدول األطراف للنظر يف   
                 وأي تعديل تعتمده   .                                                         الدول األطراف على األقل عقده األمني العام برعاية األمم املتحدة

                                                                                     أغلبـية الدول األطراف احلاضرة واملقترعة يف املؤمتر يعرض على اجلمعية العامة لألمم             
  .             املتحدة إلقراره

                                                    ت مىت أقرهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة وقبلتها                             يـبدأ نفاذ التعديال    - ٢ 
  .                                                                         أغلبية ثلثي الدول األطراف يف هذا العهد، وفقا لإلجراءات الدستورية لدى كل منها

                                                                              مىت بدأ نفاذ التعديالت تصبح ملزمة للدول األطراف اليت قبلتها، بينما تظل             - ٣ 
  .                     يل سابق تكون قد قبلته                                                  الدول األطراف األخرى ملزمة بأحكام هذا العهد وبأي تعد
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 ٥٢املادة 
             ، خيطر األمني     ٤٨              من املادة     ٥                                                    بصرف النظر عن اإلخطارات اليت تتم مبقتضى الفقرة          

  :                         من املادة املذكورة مبا يلي ١                                                 العام لألمم املتحدة مجيع الدول املشار إليها يف الفقرة 

  ؛  ٤٨                         نضمام املودعة طبقا للمادة  ال                 توقيع والتصديق وا         عمليات ال  ) أ ( 

                        ، وتاريخ بدء نفاذ أية     ٤٩                                                تـاريخ بـدء نفاذ هذا العهد مبقتضى املادة            ) ب ( 
  .  ٥١                        تعديالت تتم يف إطار املادة 

 ٥٣املادة 
       سبانية  إل                                                          يـودع هـذا العهـد، الـذي تتساوى يف احلجية نصوصه با           - ١ 

  .                                                            واإلنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، يف حمفوظات األمم املتحدة

                                               لألمم املتحدة بإرسال صور مصدقة من هذا العهد إىل                يقوم األمني العام - ٢ 
  .  ٤٨                              مجيع الدول املشار إليها يف املادة 
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                                          الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل     
                        باحلقوق املدنية والسياسية      اخلاص

 قرار اجلمعية العامةإليه بواالنضمام عليه وقيع والتصديق فتح باب التاعتمد و
 ١٩٦٦ديسمرب /كانون األول ١٦ خراملؤ) ٢١-د( ألف ٢٢٠٠

 ٩ملادة     ً        وفقا  ألحكام ا ،١٩٧٦مارس / آذار٢٣: تاريخ بدء النفاذ

                                 إن الدول األطراف يف هذا الربوتوكول، 
                                                                   مـن املناسب، تعزيزا إلدراك مقاصد العهد الدويل اخلاص باحلقوق                    إذ تـرى   

                    حكامه، متكني اللجنة             ولتنفيذ أ   ) ̀      العهد̀                               املشار إليه فيما يلي باسم       (                   املدنية والسياسية   
                        املشار إليها فيما يلي     (                                                                       املعنـية حبقوق اإلنسان، املنشأة مبوجب أحكام اجلزء الرابع من العهد            

                                                                               ، من القيام وفقا ألحكام هذا الربوتوكول، باستالم ونظر الرسائل املقدمة من             )̀       اللجنة̀       باسم  
               قررة يف العهد،                                          عون أهنم ضحايا أي انتهاك ألي حق من احلقوق امل               ّ األفراد الذين يّد

  :            على ما يلي        قد اتفقت 

 ١املادة 
                                                                         تعترف كل دولة طرف يف العهد، تصبح طرفا يف هذا الربوتوكول، باختصاص             

                                                                                       اللجـنة يف اسـتالم ونظر الرسائل املقدمة من األفراد الداخلني يف والية تلك الدولة               
           وق املقررة                                                          عون أهنم ضحايا أي انتهاك من جانبها ألي حق من احلق                         ّ   الطرف والذين يدّ  

                                                                 وال جيوز للجنة استالم أية رسالة تتعلق بأية دولة طرف يف العهد ال تكون    .           يف العهـد  
  .                    طرفا يف هذا الربوتوكول
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 ٢املادة 
                                     عون أن أي حق من حقوقهم املذكورة                        ّ    ، لألفراد الذين يدّ    ١                  بأحكام املادة        ً رهناً 

                  احمللية املتاحة،                                                                         يف العهـد قد انتهك، والذين يكونون قد استنفدوا مجيع طرق التظلم           
  .                                      تقدمي رسالة كتابية إىل اللجنة لتنظر فيها

 ٣املادة 
                                                       أية رسالة مقدمة مبوجب هذا الربوتوكول تكون غفال من               قبول             اللجنة       ترفض 

                                                              اللجنة منطوية على إساءة استعمال حلق تقدمي الرسائل أو           ي                           التوقـيع أو تكون، يف رأ     
  .                  منافية ألحكام العهد

  ٤املادة 
                                                   ، حتيل اللجنة أية رسالة قدمت إليها مبوجب هذا          ٣             حكام املادة           رهنا بأ  - ١ 

                                                                                   الـربوتوكول إىل الدولـة الطرف يف هذا الربوتوكول واملتهمة بانتهاك أي حكم من              
  .           أحكام العهد

                                                                      تقـوم الدولـة املذكـورة، يف غضـون سـتة أشهر، مبوافاة اللجنة               - ٢ 
                                ، مع اإلشارة عند االقتضاء إىل                                                            باإليضاحات أو البيانات الكتابية الالزمة جلالء املسألة      

  .                                   أية تدابري لرفع الظالمة قد تكون اختذهتا

 ٥املادة 
                                                                            تـنظر اللجنة يف الرسائل اليت تتلقاها مبوجب هذا الربوتوكول يف ضوء مجيع              - ١ 

  .                           ومن قبل الدولة الطرف املعنية     املعين                                          املعلومات الكتابية املوفرة هلا من قبل الفرد 

  :                                          نظر يف أية رسالة من أي فرد إال بعد التأكد من                ال جيوز للجنة أن ت - ٢ 

                                                                       عـدم كـون املسألة ذاهتا حمل دراسة بالفعل من قبل هيئة أخرى من                ) أ ( 
  ؛                                      هيئات التحقيق الدويل أو التسوية الدولية

               وال تنطبق هذه     .                                                              كون الفرد املعىن قد استنفذ مجيع طرق التظلم احمللية املتاحة           ) ب ( 
  .                      تتجاوز احلدود املعقولة                             ً تغرق فيها إجراءات التظلم مدداً                      القاعدة يف احلاالت اليت تس

                                                                    تـنظر اللجـنة يف الرسـائل املنصوص عليها يف هذا الربوتوكول يف              - ٣ 
  .              اجتماعات مغلقة
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                                                                           تقوم اللجنة بإرسال الرأي الذي انتهت إليه إىل الدولة الطرف املعنية             - ٤ 
  .         وإىل الفرد

 ٦املادة 
                 من العهد ملخصا   ٤٥                    لذي تضعه عمال باملادة                               تدرج اللجنة يف التقرير السنوي ا 

  .                                       لألعمال اليت قامت هبا يف إطار هذا الربوتوكول

 ٧املادة 
                                 الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف       )   ١٥- د (    ١٥١٤                             انتظار حتقيق أغراض القرار      ب 

                                              بشأن إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب           ١٩٦٠         ديسـمرب    /                كـانون األول     ١٤
                                                    م هذا الربوتوكول أي تقييد من أي نوع حلق تقدمي                                        املسـتعمرة، ال تفـرض أحكـا      

                                                                         االلتماسـات املمـنوح هلذه الشعوب يف ميثاق األمم املتحدة وىف غريه من االتفاقيات    
  .                                                          والصكوك الدولية املعقودة برعاية األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة

 ٨املادة 
  .     العهد    على                 أي دولة وقعت    أمام              هذا الربوتوكول                      يفتح باب التوقيع على  - ١ 

                 العهد أو انضمت        على                                               خيضع هذا الربتوكول لتصديق أية دولة صدقت         - ٢ 
  .                                             وتودع صكوك التصديق لدى األمني العام لألمم املتحدة  .     إليه

          العهد أو       على                                                        يـتاح االنضمام إىل هذا الربوتوكول ألية دولة صدقت           - ٣ 
   .           انضمت إليه

  .               عام لألمم املتحدة                                      االنضمام بإيداع صك انضمام لدى األمني ال  تم ي - ٤ 

                                                                   خيطـر األمـني العـام لألمـم املتحدة مجيع الدول اليت وقعت هذا               - ٥ 
  .                                                               الربوتوكول أو انضمت إليه بإيداع كل صك من صكوك التصديق أو االنضمام

 ٩املادة 
                                                                ببدء نفاذ العهد، يبدأ نفاذ هذا الربوتوكول بعد ثالثة أشهر من         ً   رهـناً  - ١ 

  .                                      ضمام العاشر لدى األمني العام لألمم املتحدة                             تاريخ إيداع صك التصديق أو االن
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                                                                         أما الدول اليت تصدق هذا الربوتوكول أو تنضم إليه بعد أن يكون قد              - ٢ 
                                                                                        مت إيداع صك التصديق أو االنضمام العاشر فيبدأ نفاذ هذا الربوتوكول إزاء كل منها              

  .                                                     بعد ثالثة أشهر من تاريخ إيداع صك تصديقه أو صك انضمامها

 ١٠املادة 
                                                                               تنطـبق أحكام هذا الربوتوكول، دون أي قيد أو استثناء، على الوحدات اليت              

  .                        تتشكل منها الدول االحتادية

 ١١املادة 
                                                                      ألية دولة طرف يف هذا الربوتوكول أن تقترح تعديال عليه تودعه لدى             - ١ 

                                             إثر ذلك يقوم األمني العام بإبالغ الدول األطراف يف   ى    وعل  .                       األمني العام لألمم املتحدة
                                                                                       هـذا الربوتوكول بأية تعديالت مقترحة، طالبا إليها إعالمه عما إذا كانت حتبذ عقد              

                   فإذا حبذ عقد املؤمتر   .                                                      مؤمتر للدول األطراف للنظر يف تلك املقترحات والتصويت عليها
              وأي تعديل    .                                          عقده األمني العام برعاية األمم املتحدة       ،                        الدول األطراف على األقل    ُ     ثُلث  

               اجلمعية العامة       على                                               األطراف احلاضرة واملقترعة يف املؤمتر يعرض                             تعتمده أغلبية الدول  
  .                  لألمم املتحدة إلقراره

                                                                                 يـبدأ نفاذ التعديالت مىت أقرهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة وقبلتها أغلبية             - ٢ 
  .                                                                      ثلثي الدول األطراف يف هذا الربوتوكول، وفقا لإلجراءات الدستورية لدى كل منها

                                                             التعديالت تصبح ملزمة للدول األطراف اليت قبلتها، بينما                      مىت بدأ نفاذ   - ٣ 
                                                                       تظل الدول األطراف األخرى ملزمة بأحكام هذا الربوتوكول وبأي تعديل سابق تكون 

  .        قد قبلته

 ١٢املادة 
                                                          أليـة دولة طرف أن تنسحب من هذا الربوتوكول يف أي حني بإشعار     - ١ 
                                    بح االنسحاب نافذا بعد ثالثة أشهر         ويص  .                                        توجهه إىل األمني العام لألمم املتحدة         خطي

  .                                من تاريخ استالم األمني العام لإلشعار

                                                                    ال خيـل االنسحاب باستمرار انطباق أحكام هذا الربوتوكول على أية            - ٢ 
  .                        قبل تاريخ نفاذ االنسحاب ٢                        رسالة مقدمة مبقتضى املادة 
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 ١٣املادة 
         من هذا  ٨   دة         من املا ٥                                خطارات اليت تتم مبقتضى الفقرة      إل                    بصـرف النظر عن ا     

      من   ١                                                                                 الربوتوكول، خيطر األمني العام لألمم املتحدة مجيع الدول املشار إليها يف الفقرة             
   :                  من العهد مبا يلي  ٤٨      املادة 

    ؛ ٨                                            توقيع والتصديق واالنضمام اليت تتم مبقتضى املادة          عمليات ال  ) أ ( 

       ذ أية                     ، وتاريخ بدء نفا    ٩                                                تاريخ بدء نفاذ هذا الربوتوكول مبقتضى املادة          ) ب ( 
  ؛  ١١                       تعديالت تتم مبقتضى املادة 

  .  ١٢                                    إشعارات االنسحاب الواردة مبقتضى املادة   ) ج ( 

 ١٤املادة 
       سبانية  إل                                                          يـودع هذا الربوتوكول، الذي تتساوى يف احلجية نصوصه با          - ١ 

  .                                                            واإلنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، يف حمفوظات األمم املتحدة

                                  تحدة بإرسال صور مصدقة من هذا                                         يقـوم األمـني العـام لألمـم امل         - ٢ 
  .          من العهد  ٤٨                                           الربوتوكول إىل مجيع الدول املشار إليها يف املادة 



 

 



 

-53- 

ي ـد الدولـلعهلالربوتوكول االختياري الثاين 
إىل دف اواهلاحلقوق املدنية والسياسية باخلاص 

 عقوبة اإلعدام إلغاء

 ٤٤/١٢٨قرار اجلمعية العامة           ً  وأعلن رمسيا  باعتمد 
 ١٩٨٩ديسمرب / كانون األول١٥املؤرخ 

 )١(٨      ً             ، وفقا  ألحكام املادة ١٩٩١يوليه / متوز١١: تاريخ بدء النفاذ

  ،                              إن الدول األطراف يف هذا الربتوكول 

                                                                          بأن إلغاء عقوبة اإلعدام يسهم يف تعزيز الكرامة اإلنسانية والتطوير                     إذ تؤمـن   
                     التدرجيي حلقوق اإلنسان،

        كانون   ١٠                            العاملي حلقوق اإلنسان املعتمد يف            من اإلعالن  ٣           إيل املادة        وإذ تشري 
                                              من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية  ٦           ، واملادة       ١٩٤٨         ديسـمرب    /    األول

  ،    ١٩٦٦      ديسمرب  /            كانون األول  ١٦         املعتمد يف 

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ٦ أن املادة وإذ تالحظ 
 م بعبارات توحي بشدة بأن هذا اإللغاء أمر مستصوب،تشري إىل إلغاء عقوبة اإلعدا

                    لغاء عقوبة اإلعدام    إ                                                   بأنه ينبغي اعتبار مجيع التدابري الرامية إيل                         واقتـناعا منها   
                         يف التمتع باحلق يف احلياة،     ً تقدماً

                                                               يف أن تأخذ علي عاتقها مبوجب هذا الربتوكول التزاما دوليا بإلغاء             ورغبة منها  
              عقوبة اإلعدام،

  :        ما يلي ى    عل    تفقت ا   قد  
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 ١املادة 
                                                          عــدم أي شــخص خاضــع للواليــة القضــائية لدولــة طــرف يف   ُ ال ُي - ١ 

  .             هذا الربوتوكول

                                                                      تتخذ كل دولة طرف مجيع التدابري الالزمة إللغاء عقوبة اإلعدام داخل            - ٢ 
  .                    نطاق واليتها القضائية

 ٢املادة 
          يكون قد                                               سمح بأي حتفظ علي هذا الربوتوكول إال بالنسبة لتحفظ   ُ ال ُي - ١ 

                                تطبيق عقوبة اإلعدام يف وقت       ى                                                      أعلن عند التصديق عليه أو االنضمام إليه، وينص عل        
                                                                                 احلـرب طبقا إلدانة يف جرمية بالغة اخلطورة تكون ذات طبيعة عسكرية وترتكب يف              

  .        وقت احلرب

             األمني العام          مبوافاة                                                الدولـة الطرف اليت تعلن مثل هذا التحفظ             قـوم  ت - ٢ 
                   األحكام ذات الصلة    ب                                             التصديق علي الربوتوكول أو االنضمام إليه،                           لألمم املتحدة، عند    

  .                                       من تشريعاهتا الوطنية اليت تطبق يف زمن احلرب

تقوم الدولة الطرف اليت تعلن مثل هذا التحفظ بإخطار األمني العام  -٣ 
 .لألمم املتحدة ببداية أو هناية أي حالة حرب تكون منطبقة على أراضيها

 ٣املادة 
ـ    ت                                                                   دول األطراف يف هذا الربوتوكول بتضمني التقارير اليت تقدمها إيل                     قـوم ال

                                         من العهد، معلومات عن التدابري اليت         ٤٠           للمادة                                  ً       اللجـنة املعنية حبقوق اإلنسان، وفقاً     
  .                         اختذهتا إلنفاذ هذا الربوتوكول

 ٤املادة 
 ،٤١ مبوجب املادة                                                    ًبالنسبة للدول األطراف يف العهد اليت تكون قد قدمت إعالنا  

ميتد اختصاص اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف استالم الرسائل والنظر فيها، عندما 
تدعي دولة طرف أن دولة طرفا أخرى ال تفي بالتزاماهتا، ليشمل أحكام هذا 

 يفيد العكس عند التصديق على                                     ً ما مل تصدر الدولة الطرف املعنية بيانا ،الربوتوكول
 .الربوتوكول أو االنضمام إليه
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 ٥ملادة ا
بالنسبة للدول األطراف يف الربوتوكول االختياري األول للعهد الدويل اخلاص  

، ميتد اختصاص ١٩٦٦ديسمرب / كانون األول١٦باحلقوق املدنية والسياسية املعتمد يف 
اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف استالم الرسائل الواردة من أفراد خاضعني لواليتها 

 ما مل تصدر الدولة الطرف ،ا، ليشمل أحكام هذا الربوتوكولالقضائية والنظر فيه
 .مام إليهض يفيد العكس عند التصديق على الربوتوكول أو االن            ًاملعنية بيانا 

 ٦املادة 
  .                                             تنطبق أحكام هذا الربوتوكول كأحكام إضافية للعهد - ١ 

           من هذا    ٢                                                        دون املسـاس بإمكانـية إعـالن حتفـظ مبوجـب املادة              - ٢ 
ـ                الـربوتوكول،             من هذا  ١             من املادة    ١                             احلـق املضمون يف الفقرة                  وز إخضـاع        ال جي

  .          من العهد ٤           مبوجب املادة          ألي تقييد           الربوتوكول 

 ٧املادة 
                                              هذا الربوتوكول أمام أية دولة من الدول املوقعة  ى              باب التوقيع عل     يفتح  - ١ 

  .         على العهد

  و            العهد أ   ى                                                هذا الربوتوكول أية دولة تكون قد صدقت عل         ى        تصدق عل  - ٢ 
  .                        األمني العام لألمم املتحدة ى                     وتودع صكوك التصديق لد  .           انضمت إليه

                                                                  يفـتح بـاب االنضـمام إيل هذا الربوتوكول أمام أية دولة تكون قد         - ٣ 
  .                            صدقت على العهد أو انضمت إليه

               األمني العام   ى                                                          يـبدأ نفـاذ االنضـمام بـإيداع صـك االنضـمام لـد              - ٤ 
  .           لألمم املتحدة

       هذا   ى                                            مم املتحدة بإبالغ مجيع الدول اليت وقعت عل                                يقـوم األمـني العام لأل      - ٥ 
  .                                                                  الربوتوكول أو انضمت إليه، عن إيداع كل صك من صكوك التصديق أو االنضمام

 ٨املادة 
                                                                      يبدأ نفاذ هذا الربوتوكول بعد مضي ثالثة أشهر من تاريخ إيداع صك            - ١ 

  .                        األمني العام لألمم املتحدة ى                            التصديق أو االنضمام العاشر لد
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                                                                          يبدأ نفاذ هذا الربتوكول بالنسبة لكل دولة تصدق عليه أو تنضم إليه             - ٢ 
                                                                                      بعد إيداع صك التصديق أو االنضمام العاشر، بعد مضي ثالثة أشهر من تاريخ إيداع              

  .                             صك التصديق أو االنضمام اخلاص هبا

 ٩املادة 
                                              مجيع أجزاء الدول االحتادية دون أية قيود         ى                                تنطبق أحكام هذا الربوتوكول عل     

  .           استثناءات  أو

 ١٠املادة 
     من  ١                                                                 يقوم األمني العام لألمم املتحدة بإبالغ مجيع الدول املشار إليها يف الفقرة  

  :                            من العهد بالتفاصيل التالية  ٤٨      املادة 

           من هذا    ٢                                                       الـتحفظات والرسائل واإلخطارات الصادرة مبوجب املادة          ) أ ( 
  ؛         الربوتوكول

  ؛                  من هذا الربوتوكول ٥     ملادة       أو ا ٤                            البيانات الصادرة مبوجب املادة   ) ب ( 

  ؛             هذا الربوتوكول      من ٧                 نضمام مبوجب املادة  ال                   التوقيع والتصديق وا       عمليات   ) ج ( 

  .     منه ٨                                        تاريخ بدء نفاذ هذا الربوتوكول مبوجب املادة   ) د ( 

 ١١املادة 
                   سبانية واإلنكليزية    اإل                                                  يـودع هـذا الـربوتوكول، الذي تتساوى نصوصه           - ١ 

  .                      يف حمفوظات األمم املتحدة ،                   والفرنسية يف احلجية                          والروسية والصينية والعربية

    مجيع     إىل                                                               يقـوم األمني العام بإرسال نسخ موثقة من هذا الربوتوكول            - ٢ 
  .          من العهد  ٤٨                          الدول املشار إليها يف املادة 
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االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال 
 التمييز العنصري

 ر اجلمعية العامةاعتمدت وفتح باب التوقيع والتصديق عليها بقرا
 ١٩٦٥ديسمرب / كانون األول٢١املؤرخ ) ٢٠-د( ألف ٢١٠٦

 ١٩      ً             ، وفقا  ألحكام املادة ١٩٦٩يناير / كانون الثاين٤: تاريخ بدء النفاذ

                                إن الدول األطراف يف هذه االتفاقية، 
                                                                        أن ميثاق األمم املتحدة يقوم على مبدأي الكرامة والتساوي األصيلني                  إذ ترى  

                                                                      ، وأن مجيع الدول األعضاء قد تعهدت باختاذ إجراءات مجاعية وفردية،                        يف مجيع البشر  
                                                                                       بالتعاون مع املنظمة، بغية إدراك أحد مقاصد األمم املتحدة املتمثل يف تعزيز وتشجيع             
                                                               ً                      االحترام واملراعاة العامليني حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية للناس مجيعاً، دون متييز           

            ة أو الدين،                          بسبب العرق أو اجلنس أو اللغ

                                                      ً               أن اإلعـالن العاملي حلقوق اإلنسان يعلن أن البشر يولدون مجيعاً                      وإذ تـرى   
      ً                                                                        أحـراراً ومتسـاوين يف الكرامة واحلقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع جبميع احلقوق        
                                                                            واحلريات املقررة فيه، دون أي متييز ال سيما بسبب العراق أو اللون أو األصل القومي،

ٍ                      بشر متساوون أمام القانون وهلم حق متساٍو يف محايته هلم                        أن مجيع ال           وإذ ترى                                       
                                    من أي متييز ومن أي حتريض على التمييز،

         والتمييز                                                     أن األمم املتحدة قد شجبت االستعمار ومجيع ممارسات العزل        وإذ ترى 
                                                                                          املقـترنة بـه، بكافة أشكاهلا وحيثما وجدت، وأن إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب              

    ))  ١٥- د   (    ١٥١٤                      قرار اجلمعية العامة       (    ١٩٦٠       ديسمرب   /              كانون األول    ١٤          لصادر يف              املستعمرة ا 
                  ً                                        قد أكد وأعلن رمسياً ضرورة وضع حد هلا بسرعة وبدون قيد أو شرط،
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                                                                     أن إعالن األمم املتحدة للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري                     وإذ تـرى   
   ))   ١٨- د   (    ١٩٠٤     امة                   قرار اجلمعية الع     (    ١٩٦٣       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٠             الصـادر يف    

         ً                                                                             يؤكد رمسياً ضرورة القضاء السريع على التمييز العنصري يف مجيع أحناء العامل، بكافة             
                                                              أشكاله ومظاهره، وضرورة تأمني فهم كرامة الشخص اإلنساين واحترامها،

                                                                     بأن أي مذهب للتفوق القائم على التفرقة العنصرية مذهب خاطئ                 ً      وإمياناً منها  
                 ً                                    ظامل وخطر اجتماعياً، وبأنه ال يوجد أي مربر نظري أو عملي      ً             ً    علمياً ومشجوب أدبياً و

                           للتمييز العنصري يف أي مكان،

                                                            أن التمييز بني البشر بسبب العرق أو اللون أو األصل                                وإذ تؤكـد من جديد     
                                                           ً                          اإلثين يشكل عقبة تعترض العالقات الودية والسلمية بني األمم وواقعاً من شأنه تعكري             

                                   ً            واإلخالل بالوئام بني أشخاص يعيشون جنباً إىل جنب حىت                         السلم واألمن بني الشعوب   
                       يف داخل الدولة الواحدة،

                                                             بأن وجود حواجز عنصرية أمر مناف للمثل العليا ألي جمتمع إنساين،      ً     وإمياناً منها 

                                                    ملظاهر التمييز العنصري اليت ال تزال ملحوظة يف                                    وإذ يسـاورها شديد القلق     
                                             مية القائمة على أساس التفوق العنصري أو                                              بعـض مـناطق العامل، وللسياسات احلكو      

                                                                الكراهية العنصرية مثل سياسات الفصل العنصري أو العزل أو التفرقة،

                                                                 على اختاذ مجيع التدابري الالزمة للقضاء السريع على التمييز                          وقد عقدت عزمها   
                                                                                 العنصـري بكافـة أشـكاله ومظاهـره، وعلى منع املذاهب واملمارسات العنصرية             

                                                                   ية تعزيز التفاهم بني األجناس وبناء جمتمع عاملي متحرر من مجيع أشكال                   ومكافحتها بغ 
                         العزل والتمييز العنصريني،

                                                                  االتفاقية املتعلقة بالتمييز يف جمال االستخدام واملهنة اليت أقرهتا منظمة         وإذ تذكر 
                                                            ، واتفاقية مكافحة التمييز يف التعليم اليت أقرهتا منظمة             ١٩٥٨                          العمـل الدولية يف عام      

  ،    ١٩٦٠                                         ألمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة يف عام  ا

                                                               يف تنفيذ املبادئ الواردة يف إعالن األمم املتحدة للقضاء على التمييز           ورغبة منها 
                                                                                     العنصري بكافة أشكاله، ويف تأمني اختاذ التدابري العملية الالزمة يف أقرب وقت ممكن             

            لتحقيق ذلك،

  :                   قد اتفقت على ما يلي 
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 اجلزء األول
 ١ملادة ا

                      أي متييز أو استثناء      "                 التمييز العنصري  "                                يف هذه االتفاقية، يقصد بتعبري       - ١ 
                                                                                           أو تقيـيد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو األصل القومي أو                 
                                                                                اإلثـين ويسـتهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة االعتراف حبقوق اإلنسان واحلريات             

                                                    رسـتها، على قدم املساواة، يف امليدان السياسي أو                                             األساسـية أو التمـتع هبـا أو مما        
  .                                                                       االقتصادي أو االجتماعي أو الثقايف أو يف أي ميدان آخر من ميادين احلياة العامة

                                                                ال تسري هذه االتفاقية على أي متييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل بني  - ٢ 
  .                                             املواطنني وغري املواطنني من جانب أية دولة طرف فيها

ـ  - ٣                                                              ر تفسـري أي حكم من أحكام هذه االتفاقية مبا ينطوي على أي            حيظ
                                                                                       مساس باألحكام القانونية السارية يف الدول األطراف فيما يتعلق باجلنسية أو املواطنة            

  .                                                           أو التجنس، شرط خلو هذه األحكام من أي متييز ضد أية جنسية معينة

         الغرض                                                                 ال تعتـرب مـن قبيل التمييز العنصري أية تدابري خاصة يكون            - ٤ 
                                                                                   الوحـيد من اختاذها تأمني التقدم الكايف لبعض اجلماعات العرقية أو اإلثنية احملتاجة أو       
                                                                                 لبعض األفراد احملتاجني إىل احلماية اليت قد تكون الزمة لتلك اجلماعات وهؤالء األفراد          
                                                                                          لتضـمن هلـا وهلم املساواة يف التمتع حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية أو ممارستها، شرط               
                                                                                            عـدم تأديـة تلـك التدابري، كنتيجة لذلك، إىل إدامة قيام حقوق منفصلة ختتلف باختالف                

  .                                                                     اجلماعات العرقية، وشرط عدم استمرارها بعد بلوغ األهداف اليت اختذت من أجلها

 ٢املادة 
                                                                تشـجب الـدول األطراف التمييز العنصري وتتعهد بأن تنتهج، بكل        - ١ 

                                                   ياسة للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله                                           الوسائل املناسبة ودون أي تأخري، س     
  :                                    ً      وتعزيز التفاهم بني مجيع األجناس، وحتقيقاً لذلك

                                                                           تتعهد كل دولة طرف بعدم إتيان أي عمل أو ممارسة من أعمال أو ممارسات              ) أ ( 
                                                                                 التمييز العنصري ضد األشخاص أو مجاعات األشخاص أو املؤسسات، وبضمان تصرف مجيع            

                                    ً             ملؤسسات العامة، القومية واحمللية، طبقاً هلذا االلتزام؛                 السلطات العامة وا
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                                                            تتعهد كل دولة طرف بعدم تشجيع أو محاية أو تأييد أي متييز عنصري   ) ب ( 
                             يصدر عن أي شخص أو أية منظمة؛

                                                                تتخذ كل دولة طرف تدابري فعالة إلعادة النظر يف السياسات احلكومية       ) ج ( 
                                                        و إبطال أية قوانني أو أنظمة تكون مؤدية إىل إقامة                                                 القومية واحمللية، ولتعديل أو إلغاء أ     

                                              ً  التمييز العنصري أو إىل إدامته حيثما يكون قائماً؛

                                                                    تقـوم كـل دولـة طرف، جبميع الوسائل املناسبة، مبا يف ذلك سن                ) د ( 
                                                                                     التشريعات املقتضاة إذا تطلبتها الظروف، حبظر وإهناء أي متييز عنصري يصدر عن أي             

         و منظمة؛                   أشخاص أو أية مجاعة أ

                                                         تتعهد كل دولة طرف بأن تشجع، عند االقتضاء، املنظمات واحلركات     ) ه ( 
                                                                             االندماجـية املتعددة األجناس والوسائل األخرى الكفيلة بإزالة احلواجز بني األجناس،    

  .                                             وبأن تثبط كل ما من شأنه تقوية االنقسام العنصري

           التدابري                                                            تقـوم الـدول األطراف، عند اقتضاء الظروف ذلك، باختاذ          - ٢ 
                                                                                    اخلاصـة وامللموسة الالزمة، يف امليدان االجتماعي وامليدان االقتصادي وامليدان الثقايف           
                                                                                       واملـيادين األخرى، لتأمني النماء الكايف واحلماية الكافية لبعض اجلماعات العرقية أو            
                                                                                 لألفـراد املنتمني إليها، على قصد ضمان متتعها ومتتعهم التام املتساوي حبقوق اإلنسان        

                                                        وال جيوز يف أية حال أن يترتب على هذه التدابري، كنتيجة لذلك،   .               احلريات األساسية و
                                                                                     إدامـة أيـة حقوق متفاوتة أو مستقلة ختتلف باختالف اجلماعات العرقية بعد بلوغ              

  .                        األهداف اليت اختذت من أجلها

 ٣املادة 
                                                                      تشـجب الـدول األطراف بصفة خاصة العزل العنصري والفصل العنصري،            
  .                                                              مبنع وحظر واستئصال كل املمارسات املماثلة يف األقاليم اخلاضعة لواليتها       وتتعهد 

 ٤املادة 
                                                                         تشـجب الدول األطراف مجيع الدعايات والتنظيمات القائمة على األفكار أو          

                                                                                          الـنظريات القائلة بتفوق أي عرق أو أية مجاعة من لون أو أصل إثين واحد، أو اليت                 
                                             شكال الكراهية العنصرية والتمييز العنصري،                                              حتـاول تـربير أو تعزيز أي شكل من أ         

                                                                                         وتـتعهد باختاذ التدابري الفورية اإلجيابية الرامية إىل القضاء على كل حتريض على هذا              
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                                             ً                                           التميـيز وكل عمل من أعماله، وتتعهد خاصة، حتقيقاً هلذه الغاية ومع املراعاة احلقة              
                    ق املقررة صراحة يف                                                                 للمـبادئ الـواردة يف اإلعـالن العاملي حلقوق اإلنسان وللحقو          

  :                         من هذه االتفاقية، مبا يلي ٥      املادة 

                                                                      اعتـبار كـل نشر لألفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية           ) أ ( 
                                                                                  العنصرية، وكل حتريض على التمييز العنصري وكل عمل من أعمال العنف أو حتريض             

               آخر، وكذلك                                                                               عـلى هذه األعمال يرتكب ضد أي عرق أو أية مجاعة من لون أو أصل إثين               
                                                                        كل مساعدة للنشاطات العنصرية، مبا يف ذلك متويلها، جرمية يعاقب عليها القانون؛

                                                                  إعـالن عـدم شرعية املنظمات، وكذلك النشاطات الدعائية املنظمة            ) ب ( 
                                                                                       وسـائر النشـاطات الدعائية، اليت تقوم بالترويج للتمييز العنصري والتحريض عليه،            

                                               عتبار االشتراك يف أيها جرمية يعاقب عليها القانون؛                             وحظر هذه املنظمات والنشاطات وا

                                                                        عدم السماح للسلطات العامة أو املؤسسات العامة، القومية أو احمللية،            ) ج ( 
  .                                        بالترويج للتمييز العنصري أو التحريض عليه

 ٥املادة 
                                    من هذه االتفاقية، تتعهد الدول       ٢                                             إيفاء لاللتزامات األساسية املقررة يف املادة        
                                                                     حبظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله، وبضمان حق كل إنسان،       األطراف

                                                                                           دون متييز بسبب العرق أو اللون أو األصل القومي أو اإلثين، يف املساواة أمام القانون،               
  :                                 ال سيما بصدد التمتع باحلقوق التالية

    خرى                                                             احلـق يف معاملة على قدم املساواة أمام احملاكم ومجيع اهليئات األ       ) أ ( 
                      اليت تتوىل إقامة العدل؛

                                                        احلق يف األمن على شخصه ويف محاية الدولة لـه من أي عنف أو أذى   ) ب ( 
                                                      بدين، يصدر سواء عن موظفني رمسيني أو عن أية مجاعة أو مؤسسة؛

        ً    اقتراعاً  -                                                         احلقـوق السياسية، وال سيما حق االشتراك يف االنتخابات            ) ج ( 
                                        املتساوي، واإلسهام يف احلكم ويف إدارة الشؤون                          على أساس االقتراع العام -       ً  وترشيحاً 

                                                              العامة على مجيع املستويات، وتويل الوظائف العامة على قدم املساواة؛

  :                           احلقوق املدنية األخرى، وال سيما  ) د ( 
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                                           احلق يف حرية احلركة واإلقامة داخل حدود الدولة؛ ̀  ١̀ 

        ىل بلده؛                                               احلق يف مغادرة أي بلد، مبا يف ذلك بلده، ويف العودة إ ̀  ٢̀ 

              احلق يف اجلنسية؛ ̀  ٣̀ 

                         حق التزوج واختيار الزوج؛ ̀  ٤̀ 

                                      حق التملك مبفرده أو باالشتراك مع آخرين؛ ̀  ٥̀ 

         حق اإلرث؛ ̀  ٦̀ 

                                  احلق يف حرية الفكر والعقيدة والدين؛ ̀  ٧̀ 

                          احلق يف حرية الرأي والتعبري؛ ̀  ٨̀ 

                                                                احلـق يف حـرية االجتماع السلمي وتكوين اجلمعيات السلمية أو            ̀  ٩̀ 
          اء إليها؛     االنتم

  :                                                           احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وال سيما احلقوق التالية    ) ه ( 

                                                         احلق يف العمل، ويف حرية اختيار نوع العمل، ويف شروط عمل عادلة  ̀  ١̀ 
                                                                   مرضية، ويف احلماية من البطالة، ويف تقاضي أجر متساو عن العمل           

                                    املتساوي، ويف نيل مكافأة عادلة مرضية؛

                           ن النقابات واالنتماء إليها؛       حق تكوي ̀  ٢̀ 

             احلق يف السكن؛ ̀  ٣̀ 

                                                                    حـق التمـتع خبدمـات الصـحة العامة والرعاية الطبية والضمان             ̀  ٤̀ 
                            االجتماعي واخلدمات االجتماعية؛

                        احلق يف التعليم والتدريب؛ ̀  ٥̀ 

                                               حق اإلسهام على قدم املساواة يف النشاطات الثقافية؛ ̀  ٦̀ 

                           صص النتفاع سواد اجلمهور، مثل                             احلق يف دخول أي مكان أو مرفق خم  ) و ( 
  .                                                           وسائل النقل والفنادق واملطاعم واملقاهي واملسارح واحلدائق العامة



 63                                                      االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري 

 

 ٦املادة 
                                                                                 تكفل الدول األطراف لكل إنسان داخل يف واليتها حق الرجوع إىل احملاكم الوطنية              

   مل                                                                                       وغريها من مؤسسات الدولة املختصة حلمايته ورفع احليف عنه على حنو فعال بصدد أي ع              
                                     ً                                             مـن أعمـال التمييز العنصري يكون انتهاكاً ملا لـه من حقوق اإلنسان واحلريات األساسية     
                                                                ً                           ويتـناىف مع هذه االتفاقية، وكذلك حق الرجوع إىل احملاكم املذكورة التماساً لتعويض عادل              

  .                                                            مناسب أو ترضية عادلة مناسبة عن أي ضرر حلقه كنتيجة هلذا التمييز

 ٧املادة 
                                                           طراف بأن تتخذ تدابري فورية وفعالة، ال سيما يف ميادين                              تـتعهد الـدول األ     

                                                                                           التعلـيم والتربية والثقافة واإلعالم بغية مكافحة النعرات املؤدية إىل التمييز العنصري            
                                                                                     وتعزيـز التفاهم والتسامح والصداقة بني األمم واجلماعات العرقية أو اإلثنية األخرى،          

                                     تحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،                                                وكذلك لنشر مقاصد ومبادئ ميثاق األمم امل      
  .                                                                     وإعالن األمم املتحدة للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، وهذه االتفاقية

 اجلزء الثاين
 ٨املادة 

                   ويشار إليها فيما    (                                                     تنشأ جلنة تسمى جلنة القضاء على التمييز العنصري          - ١ 
                          من ذوي اخلصال اخللقية                                   ً       ، تكون مؤلفة من مثانية عشر خبرياً       )̀       اللجنة̀                يـلي باسـم     

                                                                                     الرفـيعة املشـهود هلم بالتجرد والرتاهة، تنتخبهم الدول األطراف من بني مواطنيها             
                                                                               وخيدمـون بصفتهم الشخصية، ويراعى يف تأليف اللجنة تأمني التوزيع اجلغرايف العادل       

  .                                                      ومتثيل األلوان احلضارية املختلفة والنظم القانونية الرئيسية

                                                     نة باالقتراع السري من قائمة بأمساء أشخاص ترشحهم                            ينتخـب أعضاء اللج    - ٢ 
  .                                     ً      ً            لكل دولة من الدول األطراف أن ترشح شخصاً واحداً من مواطنيها  .             الدول األطراف

                                                              جيـري االنـتخاب األول بعـد سـتة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه        - ٣ 
          وعد إجراء                                                          ويقوم األمني العام لألمم املتحدة، قبل ثالثة أشهر على األقل من م  .         االتفاقية

                                                                                     أي انتخاب، بتوجيه رسالة إىل الدول األطراف يدعوها فيها إىل تقدمي أمساء مرشحيها             
                                                                                    يف غضون شهرين، مث يضع األمني العام قائمة ألفبائية بأمساء مجيع هؤالء املرشحني مع              

  .                                                               بيان الدول األطراف اليت رشحتهم، ويبلغ هذه القائمة إىل الدول األطراف
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                                                      جنة يف اجتماع تعقده الدول األطراف بدعوة من األمني                            ينتخـب أعضاء الل    - ٤ 
                                                     ويف هذا االجتماع، الذي يكتمل فيه النصاب حبضور ممثلي ثلثي   .                            العـام يف مقر األمم املتحدة   

                                                                                          الـدول األطراف، يفوز يف االنتخاب لعضوية اللجنة، املرشحون الذين ينالون أكرب عدد من              
  .                            لدول األطراف احلاضرين واملقترعني                                   األصوات واألغلبية املطلقة ألصوات ممثلي ا

                                                            يكـون انـتخاب أعضاء اللجنة لوالية مدهتا أربع سنوات، على أن        )    أ   (- ٥ 
                                                                                           تنـتهي بانقضـاء سنتني والية تسعة من األعضاء الفائزين يف االنتخاب األول، ويقوم رئيس               

     رعة؛                                                                     اللجنة، فور انتهاء االنتخاب األول، باختيار أمساء هؤالء األعضاء التسعة بالق

                               ً                                          من أجل ملء املقاعد اليت تشغر عرضاً، تقوم الدولة الطرف اليت انقطع              ) ب ( 
                                                                      ً            خـبريها عن مباشرة مهمته كعضو يف اللجنة بتعيني خبري آخر من بني مواطنيها، رهناً          

  .                        بإقرار اللجنة هلذا التعيني

  .                                                          تتحمل الدول األطراف نفقات أعضاء اللجنة أثناء تأديتهم ملهامهم - ٦ 

 ٩املادة 
                                                                          تـتعهد كـل دولة من الدول األطراف بأن تقدم إىل األمني العام لألمم                - ١ 

                                ً                                                                       املـتحدة، لتنظر فيه اللجنة، تقريراً عن التدابري التشريعية أو القضائية أو اإلدارية أو التدابري               
  يف   )  أ   : (                              ً                                                 األخـرى الـيت اختذهتا واليت متثل إعماالً ألحكام هذه االتفاقية، وبأن تفعل ذلك             

                               مث مرة كل سنتني، وكذلك كلما        )  ب (                                 د بدء نفاذ االتفاقية إزاءها؛                           غضـون سـنة من بع     
  .                    ً                             وللجنة أن تطلب مزيداً من املعلومات من الدول األطراف  .                      طلبت إليها اللجنة ذلك

                                                                        تقـوم اللجنة، عن طريق األمني العام، بتقدمي تقرير سنوي عن أعماهلا             - ٢ 
        دراستها               ً        ت عامة استناداً إىل                                                               إىل اجلمعـية العامـة، وجيوز هلا إبداء اقتراحات وتوصيا         

                                      ويتم إبالغ هذه االقتراحات والتوصيات       .                                                  للـتقارير واملعلومات الواردة من الدول األطراف      
  .                                                                 العامة إىل اجلمعية العامة مشفوعة بأية مالحظات قد تبديها الدول األطراف

 ١٠املادة 
  .                              تتوىل اللجنة وضع نظامها الداخلي - ١ 
  .          ا ملدة سنتني                        تنتخب اللجنة أعضاء مكتبه - ٢ 
  .                                                 يتوىل األمني العام لألمم املتحدة تزويد اللجنة بأمانتها - ٣ 
  .                                            تعقد اللجنة اجتماعاهتا عادة يف مقر األمم املتحدة - ٤ 
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 ١١املادة 
                               ً                                     إذا اعتـربت دولـة طرف أن دولة طرفاً أخرى ال تضع أحكام هذه               - ١ 

                    وتقوم اللجنة حينئذ    .                                                                    االتفاقـية موضع التنفيذ، كان هلا أن تلفت نظر اللجنة إىل ذلك           
                                   وتقوم الدولة املرسل إليها مبوافاة      .                                                       بإحالـة رسالة لفت النظر إىل الدولة الطرف املعنية        

             ً                                                                اللجنة كتابياً، يف غضون ثالثة أشهر، باإليضاحات أو البيانات الالزمة جلالء املسألة مع 
  . ر                                                            اإلشارة عند االقتضاء إىل أية تدابري رمبا تكون قد اختذهتا لتدارك األم

                                                                       عـند تعـذر تسوية املسألة تسوية مرضية لكال الطرفني إما عن طريق              - ٢ 
                                                                                املفاوضـات الثنائـية وإما بأي إجراء آخر متاح هلما، خالل ستة أشهر من بعد تلقي       
                                                                                        الدولـة املرسـل إليها للرسالة األوىل، يكون ألي من الدولتني حق إحالة املسألة مرة               

  .                        ما ترسله إىل الدولة األخرى                                   أخرى إىل اللجنة بإشعار ترسله إليها ك

                       من هذه املادة بعد      ٢                                       ً                 تنظر اللجنة يف أية مسألة حمالة إليها وفقاً للفقرة           - ٣ 
                                                                                          االسـتيثاق مـن أنه قد مت اللجوء إىل مجيع طرق التظلم احمللية املتوفرة واستنفادها يف                

        اعدة يف                     وال تنطبق هذه الق     .             ً                                    ً          القضـية، وفقاً ملبادئ القانون الدويل املعترف هبا عموماً        
  .                                       ً                      احلاالت اليت يستغرق فيها إجراء التظلم مدداً تتجاوز احلدود املعقولة

                                                                      جيـوز للجنة، يف أية مسألة حمالة إليها، أن تطلب إىل الدولتني الطرفني          - ٤ 
  .                                         املعنيتني تزويدها بأية معلومات أخرى ذات شأن

       أية                                                                     حيـق لكل دولة من الدولتني الطرفني املعنيتني، عند نظر اللجنة يف            - ٥ 
                                                                                           مسـألة تتناوهلا هذه املادة، إيفاد ممثل هلا لالشتراك يف أعمال اللجنة، دون التمتع حبق               

  .                                 التصويت، طوال فترة النظر يف املسألة

 ١٢املادة 
                                                                        يقـوم رئيس اللجنة، بعد حصوهلا على مجيع املعلومات اليت تراها الزمة                )    أ   (- ١ 

  ) ̀      اهليئة̀                               يشار إليها فيما يلي باسم       (         خاصة                                                    وقيامها بتدقيقها ومقارنتها، بتعيني هيئة توفيق     
                                                                                   تـتألف مـن مخسة أشخاص جيوز أن يكونوا من أعضاء اللجنة أو من غري أعضائها، ويتم          
                                                                                           تعـيني أعضـاء اهليئة مبوافقة طريف النـزاع باإلمجاع، وتتاح للدولتني املعنيتني اإلفادة من              

                        اس احترام هذه االتفاقية؛                                                   مساعيها احلميدة بغية الوصول إىل حل ودي للمسألة على أس
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                                                            عـند تعذر وصول الدولتني الطرفني يف النـزاع خالل ثالثة أشهر إىل      ) ب ( 
                                                                                        اتفـاق على تكوين اهليئة كلها أو بعضها، تقوم اللجنة بانتخاب األعضاء غري املتفق               

  .                                                     عليهم من بني أعضائها هي باالقتراع السري وبأغلبية الثلثني

                        وال جيوز أن يكونوا من       .              فتهم الشخصية                               يعمـل أعضاء اهليئة فيها بص      - ٢ 
  .                                                                مواطين الدولتني الطرفني يف النـزاع أو الدول غري األطراف يف هذه االتفاقية

  .                                      تنتخب اهليئة رئيسها وتضع نظامها الداخلي - ٣ 

                                                                         تعقـد اهليـئة اجتماعاهتا عادة يف مقر األمم املتحدة، أو يف أي مكان               - ٤ 
  .               مناسب آخر تعينه

                                                           لهيئة املنبثقة عن أي نزاع بني دولتني من الدول األطراف                   ً    توفر أيضاً ل   - ٥ 
  .                 من هذه االتفاقية  ١٠           من املادة  ٣                        ً         خدمات األمانة املوفرة وفقاً للفقرة 

                                                                    تتقاسـم الدولتان الطرفان يف النـزاع بالتساوي سداد مجيع نفقات           - ٦ 
  .                                                      أعضاء اهليئة وفقا لتقديرات يضعها األمني العام لألمم املتحدة

                                                                   العـام لألمم املتحدة سلطة القيام، عند اللزوم، بدفع نفقات                 لألمـني  - ٧ 
  .              من هذه املادة ٦                                                     ً         أعضاء اهليئة قبل سداد الدولتني الطرفني يف النـزاع هلا وفقاً للفقرة 

                                                                     توضع املعلومات اليت حصلت عليها اللجنة وقامت بتدقيقها ومقارنتها          - ٨ 
                                   الدولتني املعنيتني تزويدها بأية                                   ً                      حتـت تصرف اهليئة، اليت جيوز هلا أيضاً أن تطلب إىل          

  .                    معلومات أخرى ذات شأن

 ١٣املادة 
                                                                          مـىت اسـتنفذت اهليئة النظر يف املسألة، تقوم بإعداد تقرير تقدمه إىل              - ١ 

                                                                                         رئـيس اللجنة، يتضمن النتائج اليت توصلت إليها بشأن مجيع املسائل الوقائعية املتصلة             
  .                           ً     ً  د تراها مالئمة حلل النـزاع حالً ودياً                                     بالرتاع بني الطرفني، ويضع التوصيات اليت ق

                                                                           يقوم رئيس اللجنة بإهناء تقرير اهليئة إىل كل دولة من الدولتني الطرفني             - ٢ 
                                                                         وتقوم كل منهما، يف غضون ثالثة أشهر، بإعالم رئيس اللجنة بقبوهلا أو              .           يف الـرتاع  

  .                                        عدم قبوهلا للتوصيات الواردة يف تقرير اهليئة
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      من   ٢                                               بعد انقضاء الفترة املنصوص عليها يف الفقرة                             يقوم رئيس اللجنة،     - ٣ 
                                                                               هذه املادة، بإهناء تقرير اهليئة وبياين الدولتني الطرفني املعنيتني إىل سائر الدول األطراف 

  .                    األخرى يف هذه االتفاقية

 ١٤املادة 
                                                                    ألية دولة طرف أن تعلن يف أي حني أهنا تعترف باختصاص اللجنة يف              - ١ 

                                                               ل املقدمة من األفراد أو من مجاعات األفراد الداخلني يف والية                                  اسـتالم ودراسة الرسائ   
                                                                           هـذه الدولـة الطرف والذين يدعون أهنم ضحايا أي انتهاك من جانبها ألي حق من     

                                                     وال جيوز للجنة قبول استالم أية رسالة تتعلق بأية           .                                  احلقـوق املقررة يف هذه االتفاقية     
  .                             دولة طرف مل تصدر مثل هذا اإلعالن

                   ً                                        ولـة طـرف تصـدر إعالنـاً على النحو املنصوص عليه يف                    أليـة د   - ٢ 
                                  ً                                     من هذه املادة أن تنشئ أو تعني جهازاً يف إطار نظامها القانوين القومي يكون  ١       الفقرة 

                                                                                  خمتصـا باسـتالم ونظر االلتماسات املقدمة من األفراد ومجاعات األفراد الداخلني يف             
                             وق املقررة يف هذه االتفاقية                                                             واليـتها والذين يدعون أهنم ضحايا انتهاك ألي من احلق         
  .                                                  ويكونون قد استنفدوا طرق التظلم احمللية املتوفرة األخرى

      من   ١                                                 ً                 تقوم الدولة الطرف املعنية بإيداع اإلعالن الصادر وفقاً للفقرة           - ٣ 
                              من هذه املادة، لدى األمني       ٢                                  ّ       ً                    هـذه املادة، واسم اجلهاز املنشأ أو املعّين وفقاً للفقرة           

                                                             ، ويقوم األمني العام بإرسال صور عنهما إىل الدول األطراف                                 العـام لألمـم املتحدة    
                                                              وجيوز سحب هذا اإلعالن يف أي وقت بإشعار يرسل إىل األمني العام، ولكن     .      األخرى

  .                                                         ال يكون هلذا السحب أي أثر يف الرسائل اليت تكون قيد نظر اللجنة

        بسجل                   من هذه املادة    ٢                             ً                   حيـتفظ اجلهـاز املنشأ أو املعني وفقاً للفقرة           - ٤ 
                     ً                                                ً                لاللتماسـات ويقـوم سنوياً بإيداع األمني العام، من خالل القنوات املناسبة، صوراً             

  .                                                 مصدقة هلذا السجل، على أن ال تذاع حمتوياهتا على اجلمهور

                                                                           يكون للملتمس، إذا مل ينجح يف احلصول على ما طلبه من اجلهاز املنشأ أو              - ٥ 
  .                                    إبالغ شكواه إىل اللجنة يف غضون ستة أشهر                      من هذه املادة، احلق يف  ٢         ً         املعني وفقاً للفقرة 

                ً                                                      تقـوم اللجنة، سراً، باسترعاء نظر الدولة الطرف املدعى انتهاكها              )    أ   (- ٦ 
                                                                       ألي حكم من أحكام هذه االتفاقية إىل أية شكوى أبلغت إليها، إال أنه ال جيوز كشف 
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        وال جيوز    .          ا الصرحية                                                                       هوية الفرد املعين أو مجاعات األفراد املعنية إال مبوافقته أو موافقته          
                                           للجنة أن تقبل استالم أية رسائل مغفلة املصدر؛

                                                                    تقوم الدولة املتلقية، يف غضون ثالثة أشهر، مبوافاة اللجنة باإليضاحات        ) ب ( 
                                                                                 أو البيانات الكتابية الالزمة جلالء املسألة، مع اإلشارة، عند االقتضاء، إىل أية تدابري قد  

  .                      تكون اختذهتا لتدارك األمر

                                                             تنظر اللجنة يف الرسائل يف ضوء مجيع املعلومات املوفرة هلا من الدولة     )    أ   (- ٧ 
                                                         وال جيوز للجنة أن تنظر يف أية رسالة من امللتمس إال بعد          .                           الطرف املعنية ومن امللتمس   

               وال تنطبق هذه     .                                                                    االسـتيثاق مـن كونه قد استنفد مجيع طرق الرجوع احمللية املتاحة           
                             ً                       ستغرق فيها إجراء التظلم مدداً تتجاوز احلدود املعقولة؛                     القاعدة يف احلاالت اليت ي

                                                                       تقـوم اللجـنة مبوافـاة الدولة الطرف املعنية وامللتمس باالقتراحات             ) ب ( 
  .                            والتوصيات اليت قد ترى إبداءها

                                      ً                               تـراعي اللجـنة تضمني تقريرها السنوي موجزاً هلذه الرسائل، وعند            - ٨ 
                                قدمـة من الدول األطراف املعنية،                 ً                                  االقتضـاء، موجـزاً لإليضـاحات والبـيانات امل        

  .                      والقتراحاهتا وتوصياهتا هي

                                                                ال يـبدأ اختصاص اللجنة يف مباشرة الوظائف املنصوص عليها يف هذه        - ٩ 
                                                                                        املـادة إال بعـد قـيام عشر من الدول األطراف يف هذه االتفاقية على األقل بإصدار                 

  .              من هذه املادة ١                   ً         اإلعالنات الالزمة وفقاً للفقرة 

 ١٥املادة 
                                                                 بانـتظار حتقـيق أغـراض إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب            - ١ 

         كانون    ١٤          املؤرخ يف     )   ١٥- د   (    ١٥١٤                                                املسـتعمرة الـواردة يف قرار اجلمعية العامة         
                                                                       ، ال تفرض أحكام هذه االتفاقية أي تقييد حلق تقدمي االلتماسات الذي                ١٩٦٠       ديسمرب   /    األول

  .                             األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة                                        منحته هلذه الشعوب الصكوك الدولية األخرى أو

                     من هذه االتفاقية     ٨              من املادة     ١                                     تتلقى اللجنة املنشأة مبوجب الفقرة          )    أ   (- ٢ 
                                                                                       مـن هيـئات األمـم املـتحدة املعنية باملسائل املتصلة مباشرة مببادئ هذه االتفاقية               

            مة إليها من                                                                  وأغراضها، ومبناسبة نظر هذه اهليئات يف االلتماسات املعروضة عليها واملقد 
                                                                                    سكان األقاليم املشمولة بالوصاية وغري املتمتعة باحلكم الذايت وسائر األقاليم األخرى           
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                           ، صور تلك االلتماسات، وتنهي  )  ١٥- د   (    ١٥١٤                                  اليت يسري عليها قرار اجلمعية العامة 
                             إليها آراءها وتوصياهتا بشأهنا؛

            ن التقارير                                               ً              تـتلقى اللجـنة من هيئات األمم املتحدة املختصة نسخاً م            ) ب ( 
                                                                                             املتعلقة بالتدابري التشريعية أو القضائية أو اإلدارية أو التدابري األخرى، املتصلة مباشرة            
                                                                                          مبـبادئ هذه االتفاقية وأغراضها اليت تطبقها الدول القائمة باإلدارة يف األقاليم املشار             

  .  هتا                                                    من هذه الفقرة، وتبدي اللجنة هلذه اهليئات آراءها وتوصيا  )  أ (              إليها يف البند 

                                            ً                         تـدرج اللجـنة يف تقريـرها إىل اجلمعية العامة موجزاً لاللتماسات             - ٣ 
                                                                                       والـتقارير اليت تلقتها من هيئات األمم املتحدة، وكذلك آراءها وتوصياهتا بشأن هذه             

  .                   االلتماسات والتقارير

                                                                      وتلتمس اللجنة من األمني العام لألمم املتحدة تزويدها بكل املعلومات           - ٤ 
  )  أ ( ٢                                                                     ه االتفاقية واملتوفرة لديه بشأن األقاليم املشار إليها يف الفقرة                             املتصلة بأغراض هذ  

  .            من هذه املادة

 ١٦املادة 
                                                                          تطبق األحكام املتعلقة بتسوية املنازعات أو حسم الشكاوى واملنصوص عليها           

                                                                          يف هذه االتفاقية دون اإلخالل بأي من اإلجراءات األخرى املتعلقة بتسوية املنازعات أو 
                                                                    ى يف مـيدان التمييز واملقررة يف الصكوك التأسيسية لألمم املتحدة                          حسـم الشـكاو   

                                                                                  ووكاالهتـا املتخصصة أو يف االتفاقيات املعتمدة من قبل اهليئات املذكورة، وال حتول             
                                                                    ً           تلـك األحكام دون جلوء الدول األطراف إىل إجراءات أخرى لتسوية املنازعات وفقاً         

  .             ذة فيما بينها                                      لالتفاقات الدولية العامة أو اخلاصة الناف

 اجلزء الثالث
 ١٧املادة 

                                                                        هذه االتفاقية متاحة لتوقيع أية دولة عضو يف األمم املتحدة أو عضو يف            - ١ 
                                                                                  أية وكالة من وكاالهتا املتخصصة، وأية دولة طرف يف النظام األساسي حملكمة العدل             

     ً      طرفاً يف                                                                                  الدولـية، وأية دولة أخرى دعتها اجلمعية العامة لألمم املتحدة إىل أن تصبح            
  .            هذه االتفاقية
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                                وتودع صكوك التصديق لدى األمني       .                              ختضـع هذه االتفاقية للتصديق     - ٢ 
  .                 العام لألمم املتحدة

 ١٨املادة 
                                                                          يـتاح االنضمام إىل هذه االتفاقية ألية دولة من الدول املشار إليها يف              - ١ 
  .             من االتفاقية  ١٧           من املادة  ١       الفقرة 

  .                             ام لدى األمني العام لألمم املتحدة                          يقع االنضمام بإيداع صك انضم - ٢ 

 ١٩املادة 
                                                                             يـبدأ نفـاذ هذه االتفاقية يف اليوم الثالثني التايل لتاريخ إيداع وثيقة              - ١ 

  .                                                              التصديق أو االنضمام السابعة والعشرين لدى األمني العام لألمم املتحدة

                                                                            أما الدول اليت تصدق هذه االتفاقية أو تنضم إليها بعد أن يكون قد مت               - ٢ 
                                                                                            إيداع وثيقة التصديق أو االنضمام السابعة والعشرين فيبدأ نفاذ هذه االتفاقية إزاء كل             

  .                                                                منها يف اليوم الثالثني التايل لتاريخ إيداع صك تصديقها أو صك انضمامها

 ٢٠املادة 
                                                              يتوىل األمني العام لألمم املتحدة تلقي التحفظات املبداة من الدول لدى  - ١ 

                                                          قية أو انضمامها إليها وتعميم هذه التحفظات على مجيع                                     تصـديقها عـلى هذه االتفا     
                وتقوم كل دولة     .                      ً                                 ً                  الـدول اليت تكون أطرافاً يف هذه االتفاقية أو قد تصبح أطرافاً فيها            

                                                             ً           لديها أي اعتراض على أي حتفظ بإبالغ األمني العام، يف غضون تسعني يوماً من تاريخ 
  .                                     التعميم املذكور، بعدم قبوهلا هلذا التحفظ

                         ً                                         يسـمح بأي حتفظ يكون منافياً ملوضوع هذه االتفاقية ومقصدها،            ال - ٢ 
  .                                                                                      كما ال ميسح بأي حتفظ يكون من شأنه تعطيل عمل أية هيئة من اهليئات املنشأة هبا                

                   ً           ً                                                  ويعترب التحفظ منافياً أو تعطيلياً إذا اعترض عليه ما ال يقل عن ثلثي الدول األطراف يف 
  .            هذه االتفاقية

  .                                             يف أي وقت بإخطار يوجه إىل األمني العام                            جيـوز سحب التحفظات    - ٣ 
  .                                    ويبدأ نفاذ هذا اإلخطار يف تاريخ استالمه



 71                                                      االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري 

 

 ٢١املادة 
                                                                   لكل دولة طرف نقض هذه االتفاقية بإشعار كتايب ترسله إىل األمني العام لألمم  
  .                                                     ويبدأ نفاذ النقض بعد عام من ورود اإلشعار إىل األمني العام  .       املتحدة

 ٢٢املادة 
                                                               نزاع ينشأ بني دولتني أو أكثر من الدول األطراف بشأن تفسري                          يف حالـة أي      

                                                                                      هـذه االتفاقـية أو تطبيقها وتتعذر تسويته باملفاوضة أو اإلجراءات املنصوص عليها             
                                                                          صراحة يف هذه االتفاقية، حيال هذا النـزاع، بناء على طلب أي من أطرافه، إىل حمكمة 

  .                         ون على طريقة أخرى لتسويته                                          العدل الدولية للفصل فيه، ما مل يتفق املتنازع

 ٢٣املادة 
                                                                       ألية دولة طرف يف أي وقت، أن تطلب إعادة النظر يف هذه االتفاقية،              - ١ 

  .                                            مبذكرة كتابية موجهة إىل األمني العام لألمم املتحدة

                                                                       تبت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف اخلطوات اليت قد يلزم اختاذها يف             - ٢ 
  .             صدد هذا الطلب

 ٢٤املادة 
             من املادة    ١                                                                    لغ األمني العام لألمم املتحدة مجيع الدول املشار إليها يف الفقرة              يب 

  :                        من هذه االتفاقية مبا يلي  ١٧

  ؛  ١٨   و  ١٧                                                     التوقيعات والتصديقات واالنضمامات اليت تتم مبقتضى املادتني   ) أ ( 

  ؛  ١٩                                        تاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية مبقتضى املادة   ) ب ( 

  ؛  ٢٣   و  ٢٠   و  ١٤                ردة مبقتضى املواد                      الرسائل واإلعالنات الوا  ) ج ( 

  .  ٢١                                  إشعارات النقض الواردة مبقتضى املادة   ) د ( 
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 ٢٥املادة 
                                                              تـودع هـذه االتفاقـية، اليت تتساوى يف احلجية نصوصها باإلسبانية      - ١ 

  .                                                          واإلنكليزية والروسية والصينية والفرنسية يف حمفوظات ألمم املتحدة

                          هذه االتفاقية إىل مجيع                                                  يقـوم األمـني العام بإرسال صور مصدقة من         - ٢ 
  .             من االتفاقية  ١٧           من املادة  ١                                                   الدول املنتمية إىل أي من الفئات املشار إليها يف الفقرة 



 

-73- 

 اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

  اجلمعيةإليها بقرارواالنضمام عليها لتوقيع والتصديق ا وفتح باباعتمدت 
 ١٩٧٩ديسمرب /األول كانون ١٨ املؤرخ ٣٤/١٨٠ العامة

 )١(٢٧ملادة     ً        وفقا  ألحكام ا، ١٩٨١سبتمرب / أيلول٣: تاريخ بدء النفاذ

                                 إن الدول األطراف يف هذه االتفاقية،  
                                                                  أن ميـثاق األمم املتحدة يؤكد من جديد اإلميان حبقوق اإلنسان                      إذ تـلحظ   

                                                             األساسية، وبكرامة الفرد وقدره، وبتساوي الرجل واملرأة يف احلقوق، 

                                                                    أن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز،                    تـلحظ     وإذ 
                                                                                      ويعلن أن مجيع الناس يولدون أحرارا ومتساوين يف الكرامة واحلقوق، وأن لكل إنسان             
                                                                                    حق التمتع جبميع احلقوق واحلريات الواردة يف اإلعالن املذكور، دون أي متييز، مبا يف              

                              ذلك التمييز القائم على اجلنس، 

                                                           أن عـلى الـدول األطراف يف العهدين الدوليني اخلاصني حبقوق                  وإذ تـلحظ   
                                                                                 اإلنسان واجب ضمان مساواة الرجل واملرأة يف حق التمتع جبميع احلقوق االقتصادية            

                                         واالجتماعية والثقافية واملدنية والسياسية، 

                                                   االتفاقيات الدولية املعقودة برعاية األمم املتحدة                                    وإذ تـأخذ بعـني االعتـبار         
                                                         والوكاالت املتخصصة، اليت تشجع مساواة الرجل واملرأة يف احلقوق، 

                                                             القرارات واإلعالنات والتوصيات اليت اعتمدهتا األمم املتحدة                       وإذ تلحظ أيضا   
                                                       والوكاالت املتخصصة، للنهوض مبساواة الرجل واملرأة يف احلقوق، 

       ن تلك                                                   ، مـع ذلك، ألنه ال يزال هناك، على الرغم م                                 وإذ يسـاورها القلـق     
                                            الصكوك املختلفة، متييز واسع النطاق ضد املرأة، 
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                                                                       إىل أن التمييز ضد املرأة يشكل انتهاكا ملبدأي املساواة يف احلقوق                      وإذ تشـري   
                                                                                         واحترام كرامة اإلنسان، ويعد عقبة أمام مشاركة املرأة، على قدم املساواة مع الرجل،             

                                  الثقافية، ويعوق منو رخاء اجملتمع                                                        يف حياة بلدمها السياسية واالجتماعية واالقتصادية و      
                                                                             واألسرة، ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة إلمكانات املرأة يف خدمة بلدها والبشرية، 

                                                   ترى النساء، يف حاالت الفقر، ال ينلن إال أدىن           ي     ، وه                        وإذ يسـاورها القلـق     
                                                                     نصيب من الغذاء والصحة والتعليم والتدريب وفرص العمالة واحلاجات األخرى، 

                                                                    بأن إقامة النظام االقتصادي الدويل اجلديد، القائم على اإلنصاف                    إذ تؤمـن   و 
                                                               والعدل، سيسهم إسهاما بارزا يف النهوض باملساواة بني الرجل واملرأة، 

                                                     بد من استئصال شأفة الفصل العنصري ومجيع أشكال العنصرية           بأنه ال        وإذ تنوه 
                       لعدوان واالحتالل األجنيب                                                           والتميـيز العنصـري واالسـتعمار واالستعمار اجلديد وا        

                                                                                         والسـيطرة األجنبية والتدخل يف الشؤون الداخلية للدول إذا أريد للرجال والنساء أن             
                           يتمتعوا حبقوقهم متتعا كامال، 

                                                                     بـأن من شأن تعزيز السلم واألمن الدوليني، وختفيف حدة التوتر                      وإذ جتـزم   
                    نظمها االجتماعية                                                                      الـدويل، وتـبادل الـتعاون فيما بني مجيع الدول بغض النظر عن            

                                                                                     واالقتصـادية، ونزع السالح العام وال سيما نزع السالح النووي يف ظل رقابة دولية              
                                                                                        صـارمة وفعالـة، وتثبيـت مبادئ العدل واملساواة واملنفعة املتبادلة يف العالقات بني              
                                                                                  البلدان، وإعمال حق الشعوب الواقعة حتت السيطرة األجنبية واالستعمارية واالحتالل          

                                                                     يف تقرير املصري واالستقالل، وكذلك من شأن احترام السيادة الوطنية والسالمة      األجنيب
                                                                                    اإلقليمـية، الـنهوض بالتقدم االجتماعي والتنمية، واإلسهام، نتيجة لذلك يف حتقيق            

                                  املساواة الكاملة بني الرجل واملرأة، 

            قضية السلم،                                                       بأن التنمية التامة والكاملة ألي بلد، ورفاهية العامل، و           وإميانا منها 
                                                                                    تتطلـب مجيعا مشاركة املرأة، على قدم املساواة مع الرجل، أقصى مشاركة ممكنة يف              

              مجيع امليادين، 

                 تنمية اجملتمع،     ويف                                       دور املرأة العظيم يف رفاه األسرة                               وإذ تضـع نصب عينيها     
                                                                                  الـذي مل يعـترف به حىت اآلن على حنو كامل، واألمهية االجتماعية لألمومة ولدور               

         ي اإلجناب  ـ                             وإذ تدرك أن دور املرأة ف                        تنشئة األطفال،    ويف                     ن كليهما يف األسرة            الوالدي
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                                                                                      ال جيـوز أن يكون أساسا للتمييز بل إن تنشئة األطفال تتطلب بدال من ذلك تقاسم                
                                      املسؤولية بني الرجل واملرأة واجملتمع ككل، 

       تغيري يف                                                              أن حتقيق املساواة الكاملة بني الرجل واملرأة يتطلب إحداث                     وإذ تدرك    
                                                        الدور التقليدي للرجل وكذلك يف دور املرأة يف اجملتمع واألسرة، 

                                                                  على تنفيذ املبادئ الواردة يف إعالن القضاء على التمييز ضد                           وقد عقدت العزم   
                                                                                املرأة، وعلى أن تتخذ، هلذا الغرض، التدابري اليت يتطلبها القضاء على هذا التمييز جبميع 

                  أشكاله ومظاهره،  

      :          على ما يلي          قد اتفقت 

 اجلزء األول
 ١املادة 

                       أي تفرقة أو استبعاد      "                   التمييز ضد املرأة   "          مصطلح                            ألغراض هذه االتفاقية يعين    
                                                                                      أو تقيـيد يـتم عـلى أساس اجلنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهني أو إحباط                 

   ية                                                                                      االعـتراف لـلمرأة حبقـوق اإلنسان واحلريات األساسية يف امليادين السياسية واالقتصاد            
                                                                                                 واالجتماعـية والثقافية واملدنية أو يف أي ميدان آخر، أو توهني أو إحباط متتعها هبذه احلقوق                

   .                                                                              أو ممارستها هلا، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس املساواة بينها وبني الرجل

 ٢املادة 
                                                                   تشجب الدول األطراف مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وتتفق على أن تنتهج،   

ـ                                                                                     ل الوسائل املناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد املرأة،                بك
   :                                 وحتقيقا لذلك تتعهد بالقيام مبا يلي

                                                                 إدماج مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة يف دساتريها الوطنية أو تشريعاهتا   ) أ ( 
        التحقيق                                                                                 املناسـبة األخـرى، إذا مل يكن هذا املبدأ قد أدمج فيها حىت اآلن، وكفالة                

  ؛                                                       العملي هلذا املبدأ من خالل التشريع وغريه من الوسائل املناسبة

                                                                       اختـاذ املناسـب من التدابري، تشريعية وغري تشريعية، مبا يف ذلك ما               ) ب ( 
  ؛                                     يناسب من جزاءات، حلظر كل متييز ضد املرأة
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                                                                      فرض محاية قانونية حلقوق املرأة على قدم املساواة مع الرجل، وضمان             ) ج ( 
                                                                            الفعالة للمرأة، عن طريق احملاكم ذات االختصاص واملؤسسات العامة األخرى                 احلماية

  ؛                        يف البلد، من أي عمل متييزي

                                                                       االمتـناع عـن مباشرة أي عمل متييزي أو ممارسة متييزية ضد املرأة،               ) د ( 
                                                          وكفالة تصرف السلطات واملؤسسات العامة مبا يتفق وهذا االلتزام؛

                                            اسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة من جانب أي                     اختاذ مجيع التدابري املن    ) ه ( 
  ؛                     شخص أو منظمة أو مؤسسة

                                                                            اختاذ مجيع التدابري املناسبة، مبا يف ذلك التشريعي منها، لتغيري أو إبطال              ) و ( 
  ؛                                                                   القائم من القوانني واألنظمة واألعراف واملمارسات اليت تشكل متييزا ضد املرأة

   .                              وطنية اليت تشكل متييزا ضد املرأة                           إلغاء مجيع األحكام اجلزائية ال  ) ز ( 

 ٣املادة 
                                                                     تتخذ الدول األطراف يف مجيع امليادين، وال سيما امليادين السياسية واالجتماعية  

                                                                                   واالقتصـادية والثقافية، كل التدابري املناسبة، مبا يف ذلك التشريعي منها، لكفالة تطور     
                         اإلنسان واحلريات األساسية                                 وذلك لتضمن هلا ممارسة حقوق        .                        املرأة وتقدمها الكاملني  

   .                                     والتمتع هبا على أساس املساواة مع الرجل

 ٤املادة 
                                                                    ال يعتـرب اختاذ الدول األطراف تدابري خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل            - ١ 

                                                                                            باملسـاواة الفعلية بني الرجل واملرأة متييزا باملعىن الذي تأخذ به هذه االتفاقية، ولكنه              
                                                     إلبقاء على معايري غري متكافئة أو منفصلة، كما جيب                                         جيب أال يستتبع، على أي حنو، ا      

  .                                                            وقف العمل هبذه التدابري مىت حتققت أهداف التكافؤ يف الفرص واملعاملة

                                                           ال يعترب اختاذ الدول األطراف تدابري خاصة تستهدف محاية األمومة، مبا  - ٢ 
   .       ً متييزياً                                                 ً يف ذلك تلك التدابري الواردة يف هذه االتفاقية، إجراًء

 ٥دة املا
  :                                                   تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة لتحقيق ما يلي 
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     حتقيق                                                                تغـيري األمناط االجتماعية والثقافية لسلوك الرجل واملرأة، هبدف          ) أ ( 
                                                                                            القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل املمارسات األخرى القائمة على االعتقاد بكون            

  ؛                              أو على أدوار منطية للرجل واملرأة                                 أي من اجلنسني أدىن أو أعلى من اآلخر، 

                                                                       كفالـة تضـمني التربية العائلية فهما سليما لألمومة بوصفها وظيفة             ) ب ( 
                                                                          اجتماعية، االعتراف بكون تنشئة األطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بني األبوين على 

  .                                                            أن يكون مفهوما أن مصلحة األطفال هي االعتبار األساسي يف مجيع احلاالت

 ٦املادة 
                                                                               تـتخذ الـدول األطـراف مجيع التدابري املناسبة، مبا يف ذلك التشريعي منها،               

    .                                                  ملكافحة مجيع أشكال االجتار باملرأة واستغالل بغاء املرأة

 اجلزء الثاين
 ٧املادة 

                                                                             تـتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة يف          
                                            وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم املساواة مع                                     احلـياة السياسـية والعامـة للبلد،    

  :            الرجل، احلق يف

                                                            التصويت يف مجيع االنتخابات واالستفتاءات العامة، واألهلية لالنتخاب   ) أ ( 
  ؛                                            جلميع اهليئات اليت ينتخب أعضاؤها باالقتراع العام

       شغل                             تنفيذ هذه السياسة، ويف                                        املشاركة يف صياغة سياسة احلكومة ويف       ) ب ( 
  ؛                                                          العامة، وتأدية مجيع املهام العامة على مجيع املستويات احلكومية       الوظائف

                                                                    املشـاركة يف أية منظمات ومجعيات غري حكومية هتتم باحلياة العامة              ) ج ( 
   .                والسياسية للبلد

 ٨املادة 
                                                                       تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة لتكفل للمرأة، على قدم املساواة مع  

                                                        فرصة متثيل حكومتها على املستوى الدويل واالشتراك يف                                    الـرجل، ودون أي متيـيز،     
   .                      أعمال املنظمات الدولية
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 ٩املادة 
                                                                متـنح الدول األطراف املرأة حقوقا مساوية حلقوق الرجل يف اكتساب         - ١ 

                                             وتضمن بوجه خاص أال يترتب على الزواج من          .                                     جنسيتها أو تغيريها أو االحتفاظ هبا     
                                                      يته أثناء الزواج، أن تتغري تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن                            أجنيب، أو على تغيري الزوج جلنس

  .                                           تصبح بال جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج

                                                                      متنح الدول األطراف املرأة حقا مساويا حلق الرجل فيما يتعلق جبنسية            - ٢ 
  .       أطفاهلما

 اجلزء الثالث
 ١٠املادة 

                       التمييز ضد املرأة لكي                                                      تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على      
                                                                                   تكفـل هلا حقوقا مساوية حلقوق الرجل يف ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل،              

  :                                على أساس املساواة بني الرجل واملرأة
                                                                  شـروط متساوية يف التوجيه الوظيفي واملهين، وااللتحاق بالدراسات           ) أ ( 

                     ف فئاهتا، يف املناطق                                                                       واحلصـول عـلى الدرجات العلمية يف املؤسسات التعليمية على اختال          
           التعليم                                                                                     الريفـية واحلضرية على السواء، وتكون هذه املساواة مكفولة يف مرحلة احلضانة ويف            

  ؛                                                                       العام والتقين واملهين والتعليم التقين العايل، وكذلك يف مجيع أنواع التدريب املهين
                 مستويات مؤهالت               االمتحانات، ويف                             التساوي يف املناهج الدراسية، ويف  ) ب ( 

  ؛                               نوعية املرافق واملعدات الدراسية          املدرسني، ويف
                                                                     القضـاء عـلى أي مفهوم منطي عن دور الرجل ودور املرأة يف مجيع                ) ج ( 

                                                                                      مـراحل التعلـيم جبميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم املختلط، وغريه من أنواع              
   سة                                                                           التعلـيم الـيت تساعد يف حتقيق هذا اهلدف، وال سيما عن طريق تنقيح كتب الدرا      

  ؛                                     والربامج املدرسية وتكييف أساليب التعليم
  ؛                                                    التساوي يف فرص احلصول على املنح واإلعانات الدراسية األخرى  ) د ( 
                                                                        التساوي يف فرص اإلفادة من برامج مواصلة التعليم، مبا يف ذلك برامج                ) ه ( 

                                                                                        تعلـيم الكـبار وحمو األمية الوظيفي، وال سيما الربامج اليت هتدف إىل التعجيل بقدر              
  ؛                                                     اإلمكان بتضييق أي فجوة يف التعليم قائمة بني الرجل واملرأة
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                                                             خفض معدالت ترك الطالبات الدراسة، وتنظيم برامج للفتيات والنساء   ) و ( 
  ؛                       تركن املدرسة قبل األوان ي    الالئ

  ؛                                                               التساوي يف فرص املشاركة النشطة يف األلعاب الرياضية والتربية البدنية  ) ز ( 

                                                 معلومات تربوية حمددة تساعد على كفالة صحة                           إمكانية احلصول على    ) ح ( 
   .                                                                 األسر ورفاهها، مبا يف ذلك املعلومات واإلرشادات اليت تتناول تنظيم األسرة

 ١١املادة 
                                                                       تـتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد            - ١ 

                ل واملرأة، نفس                                                                         املـرأة يف ميدان العمل لكي تكفل هلا، على أساس املساواة بني الرج            
  :             احلقوق وال سيما

  ؛                                      احلق يف العمل بوصفه حقا ثابتا جلميع البشر  ) أ ( 

                                                                        احلـق يف التمتع بنفس فرص العمالة، مبا يف ذلك تطبيق معايري اختيار               ) ب ( 
  ؛                     واحدة يف شؤون االستخدام

                                                                        احلق يف حرية اختيار املهنة ونوع العمل، واحلق يف الترقية واألمن على              ) ج ( 
                               التدريب وإعادة التدريب املهين،  ي                                 مجيع مزايا وشروط اخلدمة، واحلق يف تلق    ويف      العمل 

  ؛                                                            مبا يف ذلك التلمذة احلرفية والتدريب املهين املتقدم والتدريب املتكرر

                                                          احلق يف املساواة يف األجر، مبا يف ذلك االستحقاقات، واحلق يف املساواة   ) د ( 
                                       ساوية، وكذلك املساواة يف املعاملة يف تقييم                                           يف املعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة امل  

  ؛           نوعية العمل

                                                                  احلـق يف الضمان االجتماعي، وال سيما يف حاالت التقاعد والبطالة               ) ه ( 
                                                                              واملرض والعجز والشيخوخة وغري ذلك من حاالت عدم األهلية للعمل، وكذلك احلق            

  ؛                   يف إجازة مدفوعة األجر

                            ف العمل، مبا يف ذلك محاية                                             احلـق يف الوقايـة الصحية وسالمة ظرو         ) و ( 
  .           وظيفة اإلجناب

                                                                         توخـيا ملنع التمييز ضد املرأة بسبب الزواج أو األمومة، ضمانا حلقها             - ٢ 
  :                                                 الفعلي يف العمل، تتخذ الدول األطراف التدابري املناسبة
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                                                                    حلظـر الفصل من اخلدمة بسبب احلمل أو إجازة األمومة والتمييز يف              ) أ ( 
  ؛                                       حلالة الزوجية، مع فرض جزاءات على املخالفني                         الفصل من العمل على أساس ا

                                                               إلدخال نظام إجازة األمومة املدفوعة األجر أو املشفوعة مبزايا اجتماعية   ) ب ( 
  ؛                                                            مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو لألقدمية أو للعالوات االجتماعية

                                                                  لتشـجيع توفري اخلدمات االجتماعية املساندة الالزمة لتمكني الوالدين         ) ج ( 
                                                                                اجلمع بني االلتزامات العائلية وبني مسؤوليات العمل واملشاركة يف احلياة العامة،            مـن 

  ؛                                                             وال سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية األطفال

                                                                          لـتوفري محاية خاصة للمرأة أثناء فترة احلمل يف األعمال اليت يثبت أهنا               ) د ( 
  .        مؤذية هلا

                                        الوقائية املتصلة باملسائل املشمولة هبذه                                  جيـب أن تستعرض التشريعات       - ٣ 
                                                                                          املـادة استعراضـا دوريا يف ضوء املعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو              

   .                                    إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب االقتضاء

 ١٢املادة 
                                                                       تـتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد            - ١ 

                                                                  ية الصحية من أجل أن تضمن هلا، على أساس املساواة بني الرجل                                  املرأة يف ميدان الرعا   
                                                                                    واملـرأة، احلصول على خدمات الرعاية الصحية، مبا يف ذلك اخلدمات املتعلقة بتنظيم             

  .     األسرة

                                       من هذه املادة تكفل الدول األطراف        ١                               بالـرغم مـن أحكام الفقرة        - ٢ 
                               ة ما بعد الوالدة، موفرة هلا                                                                لـلمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق باحلمل والوالدة وفتر        

   .                                                               خدمات جمانية عند االقتضاء، وكذلك تغذية كافية أثناء احلمل والرضاعة

 ١٣املادة 
                                                                             تـتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة يف          

   اة                                                                                اجملـاالت األخرى للحياة االقتصادية واالجتماعية لكي تكفل هلا، على أساس املساو           
   :                                  بني الرجل واملرأة نفس احلقوق، والسيما

  ؛                         احلق يف االستحقاقات العائلية  ) أ ( 
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                                                                  احلق يف احلصول على القروض املصرفية، والرهون العقارية وغري ذلك            ) ب ( 
  ؛                     من أشكال االئتمان املايل

       مجيع                                                               احلـق يف االشتراك يف األنشطة التروحيية واأللعاب الرياضية ويف           ) ج ( 
   .       ثقافية              جوانب احلياة ال

 ١٤املادة 
                                                                    تضع الدول األطراف يف اعتبارها املشاكل اخلاصة اليت تواجهها املرأة           - ١ 

                                                                               الريفية، واألدوار اهلامة اليت تؤديها يف توفري أسباب البقاء اقتصاديا ألسرهتا، مبا يف ذلك 
                                                                                       عمـلها يف قطاعات االقتصاد غري النقدية، وتتخذ مجيع التدابري املناسبة لكفالة تطبيق             

  .                                             أحكام هذه االتفاقية على املرأة يف املناطق الريفية

                                                                       تـتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد            - ٢ 
                                                                                          املـرأة يف املـناطق الريفية لكي تكفل هلا، على أساس املساواة بني الرجل واملرأة، أن                

   :            خاص احلق يف                                                        تشارك يف التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه

  ؛                                                    املشاركة يف وضع وتنفيذ التخطيط اإلمنائي على مجيع املستويات  ) أ ( 

                                                              الوصـول إىل تسهيالت العناية الصحية املالئمة، مبا يف ذلك املعلومات      ) ب ( 
  ؛                                     والنصائح واخلدمات املتعلقة بتنظيم األسرة

  ؛                                              االستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان االجتماعي  ) ج ( 

                                                         ول على مجيع أنواع التدريب والتعليم، الرمسي وغري الرمسي، مبا يف    احلص  ) د ( 
                                                                                  ذلـك مـا يتصل منه مبحو األمية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصا بكافة اخلدمات              

  ؛                                                   اجملتمعية واإلرشادية، وذلك لتحقيق زيادة كفاءهتا التقنية

    فرص                                                                     تنظـيم مجاعات املساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل احلصول على               ) ه ( 
  ؛                                                                     اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغري أو العمل حلساهبن اخلاص

  ؛                            املشاركة يف مجيع األنشطة اجملتمعية  ) و ( 

                                                               فرصـة احلصـول عـلى االئتمانات والقروض الزراعية، وتسهيالت            ) ز ( 
                                                                                     التسـويق، والتكنولوجـيا املناسبة، واملساواة يف املعاملة يف مشاريع إصالح األراضي           

  ؛                                           واإلصالح الزراعي وكذلك يف مشاريع التوطني الريفي
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                                                              التمتع بظروف معيشية مالئمة، وال سيما فيما يتعلق باإلسكان واملرافق   ) ح ( 
   .                                                 الصحية واإلمداد بالكهرباء واملاء، والنقل، واملواصالت

 اجلزء الرابع
 ١٥املادة 

  .     قانون                                                   تعترف الدول األطراف للمرأة باملساواة مع الرجل أمام ال - ١ 

                                   ون املدنية، أهلية قانونية مماثلة      ؤ                                      متـنح الـدول األطراف املرأة، يف الش        - ٢ 
                   وتكفل للمرأة، بوجه   .                                     بينها وبينه يف فرص ممارسة تلك األهلية ي                  ألهلية الرجل، وتساو

                                                                           خاص، حقوقا مساوية حلقوق الرجل يف إبرام العقود وإدارة املمتلكات، وتعاملهما على 
  .                       مراحل اإلجراءات القضائية                  قدم املساواة يف مجيع 

                                                                        تـتفق الـدول األطراف على اعتبار مجيع العقود وسائر أنواع الصكوك             - ٣ 
  .                                                                             اخلاصة اليت يكون هلا أثر قانوين يستهدف احلد من األهلية القانونية للمرأة باطلة والغية

                                                                     متنح الدول األطراف الرجل واملرأة نفس احلقوق فيما يتعلق بالتشريع           - ٤ 
   .                                         ة األشخاص وحرية اختيار حمل سكناهم وإقامتهم         املتصل حبرك

 ١٦املادة 
                                                                       تـتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد            - ١ 

                                                                                     املـرأة يف كافة األمور املتعلقة بالزواج والعالقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على           
  :                            أساس املساواة بني الرجل واملرأة

  ؛      الزواج              نفس احلق يف عقد   ) أ ( 

                                عدم عقد الزواج إال برضاها                                             نفـس احلق يف حرية اختيار الزوج، ويف         ) ب ( 
  ؛          احلر الكامل

  ؛                                           نفس احلقوق واملسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه  ) ج ( 

                                                                 نفس احلقوق واملسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما           ) د ( 
                        ل، يكون ملصلحة األطفال                 مجيع األحوا                                               الزوجـية، يف األمـور املتعلقة بأطفاهلما ويف       

  ؛            االعتبار األول
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                                                              نفس احلقوق يف أن تقرر، حبرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفاهلا والفاصل     ) ه ( 
                                               احلصول على املعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة                                بـني الطفـل والـذي يليه، ويف     
  ؛                           بتمكينها من ممارسة هذه احلقوق

                               لوالية والقوامة والوصاية على                                           نفس احلقوق واملسؤوليات فيما يتعلق با       ) و ( 
                                                                                     األطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من األعراف، حني توجد هذه املفاهيم يف التشريع              

  ؛                                           مجيع األحوال يكون ملصلحة األطفال االعتبار األول         الوطين، ويف

                                                                   نفـس احلقوق الشخصية للزوج والزوجة، مبا يف ذلك احلق يف اختيار              ) ز ( 
  ؛     العمل                     سم األسرة واملهنة ونوع  ا

                                                                  نفـس احلقـوق لكال الزوجني فيما يتعلق مبلكية وحيازة املمتلكات             ) ح ( 
  .                                                                         واإلشراف عليها وإدارهتا والتمتع هبا والتصرف فيها، سواء بال مقابل أو مقابل عوض

                                                              ال يكـون خلطوبـة الطفـل أو زواجـه أي اثر قانوين، وتتخذ مجيع        - ٢ 
                              لتحديد سن أدىن للزواج وجلعل                                                         اإلجـراءات الضرورية، مبا يف ذلك التشريعي منها،         

    .                                     تسجيل الزواج يف سجل رمسي أمرا إلزاميا

 اجلزء اخلامس
 ١٧املادة 

                                                                من أجل دراسة التقدم احملرز يف تنفيذه هذه االتفاقية، تنشأ جلنة للقضاء  - ١ 
                       تتألف، عند بدء نفاذ      )                                     يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة      (                               عـلى التميـيز ضـد املرأة        

                                                                        انية عشر خبريا وبعد تصديق الدولة الطرف اخلامسة والثالثني عليها أو                           االتفاقية، من مث  
                                     املكانة اخللقية الرفيعة والكفاءة      ي                                                   انضـمامها إلـيها من ثالثة وعشرين خبريا من ذو         

                                                                               العالـية يف املـيدان الذي تنطبق عليه هذه االتفاقية، تنتخبهم الدول األطراف من بني    
                                                 مع إيالء االعتبار ملبدأ التوزيع اجلغرايف العادل                                            مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية،     

  .                                                          ولتمثيل خمتلف األشكال احلضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية

                                                                  ينتخـب أعضاء اللجنة باالقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم           - ٢ 
  .                                                            الدول األطراف ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بني مواطنيها
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                                          ول بعـد سـتة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه                   االنـتخاب األ    ي    جيـر  - ٣ 
                                                                           االتفاقية، وقبل ثالثة أشهر على األقل من تاريخ كل انتخاب، يوجه األمني العام لألمم 
  .                                                                       املتحدة رسالة إىل الدول األطراف يدعوها فيها إىل تقدمي ترشيحاهتا يف غضون شهرين

                         لى هذا النحو، مع ذكر                                                                ويعد األمني العام قائمة ألفبائية جبميع األشخاص املرشحني ع        
  .                                                      الدولة الطرف اليت رشحت كال منهم، ويبلغها إىل الدول األطراف

                                                                     جتـرى انتخابات أعضاء اللجنة يف اجتماع للدول األطراف يدعو إليه            - ٤ 
                                           ذلك االجتماع، الذي يشكل اشتراك ثلثي         ويف  .                                      األمـني العـام يف مقر األمم املتحدة       

                                              ، يكون األشخاص املنتخبون لعضوية اللجنة هم        هـ                                      الدول األطراف فيه نصابا قانونيا ل     
                                                                     املرشحون الذين حيصلون على أكرب عدد من األصوات وعلى أكثرية مطلقة من أصوات 

  .                                 ممثلي الدول األطراف احلاضرين واملصوتني

                       غري أن فترة تسعة من       .                                               ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدهتا أربع سنوات       - ٥ 
                                             ل تنقضي يف هناية فترة سنتني، ويقوم رئيس اللجنة،                             األعضاء املنتخبني يف االنتخاب األو

  .                                                              بعد االنتخاب األول فورا، باختيار أمساء هؤالء األعضاء التسعة بالقرعة

                                                                 جيرى انتخاب أعضاء اللجنة اإلضافيني اخلمسة وفقا ألحكام الفقرات          - ٦ 
   ية           وتنتهي وال   .                                                               مـن هذه املادة بعد التصديق أو االنضمام اخلامس والثالثني           ٤    و  ٣    و  ٢

             ويتم اختيار    .                                                                        اثـنني من األعضاء اإلضافيني املنتخبني هبذه املناسبة يف هناية فترة سنتني           
  .                                 امسيهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة

            عن العمل       خبريها                                                      مللء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف اليت كف          - ٧ 
  .   جنة                                                           كعضو يف اللجنة بتعيني خبري آخر من بني مواطنيها، رهنا مبوافقة الل

                                                                        يتلقى أعضاء اللجنة، مبوافقة اجلمعية العامة، مكافآت تدفع من موارد           - ٨ 
                                                                                   األمـم املـتحدة باألحكـام والشروط اليت حتددها اجلمعية، مع إيالء االعتبار ألمهية              

   .                         املسؤوليات املنوطة باللجنة

                                                                  يوفـر األمـني العام لألمم املتحدة ما يلزم اللجنة من موظفني ومرافق       - ٩ 
   .                                                   بصورة فعالة بالوظائف املنوطة هبا مبوجب هذه االتفاقية      لالضطالع
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 ١٨املادة 
                                                                             تـتعهد الدول األطراف بأن تقدم إىل األمني العام لألمم املتحدة، تقريرا عما            - ١ 

                                                                                                اختذتـه من تدابري تشريعية وقضائية وإدارية وغريها من أجل إنفاذ أحكام هذه االتفاقية وعن               
   :                                   يما تنظر اللجنة يف هذا التقرير وذلك                          التقدم احملرز يف هذا الصدد، ك

  ؛                                                    يف غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة املعنية  ) أ ( 

                                                                  وبعد ذلك كل أربع سنوات على األقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة             ) ب ( 
  ؛   ذلك

                                                                        جيـوز أن تبني التقارير العوامل والصعاب اليت تؤثر على مدى الوفاء             - ٢ 
   .             هذه االتفاقية                    بااللتزامات املقررة يف 

 ١٩املادة 
  .                                   تعتمد اللجنة النظام الداخلي اخلاص هبا - ١ 

   .                                     تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتني - ٢ 

 ٢٠املادة 
                                                                       جتتمع اللجنة، عادة، مدى فترة ال تزيد على أسبوعني سنويا للنظر يف             - ١ 

  .                 من هذه االتفاقية  ١٨                            التقارير املقدمة وفقا للمادة 

                                                        ات اللجنة عادة يف مقر األمم املتحدة أو يف أي مكان                         تعقـد اجتماع   - ٢ 
   .                      مناسب آخر حتدده اللجنة

 ٢١املادة 
       املتحدة                                                                    تقدم اللجنة تقريرا سنويا عن أعماهلا إىل اجلمعية العامة لألمم            - ١ 

                                                                                        بواسـطة اجمللس االقتصادي واالجتماعي، وهلا أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنية على             
                             وتدرج تلك املقترحات والتوصيات   .                                 علومات الواردة من الدول األطراف                        دراسـة التقارير وامل   

  .                                                           العامة يف تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول األطراف، إن وجدت

   .                                                            حييل األمني العام تقارير اللجنة إىل جلنة مركز املرأة، لغرض إعالمها - ٢ 
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 ٢٢املادة 
                           لنظر يف تنفيذ ما يقع يف                                                         حيـق للوكاالت املتخصصة أن توفد من ميثلها لدى ا          

                                       وللجنة أن تدعو الوكاالت املتخصصة إىل        .                                           نطـاق أعماهلـا من أحكام هذه االتفاقية       
    .                                                             تقدمي تقارير عن تنفيذ االتفاقية يف اجملاالت اليت تقع يف نطاق أعماهلا

 اجلزء السادس
 ٢٣املادة 

           املساواة بني                                                            ليس يف هذه االتفاقية ما ميس أية أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقيق  
  :                       الرجل واملرأة تكون واردة

  ؛                     يف تشريعات دولة طرف ما  ) أ ( 

   .                     نافذ إزاء تلك الدولة    آخر                                         أو يف أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دويل   ) ب ( 

 ٢٤املادة 
                                                                              تـتعهد الـدول األطراف باختاذ مجيع ما يلزم من تدابري على الصعيد الوطين               

  .                        املعترف هبا يف هذه االتفاقية                                 تستهدف حتقيق اإلعمال الكامل للحقوق 

 ٢٥املادة 
  .                                              يكون التوقيع على هذه االتفاقية متاحا جلميع الدول - ١ 

  .                                              يسمى األمني العام لألمم املتحدة وديعا هلذه االتفاقية - ٢ 

                                وتودع صكوك التصديق لدى األمني       .                              ختضـع هذه االتفاقية للتصديق     - ٣ 
  .                 العام لألمم املتحدة

              ويقع االنضمام    .                                     هذه االتفاقية متاحا جلميع الدول                      يكون االنضمام إىل   - ٤ 
   .                                            بإيداع صك انضمام لدى األمني العام لألمم املتحدة

 ٢٦املادة 
                                                            ألية دولة طرف، يف أي وقت، أن تطلب إعادة النظر يف هذه االتفاقية،  - ١ 

  .                                يوجه إىل األمني العام لألمم املتحدة ي                     وذلك عن طريق إشعار خط
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                                                    امة لألمم املتحدة اخلطوات اليت تتخذ، عند اللزوم،                           تقـرر اجلمعية الع    - ٢ 
   .                   إزاء مثل هذا الطلب

 ٢٧املادة 
                                                                      يـبدأ نفاذ هذه االتفاقية يف اليوم الثالثني الذي يلي تاريخ إيداع صك         - ١ 

  .                                                     التصديق أو االنضمام العشرين لدى األمني العام لألمم املتحدة

                      إليها بعد إيداع صك                                                      أمـا الدول اليت تصدق هذه االتفاقية أو تنضم           - ٢ 
                                                                                            التصـديق أو االنضمام العشرين فيبدأ نفاذ االتفاقية إزاءها يف اليوم الثالثني الذي يلي              

   .                                              تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها

 ٢٨املادة 
                                                                      يـتلقى األمني العام لألمم املتحدة نص التحفظات اليت تبديها الدول             - ١ 

  .                        م بتعميمها على مجيع الدول                            وقت التصديق أو االنضمام، ويقو

  .                                                        ال جيوز إبداء أي حتفظ يكون منافيا ملوضوع هذه االتفاقية وغرضها - ٢ 

                                                        جيوز سحب التحفظات يف أي وقت بتوجيه إشعار هبذا املعىن إىل األمني  - ٣ 
                   ويصبح هذا اإلشعار     .                                                                 العـام لألمم املتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبالغ مجيع الدول به          

   .                   ارا من تاريخ تلقيه                نافذ املفعول اعتب

 ٢٩املادة 
                                                                 يعـرض للتحكيم أي خالف بني دولتني أو أكثر من الدول األطراف             - ١ 

                                                                                   حول تفسري أو تطبيق هذه االتفاقية ال يسوى عن طريق املفاوضات، وذلك بناء على              
                                                   فإذا مل يتمكن األطراف، خالل ستة اشهر من تاريخ           .                             طلـب واحدة من هذه الدول     

                                                             ول إىل اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز ألي من أولئك                                  طلب التحكيم، من الوص   
                                                                                     األطـراف إحالـة الرتاع إىل حمكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام األساسي              

  .       للمحكمة

                                                                        أليـة دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه االتفاقية أو تصديقها أو              - ٢ 
                وال تكون الدول     .              هذه املادة       من  ١                                                      االنضمام إليها، أهنا ال تعترب نفسها ملزمة بالفقرة         

  .                                                                        األطراف األخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت حتفظا من هذا القبيل
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                            من هذه املادة أن تسحب       ٢                                          ألية دولة طرف أبدت حتفظا وفقا للفقرة         - ٣ 
   .                                            شاءت بإشعار توجهه إىل األمني العام لألمم املتحدة               هذا التحفظ مىت

 ٣٠املادة 
                   سبانية واإلنكليزية   إل                                            االتفاقية، اليت تتساوى يف احلجية نصوصها با                   تـودع هذه     

  .                                                               والروسية والصينية والعربية والفرنسية لدى األمني العام لألمم املتحدة

    هذه                                                     قام املوقعون أدناه، املفوضون حسب األصول، بإمضاء                        وإثـباتا لذلك،     
  .        االتفاقية
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  التفاقية القضاء على االختياريوتوكول الرب
 أشكال التمييز ضد املرأة يعمج

 / تشريـن األول٦ املؤرخ ٥٤/٤اعتمد بقرار اجلمعية العامـة 
  وفتح باب التوقيع والتصديق عليه واالنضمام١٩٩٩أكتوبر 

 ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠إليه يف 

 ١٦      ً             ، وفقا  ألحكام املادة ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٢٢: تاريخ بدء النفاذ

                   ف يف هذا الربوتوكول،              إن الدول األطرا 
                                                                  أن ميـثاق األمم املتحدة يؤكد من جديد اإلميان حبقوق اإلنسان                      إذ تالحـظ   

                                                                   األساسية، وبكرامة اإلنسان وقدره، ومبا للرجال والنساء من حقوق متساوية،
                                                                أن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يعلن أن مجيع الناس يولدون                           وإذ تالحـظ أيضا    

                                                                امة واحلقوق وأن لكل إنسان حق التمتع بكافة احلقوق واحلريات                                  أحرارا متساوين يف الكر   
                                                                         الواردة يف اإلعالن، دون أي متييز من أي نوع، مبا يف ذلك التمييز على أساس اجلنس، 

                                                          إىل أن العهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان والصكوك                   وإذ تشـري   
    نس،                                                 الدولية األخرى حلقوق اإلنسان حتظر التمييز على أساس اجل

                                                            إىل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة                          وإذ تشـري أيضا    
                                                                    ، اليت تدين فيها الدول األطراف التمييز ضد املرأة جبميع أشكاله            ) "          االتفاقـية  " (

                                                                               وتوافـق على أن تنتهج، بكل الطرق املالئمة ودون تأخري، سياسة للقضاء على             
                  التمييز ضد املرأة،

                                              ا على ضمان متتع املرأة التام، وعلى قدم املساواة،         تصميمه              وإذ تعيد تأكيد 
                                                                           جبمـيع حقـوق اإلنسان واحلريات األساسية واختاذ إجراءات فعالة ملنع وقوع            

                            انتهاكات هلذه احلقوق واحلريات،
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  :                اتفقت على ما يلي   قد  
 ١املادة 

           باختصاص   ) "             الدولة الطرف  " (                                         تعترف الدولة الطرف يف هذا الربوتوكول        
                                       فيما يتعلق بتلقي الرسائل املقدمة       ) "      اللجنة " (                       ى التمييز ضد املرأة                    جلنة القضاء عل  

  .             والنظر فيها ٢            وفقا للمادة 
 ٢املادة 

                       ِ                                                       جيـوز أن تقدم الرسائل من ِقبل، أو نيابة عن، أفراد أو جمموعات أفراد               
                                                                 خاضعني لوالية دولة طرف ويدعون أهنم ضحايا انتهاك تلك الدولة الطرف ألي 

                                           وحيثما تقدم رسالة نيابة عن أفراد أو جمموعات   .           االتفاقية                   من احلقوق احملددة يف   
                                                                        أفراد، يكون ذلك مبوافقتهم، إال إذا استطاع كاتب الرسالة أن يربر تصرفه نيابة 

  .                              عنهم دون احلصول على تلك املوافقة
 ٣املادة 

                      وال تتسلم اللجنة أي      .   سم  اال                             ُ              تكون الرسائل مكتوبة وال تكون غُفال من         
  .                                                   تعلق بدولة طرف يف االتفاقية ليست طرفا يف هذا الربوتوكول                رسالة إذا كانت ت

 ٤املادة 
     سبل                                                                   ال تنظر اللجنة يف أي رسالة ما مل تكن قد تأكدت من أن مجيع                - ١ 

                   االنتصاف هذه أمدا      سبل                          ُ                               االنتصاف احمللية املتاحة قد اسُتنفدت إال إذا استغرق تطبيق     
  .                     أن حيقق انتصافا فعاال                                        طويال بدرجة غري معقولة، أو كان من غري احملتمل

  :                               تعلن اللجنة عدم مقبولية الرسالة - ٢ 
                                                         مىت كانت املسألة نفسها قد سبق أن نظرت فيها اللجنة أو كانت،   ) أ ( 

                                                                               أو مـا زالت، حمل دراسة مبقتضى إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدويل أو              
                 التسوية الدولية؛

                                    مىت كانت غري متفقة مع أحكام االتفاقية؛  ) ب ( 
                                                   مىت كانت بال أساس واضح أو كانت غري مدعمة برباهني كافية؛  ) ج ( 
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                                        مىت شكلت إساءة الستعمال احلق يف تقدمي رسالة؛  ) د ( 
                                                                       مـىت كانـت الوقـائع موضوع الرسالة قد حدثت قبل بدء نفاذ هذا                  ) ه ( 

  .                                                                                 الربوتوكول بالنسبة للدولة الطرف املعنية، إال إذا استمرت تلك الوقائع بعد تاريخ النفاذ
 ٥املادة 

   إىل                                                               جيوز للجنة، يف أي وقت بعد استالم رسالة ما وقبل التوصل             - ١ 
                                                                               قـرار بشـأن وجاهة موضوع الرسالة، أن حتيل إىل الدولة الطرف املعنية للنظر، على      
                                                                           سبيل االستعجال، طلبا بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري مؤقتة، حسب االقتضاء، لتفادي 

  .                         ة االنتهاك املدعى أو ضحاياه                            وقوع ضرر ال ميكن إصالحه على ضحي
                   من هذه املادة،     ١                                                        عـندما متارس اللجنة سلطتها التقديرية وفقا للفقرة          - ٢ 

  .             وجاهة موضوعها                                                           فإن ذلك ال يعين ضمنا اختاذ قرار بشأن مقبولية الرسالة أو بشأن
 ٦املادة 

                                                                    مـا مل تعترب اللجنة الرسالة غري مقبولة دون الرجوع إىل الدولة             - ١ 
                                                                      عنية، ورهنا مبوافقة الفرد أو األفراد على الكشف عن هويتهم لتلك                      الطـرف امل  

                                                                     الدولة الطرف، تتوخى اللجنة السرية يف عرض أي رسالة تقدم إليها مبوجب هذا 
  .                                 الربوتوكول على الدولة الطرف املعنية

                                                                 تقـدم الدولة الطرف املتلقية إىل اللجنة، يف غضون ستة أشهر،            - ٢ 
                                            توضح فيها املسألة وتوضح سبل االنتصاف، اليت رمبا                         تفسريات أو بيانات مكتوبة 

  .                                                 تكون الدولة الطرف قد وفرهتا، إن وجدت مثل تلك السبل
 ٧املادة 

                                                                     تنظر اللجنة يف الرسائل الواردة مبوجب هذا الربوتوكول يف ضوء مجيع            - ١ 
                                                                                          املعلومـات اليت تتاح هلا من جانب األفراد أو جمموعات األفراد أو بالنيابة عنهم ومن              

  .                                                                   جانب الدولة الطرف املعنية، شريطة إحالة هذه املعلومات إىل األطراف املعنية
                                                              تعقد اللجنة جلسات مغلقة لدى دراسة الرسائل املقدمة مبوجب          - ٢ 

  .             هذا الربوتوكول
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                                                                     تقـوم اللجنة، بعد دراسة الرسالة، بإحالة آرائها بشأن الرسالة           - ٣ 
  .    عنية                                      مشفوعة بتوصياهتا، إن وجدت، إىل األطراف امل

                                                                تـويل الدولـة الطـرف االعتبار الواجب آلراء اللجنة مشفوعة            - ٤ 
                                                                            بتوصياهتا، إن وجدت، وتقدم إىل اللجنة، خالل ستة أشهر، ردا مكتوبا يتضمن          

  .                                                            معلومات عن أي إجراء تكون قد اختذته يف ضوء آراء اللجنة وتوصياهتا
    فية                                                              جيـوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف إىل تقدمي معلومات إضا           - ٥ 

                                                                       بشأن أي تدابري تكون الدولة الطرف قد اختذهتا استجابة آلراء اللجنة وتوصياهتا، 
                                                                                 إن وجـدت، مبا يف ذلك، حسبما تراه اللجنة مناسبا، يف التقارير الالحقة اليت              

  .             من االتفاقية  ١٨                               تقدمها الدولة الطرف مبوجب املادة 
 ٨املادة 

             وع انتهاكات                                                      إذا تلقـت اللجـنة معلومات موثوقة تدل على وق          - ١ 
                                                                            جسيمة أو منتظمة من جانب دولة طرف للحقوق املنصوص عليها يف االتفاقية،            
                                                                             تدعـو اللجـنة تلـك الدولة الطرف إىل التعاون يف فحص املعلومات وتقدمي              

  .                                     مالحظات بشأن املعلومات املعنية هلذا الغرض
                                                                جيوز للجنة أن تقوم، آخذة يف اعتبارها أي مالحظات رمبا تكون            - ٢ 

                                                                     الطـرف املعنية قد قدمتها وأي معلومات أخرى موثوق هبا متاحة هلا،                الدولـة 
ّ                                 بتعيني عضو أو أكثر من أعضائها إلجراء حتّر هبذا الشأن وتقدمي تقرير على وجه                                      

                                                       وجيوز أن يتضمن التحري القيام بزيارة إلقليم الدولة          .                       االسـتعجال إىل اللجنة   
  .                                   الطرف، مىت استلزم األمر ذلك ومبوافقتها

                                                                  م اللجنة، بعد دراسة نتائج ذلك التحري، بإحالة تلك النتائج             تقو - ٣ 
  .                                                  إىل الدولة الطرف املعنية، مشفوعة بأي تعليقات وتوصيات

                                                                    تقوم الدولة الطرف املعنية، يف غضون ستة أشهر من تلقي النتائج            - ٤ 
  .                                                                والتعليقات والتوصيات اليت أحالتها اللجنة، بتقدمي مالحظاهتا إىل اللجنة

                      ُ                              لك التحري بصفة سرية، وُيلتمس احلصول على تعاون                جيـري ذ   - ٥ 
  .                                     تلك الدولة الطرف يف مجيع مراحل اإلجراءات
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 ٩املادة 
                                                           جيوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف املعنية إىل أن تدرج يف تقريرها  - ١ 

                                                          من االتفاقية تفاصيل أية تدابري متخذة استجابة لتحر           ١٨                      املقـدم مبوجب املادة     
  .                  من هذا الربوتوكول ٨                أجري مبوجب املادة 

                                                               جيوز للجنة، عند االقتضاء، بعد انتهاء فترة الستة أشهر املشار إليها  - ٢ 
                                                                   ، أن تدعـو الدولة الطرف املعنية إىل إبالغها بالتدابري املتخذة            ٤- ٨            يف املـادة    

  .                   استجابة لذلك التحري
 ١٠املادة 

                                                               جيـوز للدولة الطرف، وقت توقيع هذا الربوتوكول أو التصديق           - ١ 
                       ُ                                                         يه أو االنضمام إليه، أن ُتعلن أهنا ال تعترف باختصاص اللجنة املنصوص عليه               عل

  . ٩   و ٨         يف املادتني 
                      من هذه املادة أن      ١                                            ألي دولـة طرف تصدر إعالنا وفقا للفقرة          - ٢ 

  .                                                        تسحب هذا اإلعالن يف أي وقت بواسطة إشعار توجهه إىل األمني العام
 ١١املادة 

                                       املناسبة لكفالة عدم تعرض األفراد الذين                              تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري 
                                                                                  خيضعون لواليتها القضائية لسوء املعاملة أو التخويف نتيجة لتراسلهم مع اللجنة           

  .                 عمال هبذا الربوتوكول
 ١٢املادة 

                من االتفاقية     ٢١                                                        تـدرج اللجنة يف تقريرها السنوي املقدم مبوجب املادة           
  .       ربوتوكول                                      موجزا لألنشطة اليت اضطلعت هبا مبوجب هذا ال

 ١٣املادة 
                                                                       تـتعهد كـل دولـة طرف بالتعريف على نطاق واسع باالتفاقية وهذا              

                                                                            الـربوتوكول وبالدعاية هلما، وبتيسري احلصول على معلومات عن آراء اللجنة           
  .                                                     وتوصياهتا، وخباصة بشأن املسائل املتعلقة بتلك الدولة الطرف
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 ١٤املادة 
                             لدى ممارسة املهام املسندة                                                   تضـع اللجنة نظامها الداخلي الواجب اتباعه       

  .                        إليها مبوجب هذا الربوتوكول
 ١٥املادة 

                                                         هذا الربوتوكول مفتوح للتوقيع عليه من جانب أي دولة تكون قد  - ١ 
  .                                          وقعت االتفاقية أو صدقت عليها أو انضمت إليها

                                                             خيضـع هذا الربوتوكول للتصديق من جانب أي دولة تكون قد            - ٢ 
                                وتودع صكوك التصديق لدى األمني       .      إليها                                  صـدقت على االتفاقية أو انضمت       

  .                 العام لألمم املتحدة
                                                               يكون هذا الربوتوكول مفتوحا لالنضمام إليه من جانب أي دولة          - ٣ 

  .                                        تكون قد صدقت على االتفاقية أو انضمت إليها
                                                           يصـري االنضـمام نافذا بإيداع صك االنضمام لدى األمني العام        - ٤ 

  .           لألمم املتحدة
 ١٦املادة 

                                                            نفاذ هذا الربوتوكول بعد ثالثة أشهر من تاريخ إيداع صك                يبدأ   - ١ 
  .                                                    التصديق أو االنضمام العاشر لدى األمني العام لألمم املتحدة

                                                           يبدأ نفاذ هذا الربوتوكول بالنسبة لكل دولة تصدق عليه أو تنضم  - ٢ 
                                                                                إليه، عقب دخوله حيز النفاذ، بعد ثالثة أشهر من تاريخ إيداع صك تصديقها             

  .          مامها إليه           عليه أو انض
 ١٧املادة 

  .                                  ال يسمح بأي حتفظات على هذا الربوتوكول 
 ١٨املادة 

                                                              جيوز ألي دولة طرف اقتراح تعديل هلذا الربوتوكول وتقدميه إىل           - ١ 
                                                ويقوم األمني العام، بناء على ذلك، بإبالغ أي          .                              األمـني العـام لألمم املتحدة     
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                   طره مبا إذا كانت                                                            تعديـالت مقترحة إىل الدول األطراف مشفوعة بطلب أن خت         
     وإذا   .                                                              تفضل عقد مؤمتر للدول األطراف بغرض النظر يف االقتراح والتصويت عليه

ّ                                                                             فّضـل ثلث الدول األطراف على األقل عقد مؤمتر من هذا القبيل، يعقد األمني                
                                     وأي تعديل تعتمده أغلبية الدول األطراف   .                                 العام املؤمتر حتت رعاية األمم املتحدة

  .                                                       املؤمتر يقدم إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة للموافقة عليه                احلاضرة واملصوتة يف
                                                                   تصـبح التعديالت نافذة عندما توافق عليها اجلمعية العامة لألمم           - ٢ 

                                                                                 املـتحدة وتقبلها أغلبية ثلثي الدول األطراف يف هذا الربوتوكول وفقا للعملية            
  .                  الدستورية لكل منها

                           تكون ملزمة للدول األطراف                                        عندما تصبح التعديالت نافذة فإهنا       - ٣ 
                                                                             اليت قبلتها، وتظل الدول األطراف األخرى ملزمة بأحكام هذا الربوتوكول وأي           

  .                           تعديالت سابقة تكون قد قبلتها
 ١٩املادة 

                                                         جيوز ألي دولة طرف أن تتنصل من هذا الربوتوكول يف أي وقت        - ١ 
           نصل نافذا                 ويصبح هذا الت    .                                                   بإخطـار خطي موجه إىل األمني العام لألمم املتحدة        
  .                                             بعد ستة أشهر من تاريخ استالم األمني العام لإلخطار

                                                               ال خيل التنصل باستمرار تطبيق أحكام هذا الربوتوكول على أي           - ٢ 
شرع فيه مبوجب املادة        ٢                             رسـالة مقدمة مبوجب املادة                   قبل تاريخ  ٨         ُ                            أو أي حترُ 

  .           نفاذ التنصل
 ٢٠املادة 

  :          دول مبا يلي                                  يبلغ األمني العام لألمم املتحدة مجيع ال 
                                                            التوقـيعات والتصديقات واالنضمامات اليت حتدث يف إطار هذا           ) أ ( 

           الربوتوكول؛
  ؛  ١٨                                                            تاريخ بدء نفاذ هذا الربوتوكول ونفاذ أي تعديل يتم طبقا للمادة   ) ب ( 
  .  ١٩                   أي تنصل مبوجب املادة   ) ج ( 
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 ٢١املادة 
       سبانية  إل                                                      يودع هذا الربوتوكول، الذي تتساوى نصوصه باللغات ا        - ١ 

                                                                    نكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية يف احلجية، يف حمفوظات األمم  إل  وا
  .      املتحدة
                                                        حييل األمني العام لألمم املتحدة نسخا معتمدة من هذا الربوتوكول  - ٢ 

  .  ية ق          من االتفا ٥ ٢                                 إىل مجيع الدول املشار إليها يف املادة 



 

-97- 

 اتفاقية حقوق الطفل

 بقرارإليها واالنضمام عليها ديق لتوقيع والتصفتح باب ااعتمدت و
 ١٩٨٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٠ املؤرخ ٤٤/٢٥اجلمعية العامة 

 ٤٩ألحكام املادة ، وفقا ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٢: تاريخ بدء النفاذ

 الديباجة
  ،                              إن الدول األطراف يف هذه االتفاقية 

        االعتراف                                                                 أنـه وفقا للمبادئ املعلنة يف ميثاق األمم املتحدة، يشكل                     إذ تـرى   
                                                                                      بالكـرامة املتأصـلة جلمـيع أعضاء األسرة البشرية وحبقوقهم املتساوية وغري القابلة             

                                            للتصرف، أساس احلرية والعدالة والسلم يف العامل،

                                                         أن شعوب األمم املتحدة قد أكدت من جديد يف امليثاق                                 وإذا تضع يف اعتبارها    
                               ، وعقدت العزم على أن تدفع                                                           إمياهنا باحلقوق األساسية لإلنسان وبكرامة الفرد وقدره      

                                                      االجتماعي قدما وترفع مستوى احلياة يف جو من احلرية أفسح، ي     بالرق

                                                                    أن األمم املتحدة قد أعلنت، يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ويف                      وإذا تدرك  
                                                                                  العهديـن الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان، أن لكل إنسان حق التمتع جبميع احلقوق             

                                                                يف تلك الصكوك، دون أي نوع من أنواع التمييز كالتمييز بسبب                         واحلـريات الواردة  
                                                                                             العنصـر أو اللـون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غريه أو األصل                  

                                                                     القومي أو االجتماعي أو الثروة أو املولد أو أي وضع آخر، واتفقت على ذلك،

                           العاملي حلقوق اإلنسان أن                                                إىل أن األمم املتحدة قد أعلنت يف اإلعالن                وإذ تشري  
                                   للطفولة احلق يف رعاية ومساعدة خاصتني،



                                     املعاهدات الدولية األساسية حلقوق اإلنسان 98

 

                                                                بأن األسرة، باعتبارها الوحدة األساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية                واقتناعا منها  
                                                                            لنمو ورفاهية مجيع أفرادها وخباصة األطفال، ينبغي أن توىل احلماية واملساعدة الالزمتني 

                   ولياهتا داخل اجملتمع،                           لتتمكن من االضطالع الكامل مبسؤ

                                                                    بأن الطفل، كي تترعرع شخصيته ترعرعا كامال ومتناسقا، ينبغي أن                    وإذ تقر    
                                                   ينشأ يف بيئة عائلية يف جو من السعادة واحملبة والتفاهم،

                                                                          أنـه ينبغي إعداد الطفل إعدادا كامال ليحيا حياة فردية يف اجملتمع                       وإذ تـرى   
                                         يثاق األمم املتحدة، وخصوصا بروح السلم                                                     وتربيـته بـروح املـثل العليا املعلنة يف م         

                                          والكرامة والتسامح واحلرية واملساواة واإلخاء،

                                                        أن احلاجة إىل توفري رعاية خاصة للطفل قد ذكرت يف                                  وإذ تضـع يف اعتبارها     
                                        ويف إعالن حقوق الطفل الذي اعتمدته           ١٩٢٤                                   إعـالن جنـيف حلقوق الطفل لعام        

                                 واملعترف به يف اإلعالن العاملي          ١٩٥٩    مرب     نوف /               تشرين الثاين    ٢٠                       اجلمعـية العامـة يف      
            وال سيما يف    (                                                                     حلقـوق اإلنسـان ويف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية            

                                                                    ويف العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية           )  ٢٤    و   ٢٣        املادتني  
            لة للوكاالت                                         ويف الـنظم األساسية والصكوك ذات الص        )   ١٠                        وال سـيما يف املـادة        (

                                          املتخصصة واملنظمات الدولية املعنية خبري الطفل،

                                               أن الطفل، بسبب عدم نضجه البدين والعقلي، حيتاج إىل    "                  وإذ تضع يف اعتبارها 
  "                                                                                       إجراءات وقاية ورعاية خاصة، مبا يف ذلك محاية قانونية مناسبة، قبل الوالدة وبعدها            

                                وذلك كما جاء يف إعالن حقوق الطفل،

                                                                         ىل أحكـام اإلعالن املتعلق باملبادئ االجتماعية والقانونية املتصلة حبماية              إ           وإذ تشـري   
                                                                                          األطفال ورعايتهم، مع االهتمام اخلاص باحلضانة والتبين على الصعيدين الوطين والدويل، وإىل            

       ، وإىل   )          قواعد بكني  (                  ون قضاء األحداث     ؤ                                                    قواعـد األمـم املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة ش        
                                                 ة النساء واألطفال أثناء الطوارئ واملنازعات املسلحة،              اإلعالن بشأن محاي

                                                                   بـأن مثة، يف مجيع بلدان العامل، أطفاال يعيشون يف ظروف صعبة                        وإذ تسـلم   
                                                للغاية، وبأن هؤالء األطفال حيتاجون إىل مراعاة خاصة،

                                                 أمهية تقاليد كل شعب وقيمه الثقافية حلماية              الواجب                         وإذ تـأخذ يف االعتبار     
  ،        ً  متناسقاً       ً  ترعرعاً             الطفل وترعرعه
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                                                              أمهية التعاون الدويل لتحسني ظروف معيشة األطفال يف كل بلد،                    وإذا تـدرك   
                            وال سيما يف البلدان النامية، 

  :            على ما يلي        قد اتفقت 

 اجلزء األول
 ١املادة 

                                                      الطفل كل إنسان مل يتجاوز الثامنة عشرة، ما مل                                    ألغراض هذه االتفاقية، يعين    
   .                         مبوجب القانون املنطبق عليه                      يبلغ سن الرشد قبل ذلك 

 ٢املادة 
                                                                حتترم الدول األطراف احلقوق املوضحة يف هذه االتفاقية وتضمنها لكل        - ١ 

                                                                                      طفل خيضع لواليتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو               
                                                                                     والديـه أو الوصـي القـانوين عليه أو لوهنم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم          

                         ، أو ثروهتم، أو عجزهم، أو  ي                  أو اإلثين أو االجتماع  ي                             لسياسي أو غريه أو أصلهم القوم ا
  .                     مولدهم، أو أي وضع آخر

                                                                      تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة لتكفل للطفل احلماية من            - ٢ 
                                                                                       مجـيع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو األوصياء              

   .                                                                  عليه أو أعضاء األسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم املعرب عنها أو معتقداهتم         القانونيني

 ٣املادة 
                                                                 يف مجـيع اإلجراءات اليت تتعلق باألطفال، سواء قامت هبا مؤسسات            - ١ 

                                                                                        الـرعاية االجتماعـية العامة أو اخلاصة، أو احملاكم أو السلطات اإلدارية أو اهليئات              
  .                صاحل الطفل الفضلى                             التشريعية، يويل االعتبار األول مل

                                                                    تـتعهد الدول األطراف بأن تضمن للطفل احلماية والرعاية الالزمتني           - ٢ 
                                                                                     لـرفاهه، مراعية حقوق وواجبات والديه أو أوصيائه أو غريهم من األفراد املسؤولني             

  .                                                                         قانونا عنه، وتتخذ، حتقيقا هلذا الغرض، مجيع التدابري التشريعية واإلدارية املالئمة
                                                              ل األطراف أن تتقيد املؤسسات واإلدارات واملرافق املسؤولة عن                   تكفل الدو  - ٣ 

          السالمة    ايل              وال سيما يف جم                                                                      رعايـة أو محاية األطفال باملعايري اليت وضعتها السلطات املختصة،         
   .                                                                  والصحة ويف عدد موظفيها وصالحيتهم للعمل، وكذلك من ناحية كفاءة اإلشراف



                                     املعاهدات الدولية األساسية حلقوق اإلنسان 100

 

 ٤املادة 
                                           ري التشريعية واإلدارية وغريها من التدابري                                         تـتخذ الـدول األطراف كل التداب       

                                وفيما يتعلق باحلقوق االقتصادية      .                                                   املالئمة إلعمال احلقوق املعترف هبا يف هذه االتفاقية       
                                                                                     واالجتماعـية والثقافية، تتخذ الدول األطراف هذه التدابري إىل أقصى حدود مواردها            

   .                                          املتاحة، وحيثما يلزم، يف إطار التعاون الدويل

 ٥ املادة
                                                                        حتـترم الـدول األطـراف مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين أو، عند             

                                                                                   االقتضـاء، أعضـاء األسرة املوسعة أو اجلماعة حسبما ينص عليه العرف احمللي، أو              
                                                                                    األوصـياء أو غريهم من األشخاص املسؤولني قانونا عن الطفل، يف أن يوفروا بطريقة              

                                  رشاد املالئمني عند ممارسة الطفل احلقوق                                         تتفق مع قدرات الطفل املتطورة، التوجيه واإل
   .                         املعترف هبا يف هذه االتفاقية

 ٦املادة 
  .                                               تعترف الدول األطراف بأن لكل طفل حقا أصيال يف احلياة - ١ 

   .                                                 تكفل الدول األطراف إىل أقصى حد ممكن بقاء الطفل ومنوه - ٢ 

 ٧املادة 
                  دته يف اسم واحلق                                                           يسجل الطفل بعد والدته فورا ويكون لـه احلق منذ وال          - ١ 

  .          رعايتهما ي                                                             يف اكتساب جنسية، ويكون لـه قدر اإلمكان، احلق يف معرفة والديه وتلق

                                                                   تكفـل الـدول األطـراف إعمال هذه احلقوق وفقا لقانوهنا الوطين             - ٢ 
                                                                                      والتزاماهتا مبوجب الصكوك الدولية املتصلة هبذا امليدان، وال سيما حيثما يعترب الطفل            

   .                  ل عدم القيام بذلك               عدمي اجلنسية يف حا

 ٨املادة 
                                                                      تتعهد الدول األطراف باحترام حق الطفل يف احلفاظ على هويته مبا يف             - ١ 

                                                                                     ذلـك جنسيته، وامسه، وصالته العائلية، على النحو الذي يقره القانون، وذلك دون             
  .            تدخل غري شرعي
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                                                                             إذا حـرم أي طفل بطريقة غري شرعية من بعض أو كل عناصر هويته، تقدم                - ٢ 
   .                                                                    ول األطراف املساعدة واحلماية املناسبتني من أجل اإلسراع بإعادة إثبات هويته   الد

 ٩املادة 
   ّ الّ                                                                       تضـمن الدول األطراف عدم فصل الطفل عن والديه على كره منهما، إ             - ١ 

                                                                                             عـندما تقرر السلطات املختصة، رهنا بإجراء إعادة نظر قضائية، وفقا للقوانني واإلجراءات             
                            وقد يلزم مثل هذا القرار       .                                       لفصل ضروري لصون مصاحل الطفل الفضلى                            املعمول هبا، أن هذا ا    

                                                                                                   يف حالـة معيـنة مـثل حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل أو إمهاهلما لـه، أو عندما يعيش                  
  .                                                   الوالدان منفصلني ويتعني اختاذ قرار بشأن حمل إقامة الطفل

        جلميع                          من هذه املادة، تتاح     ١            بالفقرة                       ً           يف أيـة دعـاوى تقـام عمالً        - ٢ 
  .                                                            األطراف املعنية الفرصة لالشتراك يف الدعوى واإلفصاح عن وجهات نظرها

                                                                    حتترم الدول األطراف حق الطفل املنفصل عن والديه أو عن أحدمها يف            - ٣ 
       إذا                                                                 ّ            االحـتفاظ بصورة منتظمة بعالقات شخصية واتصاالت مباشرة بكال والديه، إالّ          

  .                              تعارض ذلك مع مصاحل الطفل الفضلى

                                                                    حلـاالت اليت ينشأ فيها هذا الفصل عن أي إجراء اختذته دولة من                 يف ا  - ٤ 
                                                                                    الدول األطراف، مثل تعريض أحد الوالدين أو كليهما أو الطفل لالحتجاز أو احلبس             

                                            مبا يف ذلك الوفاة اليت حتدث ألي سبب أثناء احتجاز  (                                      أو الـنفي أو الترحيل أو الوفاة        
                                     لطلب، للوالدين أو الطفل، أو عند                                         ، تقدم تلك الدولة الطرف عند ا       )             الدولة الشخص 

                                                                      االقتضاء، لعضو آخر من األسرة، املعلومات األساسية اخلاصة مبحل وجود عضو األسرة 
                                             إال إذا كان تقدمي هذه املعلومات ليس لصاحل          )                            أو أعضـاء األسرة الغائبني     (          الغائـب   

                                                                          وتضمن الدول األطراف كذلك أن ال تترتب على تقدمي مثل هذا الطلب، يف              .      الطفل
    ).                 أو األشخاص املعنيني   (                                 حد ذاته، أي نتائج ضارة للشخص املعين

 ١٠املادة 
       ، تنظر  ٩            من املادة   ١                                                         وفقا لاللتزام الواقع على الدول األطراف مبوجب الفقرة          - ١ 

                                                                                             الـدول األطـراف يف الطلبات اليت يقدمها الطفل أو والداه لدخول دولة طرف أو مغادرهتا                
                               وتكفل الدول األطراف كذلك أال       .                        جيابية وإنسانية وسريعة                                 بقصد مجع مشل األسرة، بطريقة إ     

  .                                                                            تترتب على تقدمي طلب من هذا القبيل نتائج ضارة على مقدمي الطلب وعلى أفراد أسرهم
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                                                                    للطفل الذي يقيم والداه يف دولتني خمتلفتني احلق يف االحتفاظ بصورة            - ٢ 
  .                   ظروف استثنائية                                                               منـتظمة بعالقات شخصية واتصاالت مباشرة بكال والديه، إال يف         

        ، حتترم   ٩       املادة         من  ٢                                                                 وحتقيقا هلذه الغاية ووفقا اللتزام الدول األطراف مبوجب الفقرة          
                                                                                     الـدول األطراف حق الطفل ووالديه يف مغادرة أي بلد، مبا يف ذلك بلدهم هم، ويف                

                                                                       وال خيضع احلق يف مغادرة أي بلد إال للقيود اليت ينص عليها القانون               .              دخـول بلدهم  
                                                                          تكـون ضـرورية حلماية األمن الوطين، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو          والـيت 

                                                                                 اآلداب العامة أو حقوق اآلخرين وحرياهتم وتكون متفقة مع احلقوق األخرى املعترف            
   .                  هبا يف هذه االتفاقية

 ١١املادة 
                                                                   تـتخذ الدول األطراف تدابري ملكافحة نقل األطفال إىل اخلارج وعدم            - ١ 

  .            رة غري مشروعة         عودهتم بصو

                                                                     وحتقـيقا هلذا الغرض، تشجع الدول األطراف عقد اتفاقات ثنائية أو            - ٢ 
   .                                          متعددة األطراف أو االنضمام إىل اتفاقات قائمة

 ١٢املادة 
                                                              تكفل الدول األطراف يف هذه االتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه  - ١ 

                                 ائل اليت متس الطفل، وتوىل آراء                                                          اخلاصة حق التعبري عن تلك اآلراء حبرية يف مجيع املس         
  .                                         الطفل االعتبار الواجب وفقا لسن الطفل ونضجه

                                                                   وهلذا الغرض، تتاح للطفل، بوجه خاص، فرصة االستماع إليه يف أي            - ٢ 
                                                                                       إجراءات قضائية وإدارية متس الطفل، إما مباشرة، أو من خالل ممثل أو هيئة مالئمة،              

   .        ن الوطين                                      بطريقة تتفق مع القواعد اإلجرائية للقانو

 ١٣املادة 
                                                                    يكون للطفل احلق يف حرية التعبري، ويشمل هذا احلق حرية طلب مجيع             - ١ 

                                                                                         أنواع املعلومات واألفكار وتلقيها وإذاعتها، دون أي اعتبار للحدود، سواء بالقول أو            
  .                                                            الكتابة أو الطباعة، أو الفن، أو بأية وسيلة أخرى خيتارها الطفل

                                           احلق لبعض القيود، بشرط أن ينص القانون                               جيوز إخضاع ممارسة هذا      - ٢ 
  :                                عليها وأن تكون الزمة لتأمني ما يلي
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     أو ؛                         احترام حقوق الغري أو مسعتهم  ) أ ( 

   .                                                                 محاية األمن الوطين أو النظام العام، أو الصحة العامة أو اآلداب العامة  ) ب ( 

 ١٤املادة 
  .   دين                                                    حتترم الدول األطراف حق الطفل يف حرية الفكر والوجدان وال - ١ 

                                                            حتترم الدول األطراف حقوق وواجبات الوالدين وكذلك، تبعا للحالة،  - ٢ 
                                                                                    األوصياء القانونيني عليه، يف توجيه الطفل يف ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات             

  .             الطفل املتطورة

                                                                      ال جيـوز أن خيضع اإلجهار بالدين أو املعتقدات إال للقيود اليت ينص              - ٣ 
                                                                   ماية السالمة العامة أو النظام أو الصحة أو اآلداب العامة أو                                     عليها القانون والالزمة حل   

   .                             احلقوق واحلريات األساسية لآلخرين

 ١٥املادة 
                                                            تعـترف الدول األطراف حبقوق الطفل يف حرية تكوين اجلمعيات ويف       - ١ 

  .                   حرية االجتماع السلمي

     طبقا                                                                        ال جيـوز تقيـيد ممارسة هذه احلقوق بأية قيود غري القيود املفروضة               - ٢ 
                                                                                           للقانون واليت تقتضيها الضرورة يف جمتمع دميقراطي لصيانة األمن الوطين أو السالمة العامة             
   .                                                                                  أو النظام العام، أو حلماية الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حلماية حقوق الغري وحرياهتم

 ١٦املادة 
                                                                     ال جيـوز أن جيـرى أي تعرض تعسفي أو غري قانوين للطفل يف حياته                - ١ 

  .                                                                  اصة أو أسرته أو مرتله أو مراسالته، وال أي مساس غري قانوين بشرفه أو مسعته  اخل

   .                                                      للطفل حق يف أن حيميه القانون من مثل هذا التعرض أو املساس - ٢ 

 ١٧املادة 
                                                                          تعـترف الدول األطراف بالوظيفة اهلامة اليت تؤديها وسائط اإلعالم وتضمن            

                                      من شىت املصادر الوطنية والدولية،                                                     إمكانـية حصـول الطفل على املعلومات واملواد       
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                                                                                  وخباصـة تلـك اليت تستهدف تعزيز رفاهيته االجتماعية والروحية واملعنوية وصحته            
  :                                                            اجلسدية والعقلية، وحتقيقا هلذه الغاية، تقوم الدول األطراف مبا يلي

                                                                   تشـجيع وسـائط اإلعـالم على نشر املعلومات واملواد ذات املنفعة              ) أ ( 
  ؛  ٢٩                         ة للطفل ووفقا لروح املادة                   االجتماعية والثقافي

                                                                       تشـجيع التعاون الدويل يف إنتاج وتبادل ونشر هذه املعلومات واملواد             ) ب ( 
  ؛                                       من شىت املصادر الثقافية والوطنية والدولية

  ؛                             تشجيع إنتاج كتب األطفال ونشرها  ) ج ( 

                                                                  تشـجيع وسائط اإلعالم على إيالء عناية خاصة لالحتياجات اللغوية            ) د ( 
  ؛                                                   نتمي إىل جمموعة من جمموعات األقليات أو إىل السكان األصليني            للطفل الذي ي

                                                                   تشـجيع وضـع مبادئ توجيهية مالئمة لوقاية الطفل من املعلومات             )  ه  ( 
   .            يف االعتبار  ١٨   و  ١٣                          صاحله، مع وضع أحكام املادتني                 واملواد اليت تضر مب

 ١٨املادة 
            بدأ القائل                                                        تبذل الدول األطراف قصارى جهدها لضمان االعتراف بامل        - ١ 

              وتقع على عاتق   .                                                              إن كال الوالدين يتحمالن مسؤوليات مشتركة عن تربية الطفل ومنوه    
  .                    عن تربية الطفل ومنوه  ىل                                                       الوالدين أو األوصياء القانونيني، حسب احلالة، املسؤولية األو

  .                                            وتكون مصاحل الطفل الفضلى موضع اهتمامهم األساسي

                                 ة يف هذه االتفاقية، على الدول                                           يف سـبيل ضمان وتعزيز احلقوق املبين       - ٢ 
                                                                                      األطراف يف هذه االتفاقية أن تقدم املساعدة املالئمة للوالدين ولألوصياء القانونيني يف            

                                                            وليات تربية الطفل وعليها أن تكفل تطوير مؤسسات ومرافق وخدمات  ؤ         االضطالع مبس
  .            رعاية األطفال

             ال الوالدين                                                        تـتخذ الدول األطراف كل التدابري املالئمة لتضمن ألطف         - ٣ 
   .                                                             العاملني حق االنتفاع خبدمات ومرافق رعاية الطفل اليت هم مؤهلون هلا

 ١٩املادة 
                                                                     تـتخذ الدول األطراف مجيع التدابري التشريعية واإلدارية واالجتماعية          - ١ 

                                                                                والتعليمية املالئمة حلماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو اإلساءة البدنية أو 
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                                                                           ال أو املعاملة املنطوية على إمهال، وإساءة املعاملة أو االستغالل، مبا يف                           العقلـية واإلمه  
        األوصياء  (                    أو الوصي القانوين      )         الوالدين (                                               ذلـك اإلساءة اجلنسية، وهو يف رعاية الوالد         

  .                                       عليه، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته  )          القانونيني

                     ضاء، إجراءات فعالة                                                      ينبغي أن تشمل هذه التدابري الوقائية، حسب االقت        - ٢ 
                                                                                     لوضـع بـرامج اجتماعية لتوفري الدعم الالزم للطفل وألولئك الذين يتعهدون الطفل             
                                                                         برعايتهم، وكذلك لألشكال األخرى من الوقاية، ولتحديد حاالت إساءة معاملة الطفل 
                                                                                    املذكورة حىت اآلن واإلبالغ عنها واإلحالة بشأهنا والتحقيق فيها ومعاجلتها ومتابعتها           

   .                           لتدخل القضاء حسب االقتضاء     وكذلك

 ٢٠املادة 
                                                                        للطفل احملروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي ال يسمح         - ١ 

                                           ، بالبقاء يف تلك البيئة، احلق يف محاية ومساعدة       الفضلى   ه                          لــه، حفاظـا على مصاحل     
  .                   خاصتني توفرمها الدولة

                     رعاية بديلة ملثل                                                            تضـمن الـدول األطـراف، وفقـا لقوانيـنها الوطنية،           - ٢ 
  .         هذا الطفل

                                                                         ميكـن أن تشمل هذه الرعاية، يف مجلة أمور، احلضانة، أو الكفالة الواردة يف        - ٣ 
  .                                                                                            القانون اإلسالمي، أو التبين، أو، عند الضرورة، اإلقامة يف مؤسسات مناسبة لرعاية األطفال            

                     رارية يف تربية الطفل                                                                        وعـند النظر يف احللول، ينبغي إيالء االعتبار الواجب الستصواب االستم          
   .                                                وخللفية الطفل اإلثنية والدينية والثقافية واللغوية

 ٢١املادة 
                                                 أو جتيز نظام التبين إيالء مصاحل الطفل الفضلى االعتبار  /                    تضمن الدول اليت تقر و 

  :                   األول والقيام مبا يلي

                                                                    تضـمن أال تصرح بتبين الطفل إال السلطات املختصة اليت حتدد، وفقا              ) أ ( 
                                                                            ني واإلجراءات املعمول هبا وعلى أساس كل املعلومات ذات الصلة املوثوق هبا،                  للقوان

                                                                                 أن التـبين جائز نظرا حلالة الطفل فيما يتعلق بالوالدين واألقارب واألوصياء القانونيني   
                                                                                     وأن األشـخاص املعنيني، عند االقتضاء، قد أعطوا عن علم موافقتهم على التبين على              

  ؛           م من املشورة                        أساس حصوهلم على ما قد يلز
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                                                                           تعترف بأن التبين يف بلد آخر ميكن اعتباره وسيلة بديلة لرعاية الطفل،              ) ب ( 
                                                    أسرة حاضنة أو متبنية، أو إذا تعذرت العناية به بأي  ى                             إذا تعـذرت إقامـة الطفل لد   

  ؛                  طريقة مالئمة يف وطنه

                                                                       تضـمن، بالنسـبة للتبين يف بلد آخر، أن يستفيد الطفل من ضمانات               ) ج ( 
  ؛                                         تعادل تلك القائمة فيما يتعلق بالتبين الوطين       ومعايري 

                                                                         تتخذ مجيع التدابري املناسبة كي تضمن، بالنسبة للتبين يف بلد آخر، أن              ) د ( 
  ؛          غري مشروع  ايل                                                عملية التبين ال تعود على أولئك املشاركني فيها بكسب م

  ة                                                                 تعزز، عند االقتضاء، أهداف هذه املادة بعقد ترتيبات أو اتفاقات ثنائي  )  ه  ( 
              الطفل يف بلد        تبين                                                                   أو متعددة األطراف، وتسعى، يف هذا اإلطار، إىل ضمان أن يكون            

   .                                    آخر من خالل السلطات أو اهليئات املختصة

 ٢٢املادة 
                                                                      تـتخذ الدول األطراف يف هذه االتفاقية التدابري املالئمة لتكفل للطفل           - ١ 

        للقوانني                                                                    الـذي يسـعى للحصـول عـلى مركـز الجئ، أو الذي يعترب الجئا وفقا         
                                                                                         واإلجـراءات الدولـية أو احمللية املعمول هبا، سواء صحبه أو مل يصحبه والداه أو أي                
                                                                                    شـخص آخر، تلقى احلماية واملساعدة اإلنسانية املناسبتني يف التمتع باحلقوق املنطبقة            
                                                                                     املوضحة يف هذه االتفاقية ويف غريها من الصكوك الدولية اإلنسانية أو املتعلقة حبقوق             

  .                                  اليت تكون الدول املذكورة أطرافا فيها       اإلنسان 

                                                             وهلذا الغرض، توفر الدول األطراف، حسب ما تراه مناسبا، التعاون يف  - ٢ 
                                                                                    أي جهـود تـبذهلا األمم املتحدة وغريها من املنظمات احلكومية الدولية املختصة أو              

  ،                                                                                  املـنظمات غـري احلكومية املتعاونة مع األمم املتحدة، حلماية طفل كهذا ومساعدته            
                                                                      وللبحث عن والدي طفل الجئ ال يصحبه أحد أو عن أي أفراد آخرين من أسرته، من 
                                                                                  أجـل احلصول على املعلومات الالزمة جلمع مشل أسرته، ويف احلاالت اليت يتعذر فيها              
                                                                            العثور على الوالدين أو األفراد اآلخرين ألسرته، مينح الطفل ذات احلماية املمنوحة ألي 

                                                   من بيئته العائلية ألي سبب، كما هو موضح يف           ة            مة أو مؤقت                           طفل آخر حمروم بصفة دائ    
   .             هذه االتفاقية
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 ٢٣املادة 
                                                                   تعـترف الدول األطراف بوجوب متتع الطفل املعوق عقليا أو جسديا            - ١ 

                                                                          حبـياة كاملة وكرمية، يف ظروف تكفل لـه كرامته وتعزز اعتماده على النفس وتيسر   
  .                       مشاركته الفعلية يف اجملتمع

                                                          لـدول األطراف حبق الطفل املعوق يف التمتع برعاية خاصة                    تعـترف ا   - ٢ 
                                                                          وتشجع وتكفل للطفل املؤهل لذلك وللمسؤولني عن رعايته، رهنا بتوفر املوارد، تقدمي 
                                                                                      املساعدة اليت يقدم عنها طلب، واليت تتالءم مع حالة الطفل وظروف والديه أو غريمها              

  .         ممن يرعونه

                                    املعوق، توفر املساعدة املقدمة وفقا                                      إدراكا لالحتياجات اخلاصة للطفل      - ٣ 
                                                                                    من هذه املادة جمانا كلما أمكن ذلك، مع مراعاة املوارد املالية للوالدين أو               ٢          للفقـرة   

                                                                                  غريمها ممن يقومون برعاية الطفل، وينبغي أن هتدف إىل ضمان إمكانية حصول الطفل             
      إعادة                                                                              املعـوق فعـال عـلى التعليم والتدريب، وخدمات الرعاية الصحية، وخدمات             
      إىل   ي                                                                               التأهـيل، واإلعـداد ملمارسة عمل، والفرص الترفيهية وتلقيه ذلك بصورة تؤد           

                                                                                   حتقـيق االندماج االجتماعي للطفل ومنوه الفردي، مبا يف ذلك منوه الثقايف والروحي،             
  .                على أكمل وجه ممكن

                                                                    عـلى الـدول األطـراف أن تشـجع، بروح التعاون الدويل، تبادل              - ٤ 
                                                                     ميدان الرعاية الصحية الوقائية والعالج الطيب والنفسي والوظيفي                             املعلومات املناسبة يف  

                                                                                     لألطفال املعوقني، مبا يف ذلك نشر املعلومات املتعلقة مبناهج إعادة التأهيل واخلدمات             
                                                                                    املهنـية وإمكانية الوصول إليها، وذلك بغية متكني الدول األطراف من حتسني قدراهتا             

                                    وتراعى بصفة خاصة، يف هذا الصدد،        .    االت                                      ومهاراهتـا وتوسـيع خربهتا يف هذه اجمل       
   .                         احتياجات البلدان النامية

 ٢٤املادة 
                                                                تعـترف الدول األطراف حبق الطفل يف التمتع بأعلى مستوى صحي            - ١ 

            وتبذل الدول   .                                                                 ميكـن بلوغـه وحبقه يف مرافق عالج األمراض وإعادة التأهيل الصحي        
                        ه يف احلصول على خدمات                                                          األطراف قصارى جهدها لتضمن أال حيرم أي طفل من حق         

  .                  الرعاية الصحية هذه
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                                                                  تـتابع الدول األطراف إعمال هذا احلق كامال وتتخذ، بوجه خاص،            - ٢ 
  :                      التدابري املناسبة من أجل

  ؛                       خفض وفيات الرضع واألطفال  ) أ ( 

                                                                      كفالة توفري املساعدة الطبية والرعاية الصحية الالزمتني جلميع األطفال           ) ب ( 
  ؛                    لرعاية الصحية األولية                      مع التشديد على تطوير ا

                                                                           مكافحـة األمراض وسوء التغذية حىت يف إطار الرعاية الصحية األولية، عن              ) ج ( 
                                                                                                 طـريق أمور منها تطبيق التكنولوجيا املتاحة بسهولة وعن طريق توفري األغذية املغذية الكافية              

  ؛                                                            ومياه الشرب النقية، آخذة يف اعتبارها أخطار تلوث البيئة وخماطره

  ؛                                                الرعاية الصحية املناسبة لألمهات قبل الوالة وبعدها     كفالة  ) د ( 

                                                                     كفالـة تـزويد مجـيع قطاعات اجملتمع، وال سيما الوالدين والطفل،                ) ه ( 
                                                                                       باملعلومات األساسية املتعلقة بصحة الطفل وتغذيته، ومزايا الرضاعة الطبيعية، ومبادئ          

              القطاعات على                                                                   حفظ الصحة واإلصحاح البيئي، والوقاية من احلوادث، وحصول هذه          
  ؛                                                     تعليم يف هذه اجملاالت ومساعدهتا يف االستفادة من هذه املعلومات

                                                                          تطويـر الـرعاية الصحية الوقائية واإلرشاد املقدم للوالدين، والتعليم            ) و ( 
  .                            واخلدمات املتعلقة بتنظيم األسرة

                                                                    تـتخذ الـدول األطـراف مجـيع التدابري الفعالة واملالئمة بغية إلغاء         - ٣ 
  .                            لتقليدية اليت تضر بصحة األطفال          املمارسات ا

                                                             تتعهد الدول األطراف بتعزيز وتشجيع التعاون الدويل من أجل التوصل  - ٤ 
             وتراعى بصفة    .                                                                     بشـكل تدرجيـي إىل اإلعمال الكامل للحق املعترف به يف هذه املادة            

   .                                          خاصة احتياجات البلدان النامية يف هذا الصدد

 ٢٥املادة 
  ض  ا                                     فل الذي تودعه السلطات املختصة ألغر                                    تعـترف الدول األطراف حبق الط      

                                                                                           الـرعاية أو احلماية أو عالج صحته البدنية أو العقلية يف مراجعة دورية للعالج املقدم               
   .                                           للطفل وجلميع الظروف األخرى ذات الصلة بإيداعه
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 ٢٦املادة 
                                                                 تعـترف الـدول األطراف لكل طفل باحلق يف االنتفاع من الضمان             - ١ 

                                                             التأمني االجتماعي، وتتخذ التدابري الالزمة لتحقيق اإلعمال                               االجـتماعي، مبا يف ذلك    
  .                                 الكامل هلذا احلق وفقا لقانوهنا الوطين

                                                                     ينبغي منح اإلعانات، عند االقتضاء، مع مراعاة موارد وظروف الطفل           - ٢ 
                                                                      واألشخاص املسؤولني عن إعالة الطفل، فضال عن أي اعتبار آخر ذي صلة بطلب يقدم 

   .                          ابة عنه للحصول على إعانات                   من جانب الطفل أو ني

 ٢٧املادة 
                                                                تعترف الدول األطراف حبق كل طفل يف مستوى معيشي مالئم لنموه            - ١ 

  .                                       البدين والعقلي والروحي واملعنوي واالجتماعي

                                                                 يـتحمل الوالـدان أو أحدمها أو األشخاص اآلخرون املسؤولون عن            - ٢ 
                             اهتم املالية وقدراهتم، بتأمني                                                             الطفـل، املسؤولية األساسية عن القيام، يف حدود إمكاني        

  .                             ظروف املعيشة الالزمة لنمو الطفل

                                                                     تـتخذ الدول األطراف، وفقا لظروفها الوطنية ويف حدود إمكانياهتا،           - ٣ 
                                                                        التدابري املالئمة من أجل مساعدة الوالدين وغريمها من األشخاص املسؤولني عن الطفل، 

                                ملادية وبرامج الدعم، وال سيما                                                            عـلى إعمال هذا احلق وتقدم عند الضرورة املساعدة ا         
  .                                   فيما يتعلق بالتغذية والكساء واإلسكان

                                                                  تـتخذ الدول األطراف كل التدابري املناسبة لكفالة حتصيل نفقة الطفل       - ٤ 
                                                                                     من الوالدين أو من األشخاص اآلخرين املسؤولني ماليا عن الطفل، سواء داخل الدولة             

                               لشخص املسؤول ماليا عن الطفل                                وبوجه خاص، عندما يعيش ا      .                    الطرف أو يف اخلارج   
                                                                                يف دولة أخرى غري الدولة اليت يعيش فيها الطفل، تشجع الدول األطراف االنضمام إىل         
   .                                                                             اتفاقات دولية أو إبرام اتفاقات من هذا القبيل، وكذلك اختاذ ترتيبات أخرى مناسبة

 ٢٨املادة 
         ل الكامل                                                    تعترف الدول األطراف حبق الطفل يف التعليم، وحتقيقا لإلعما - ١ 

  :                                                          هلذا احلق تدرجييا وعلى أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص مبا يلي
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  ؛                                               جعل التعليم االبتدائي إلزاميا ومتاحا جمانا للجميع  ) أ ( 
                                                                       تشـجيع تطويـر شىت أشكال التعليم الثانوي، سواء العام أو املهين،              ) ب ( 

                         إدخال جمانية التعليم                                                                    وتوفريهـا وإتاحتها جلميع األطفال، واختاذ التدابري املناسبة مثل        
  ؛                                    وتقدمي املساعدة املالية عند احلاجة إليها

  ؛                                                    ، بشىت الوسائل املناسبة، متاحا للجميع على أساس القدرات يل                جعل التعليم العا  ) ج ( 
                                                                      جعـل املعلومـات واملبادئ اإلرشادية التربوية واملهنية متوفرة جلميع            ) د ( 

  ؛       متناوهلم           األطفال ويف
                                                   جيع احلضور املنتظم يف املدارس والتقليل من معدالت                        اختاذ تدابري لتش      ) ه ( 

  .           ترك الدراسة
                                                                        تـتخذ الدول األطراف كافة التدابري املناسبة لضمان إدارة النظام يف             - ٢ 

  .                                                                   املدارس على حنو يتمشى مع كرامة الطفل اإلنسانية ويتوافق مع هذه االتفاقية
                  التعاون الدويل                                                        تقوم الدول األطراف يف هذه االتفاقية بتعزيز وتشجيع        - ٣ 

                                                                                    يف األمـور املتعلقة بالتعليم، وخباصة هبدف اإلسهام يف القضاء على اجلهل واألمية يف              
                                                                                          مجـيع أحنـاء العـامل وتيسري الوصول إىل املعرفة العلمية والتقنية وإىل وسائل التعليم               

   .                                                      وتراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية يف هذا الصدد  .       احلديثة
 ٢٩املادة 

  :                                                   توافق الدول األطراف على أن يكون تعليم الطفل موجها حنو - ١ 
  ؛             أقصى إمكاناهتا                                                       تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إىل  ) أ ( 
                                                                  تنمية احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية واملبادئ املكرسة يف           ) ب ( 

  ؛                 ميثاق األمم املتحدة
                                       الثقافية ولغته وقيمة اخلاصة، والقيم                       الطفل وهويته     ي                 تنمية احترام ذو    ) ج ( 

                                                                                        الوطنـية للـبلد الـذي يعيش فيه الطفل والبلد الذي نشأ فيه يف األصل واحلضارات                
  ؛                 املختلفة عن حضارته

                                                                      إعداد الطفل حلياة تستشعر املسؤولية يف جمتمع حر، بروح من التفاهم             ) د ( 
                     شعوب واجلماعات اإلثنية                                                     والسلم والتسامح واملساواة بني اجلنسني والصداقة بني مجيع ال

  ؛                                                       والوطنية والدينية واألشخاص الذين ينتمون إىل السكان األصليني
  .                            تنمية احترام البيئة الطبيعية    ) ه ( 
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                                     ما يفسر على أنه تدخل يف حرية          ٢٨                                   ليس يف نص هذه املادة أو املادة         - ٢ 
                م مبراعاة املبادئ                                                                 األفراد واهليئات يف إنشاء املؤسسات التعليمية وإدارهتا، رهنا على الدوا

                                                               من هذه املادة وباشتراط مطابقة التعليم الذي توفره هذه           ١                          املنصوص عليها يف الفقرة     
   .                                           املؤسسات للمعايري الدنيا اليت قد تضعها الدولة

 ٣٠املادة 
                                                                                    يف الـدول الـيت توجـد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية أو أشخاص من                  

                                  لتلك األقليات أو ألولئك السكان من  ي         طفل املنتم                             السكان األصليني، ال جيوز حرمان ال
                  جهار بدينه وممارسة  إل ا  يف                                                          احلـق يف أن يتمـتع، مـع بقية أفراد اجملموعة، بثقافته، أو     

   .                        شعائره، أو استعمال لغته

 ٣١املادة 
                                                                       تعـترف الـدول األطراف حبق الطفل يف الراحة ووقت الفراغ، ومزاولة             - ١ 

  .                                                 سبة لسنه واملشاركة حبرية يف احلياة الثقافية ويف الفنون                           األلعاب وأنشطة االستجمام املنا

                                                                     حتترم الدول األطراف وتعزز حق الطفل يف املشاركة الكاملة يف احلياة            - ٢ 
                                                                               الثقافـية والفنـية وتشـجع على توفري فرص مالئمة ومتساوية للنشاط الثقايف والفين      

   .                               واالستجمامي وأنشطة أوقات الفراغ

  ٣٢املادة 
                                                         لدول األطراف حبق الطفل يف محايته من االستغالل االقتصادي                   تعـترف ا   - ١ 

                                                                                               ومـن أداء أي عمـل يرجح أن يكون خطريا أو أن ميثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون                   
  .                                                                            ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدين، أو العقلي، أو الروحي، أو املعنوي، أو االجتماعي

                     واإلدارية واالجتماعية                                                 تـتخذ الـدول األطـراف التدابري التشريعية          - ٢ 
                                         وهلذا الغرض، ومع مراعاة أحكام الصكوك        .                                            والـتربوية الـيت تكفل تنفيذ هذه املادة       

  :                                                          الدولية األخرى ذات الصلة، تقوم الدول األطراف بوجه خاص مبا يلي

  ؛                                       حتديد عمر أدىن أو أعمار دنيا لاللتحاق بعمل  ) أ ( 

  ؛                                  وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه  ) ب ( 

   .                                                                   رض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان بغية إنفاذ هذه املادة بفعالية ف  ) ج ( 
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 ٣٣املادة 
                                                                                تـتخذ الـدول األطراف مجيع التدابري املناسبة، مبا يف ذلك التدابري التشريعية              

                                                                                     واإلداريـة واالجتماعية والتربوية، لوقاية األطفال من االستخدام غري املشروع للمواد           
                                                                ة على العقل، وحسبما حتددت يف املعاهدات الدولية ذات الصلة،                               املخدرة واملواد املؤثر  

  .                                                                    وملنع استخدام األطفال يف إنتاج مثل هذه املواد بطريقة غري مشروعة واالجتار هبا

 ٣٤املادة 
                                                                       تـتعهد الـدول األطراف حبماية الطفل من مجيع أشكال االستغالل اجلنسي             

                                طراف، بوجه خاص، مجيع التدابري                                  وهلذه األغراض تتخذ الدول األ      .                واالنتهاك اجلنسي 
  :                                            املالئمة الوطنية والثنائية واملتعددة األطراف ملنع

  ؛                       أي نشاط جنسي غري مشروع ي                          محل أو إكراه الطفل على تعاط  ) أ ( 

                                              لألطفال يف الدعارة أو غريها من املمارسات          اليل                 االسـتخدام االستغ    ) ب ( 
  ؛                 اجلنسية غري املشروعة

   .                              ألطفال يف العروض واملواد الداعرة   ل  اليل              االستخدام االستغ  ) ج ( 

 ٣٥املادة 
                                                                                           تـتخذ الـدول األطـراف مجيع التدابري املالئمة الوطنية والثنائية واملتعددة األطراف ملنع               

  .                                                                        اختطاف األطفال أو بيعهم أو االجتار هبم ألي غرض من األغراض أو بأي شكل من األشكال

 ٣٦املادة 
                              كال االستغالل الضارة بأي جانب                                            حتمـي الدول األطراف الطفل من سائر أش        

   .        الطفل ه            من جوانب رفا

 ٣٧املادة 
  :                 تكفل الدول األطراف 

                                                                              أال يعرض أي طفل للتعذيب أو لغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية               ) أ ( 
                   احلياة بسبب جرائم  ى                                  وال تفـرض عقوبة اإلعدام أو السجن مد   .                             أو الالإنسـانية أو املهيـنة   

  ؛                                                    أعمارهم عن مثاين عشرة سنة دون وجود إمكانية لإلفراج عنهم                  يرتكبها أشخاص تقل 
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        وجيب أن    .                                                            أال حيرم أي طفل من حريته بصورة غري قانونية أو تعسفية            ) ب ( 
                                                                                     جيرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون وال جيوز ممارسته إال كملجأ              

  ؛                           أخري وألقصر فترة زمنية مناسبة

                                                  من حريته بإنسانية واحترام للكرامة املتأصلة يف                             يعامل كل طفل حمروم       ) ج ( 
                وبوجه خاص، يفصل   .                                  احتياجات األشخاص الذين بلغوا سنه ي                    اإلنسان، وبطريقة تراع

                                                                           كـل طفل حمروم من حريته عن البالغني، ما مل يعترب أن مصلحة الطفل تقتضي خالف       
  ت                                                                                  ذلـك، ويكـون لــه احلـق يف البقاء على اتصال مع أسرته عن طريق املراسال                

  ؛                                 والزيارات، إال يف الظروف االستثنائية

                                                                 يكـون لكـل طفـل حمروم من حريته احلق يف احلصول بسرعة على                ) د ( 
                                                                                    مسـاعدة قانونـية وغريها من املساعدة املناسبة، فضال عن احلق يف الطعن يف شرعية               
                                                                                    حـرمانه من احلرية أمام حمكمة أو سلطة خمتصة مستقلة وحمايدة أخرى، ويف أن جيرى               

   .                             رعة يف أي إجراء من هذا القبيل       البت بس

 ٣٨املادة 
                                                                            تـتعهد الـدول األطراف بأن حتترم قواعد القانون اإلنساين الدويل املنطبقة             - ١ 

  .                                                                     عليها يف املنازعات املسلحة وذات الصلة بالطفل وأن تضمن احترام هذه القواعد

                                                                    تـتخذ الـدول األطراف مجيع التدابري املمكنة عمليا لكي تضمن أال             - ٢ 
  .                                                             رك األشخاص الذين مل يبلغ سنهم مخس عشرة سنة اشتراكا مباشرا يف احلرب   يشت

                                                                 متتـنع الدول األطراف عن جتنيد أي شخص مل تبلغ سنه مخس عشرة              - ٣ 
                                                  وعند التجنيد من بني األشخاص الذين بلغت سنهم مخس عشرة   .                   سنة يف قواهتا املسلحة

         إلعطاء   ى             طراف أن تسع                                                               سـنة ولكـنها مل تبلغ مثاين عشرة سنة، جيب على الدول األ            
  .                     األولوية ملن هم أكرب سنا

                                                                  تتخذ الدول األطراف، وفقا اللتزاماهتا مبقتضى القانون اإلنساين الدويل       - ٤ 
                                                                                    حبماية السكان املدنيني يف املنازعات املسلحة، مجيع التدابري املمكنة عمليا لكي تضمن            

   .                                      محاية ورعاية األطفال املتأثرين برتاع مسلح
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 ٣٩املادة 
                                                                             تـتخذ الدول األطراف كل التدابري املناسبة لتشجيع التأهيل البدين والنفسي            

                                                                                 وإعادة االندماج االجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال اإلمهال أو             
                                                                                       االسـتغالل أو اإلساءة، أو التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال املعاملة أو العقوبة               

                           وجيرى هذا التأهيل وإعادة      .                    املنازعات املسلحة                                            القاسـية أو الالإنسانية أو املهينة، أو      
   .                                                           االندماج هذه يف بيئة تعزز صحة الطفل، واحترامه لذاته، وكرامته

 ٤٠املادة 
                                   أنه انتهك قانون العقوبات أو       ى                                      تعترف الدول األطراف حبق كل طفل يدع       - ١ 

     لطفل                                                                              يـتهم بذلـك أو يثبت عليه ذلك يف أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس ا      
                                                                                        بكرامـته وقدره، وتعزز احترام الطفل ملا لآلخرين من حقوق اإلنسان واحلريات األساسية             

  .                                                                          وتراعي سن الطفل واستصواب تشجيع إعادة اندماج الطفل وقيامه بدور بناء يف اجملتمع

                                                             وحتقيقا لذلك، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية ذات الصلة، تكفل  - ٢ 
  :     ا يلي                         الدول األطراف، بوجه خاص، م

                                                                          عـدم إدعاء انتهاك الطفل لقانون العقوبات أو اهتامه بذلك أو إثبات              ) أ ( 
                                                                                    ذلـك علـيه بسبب أفعال أو أوجه قصور مل تكن حمظورة مبوجب القانون الوطين أو                

  ؛                 الدويل عند ارتكاهبا

                                                بأنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك         ى                       يكـون لكـل طفل يدع       ) ب ( 
  :                         الضمانات التالية على األقل

  ؛                                            افتراض براءته إىل أن تثبت إدانته وفقا للقانون ̀  ١̀ 
                                                                         إخطـاره فـورا ومباشـرة بالتهم املوجهة إليه، عن طريق والديه أو              ̀  ٢̀ 

                                                                     األوصياء القانونيني عليه عند االقتضاء، واحلصول على مساعدة قانونية        
  ؛                                           أو غريها من املساعدة املالئمة إلعداد وتقدمي دفاعه

                                              ائية خمتصة ومستقلة ونزيهة بالفصل يف دعواه                                 قـيام سلطة أو هيئة قض      ̀  ٣̀ 
                                                                    دون تأخري يف حماكمة عادلة وفقا للقانون، حبضور مستشار قانوين أو           
                                                                       مبساعدة مناسبة أخرى وحبضور والديه أو األوصياء القانونيني عليه، ما          
                                                                      مل يعترب أن ذلك يف غري مصلحة الطفل الفضلى، وال سيما إذا أخذ يف              

  ؛                   احلسبان سنه أو حالته
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                                                                    عدم إكراهه على اإلدالء بشهادة أو االعتراف بالذنب، واستجواب أو           ̀  ٤̀ 
                                                                 تأمني استجواب الشهود املناهضني وكفالة اشتراك واستجواب الشهود        

  ؛                          لصاحله يف ظل ظروف من املساواة

                                                                   إذا اعتـرب أنه انتهك قانون العقوبات، تأمني قيام سلطة خمتصة أو هيئة     ̀  ٥̀ 
                                           قا للقانون بإعادة النظر يف هذا القرار                                       قضائية مستقلة ونزيهة أعلى وف    
  ؛                             ويف أية تدابري مفروضة تبعا لذلك

                                                                  حلصـول على مساعدة مترجم شفوي جمانا إذا تعذر على الطفل هم             ا ̀  ٦̀ 
  ؛                          اللغة املستعملة أو النطق هبا

  .                                                   تأمني احترام حياته اخلاصة متاما أثناء مجيع مراحل الدعوى ̀  ٧̀ 
                            مة قوانني وإجراءات وسلطات                                          تسـعى الـدول األطـراف لتعزير إقا        - ٣ 

                                                                         ومؤسسات منطبقة خصيصا على األطفال الذين يدعى أهنم انتهكوا قانون العقوبات أو 
  :                                                  يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك، وخاصة القيام مبا يلي

                                                                      حتديـد سن دنيا يفترض دوهنا أن األطفال ليس لديهم األهلية النتهاك              ) أ ( 
  ؛              قانون العقوبات

                                                         تدابري عند االقتضاء ملعاملة هؤالء األطفال دون اللجوء إىل                    استصـواب اختاذ    ) ب ( 
  .     ً  كامالً ً اً                                                                    إجراءات قضائية، شريطة أن حتترم حقوق اإلنسان والضمانات القانونية احترام

                                                                            تـتاح ترتيـبات خمتلفة، مثل أوامر الرعاية واإلرشاد واإلشراف، واملشورة،            - ٤ 
                                     املهين وغريها من بدائل الرعاية املؤسسية،                                                    واالختـبار، واحلضـانة، وبرامج التعليم والتدريب       

   .                                                                           لضمان معاملة األطفال بطريقة تالئم رفاههم وتتناسب مع ظروفهم وجرمهم على السواء

 ٤١املادة 
                                                                           ليس يف هذه االتفاقية ما ميس أي أحكام تكون أسرع إفضاء إىل إعمال حقوق             

  :                   الطفل واليت قد ترد يف

     أو ؛              قانون دولة طرف  ) أ ( 

   .                               ون الدويل الساري على تلك الدولة     القان  ) ب ( 
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 اجلزء الثاين
 ٤٢املادة 

                                                                            تتعهد الدول األطراف بأن تنشر مبادئ االتفاقية وأحكامها على نطاق واسع            
   .                                                       بالوسائل املالئمة والفعالة، بني الكبار واألطفال على السواء

 ٤٣املادة 
     يفاء                                                                 تنشـأ لغرض دراسة التقدم الذي أحرزته الدول األطراف يف است           - ١ 

                                                                                   تنفـيذ االلـتزامات اليت تعهدت هبا يف هذه االتفاقية جلنة معنية حبقوق الطفل تضطلع           
  .                              بالوظائف املنصوص عليها فيما يلي

                                    من ذوى املكانة اخللقية الرفيعة       ً اً ري       عشر خب        مثانية                         تـتألف اللجـنة من       - ٢ 
          األطراف               وتنتخب الدول   . ∗                                                           والكفاءة املعترف هبا يف امليدان الذي تغطيه هذه االتفاقية        

                                                                                  أعضـاء اللجـنة مـن بني رعاياها ويعمل هؤالء األعضاء بصفتهم الشخصية، ويوىل              
  .                                                            االعتبار للتوزيع اجلغرايف العادل وكذلك للنظم القانونية الرئيسية

                                                                  ينتخـب أعضاء اللجنة باالقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم           - ٣ 
  .          بني رعاياها                                                  الدول األطراف، ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من 

                                                              جيـرى االنتخاب األول لعضوية اللجنة بعد ستة أشهر على األكثر من      - ٤ 
                         ويوجه األمني العام لألمم      .                                                            تـاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية وبعد ذلك مرة كل سنتني          

                                                                                     املتحدة قبل أربعة أشهر على األقل من تاريخ كل انتخاب رسالة إىل الدول األطراف              
                                  مث يعد األمني العام قائمة مرتبة        .                      يحاهتا يف غضون شهرين                                يدعوهـا فيها إىل تقدمي ترش     

                                                                    جبميع األشخاص املرشحني على هذا النحو مبينا الدول األطراف اليت                    ً   ألفبائياً       ً   ترتيـباً 
  .                                              رشحتهم، ويبلغها إىل الدول األطراف يف هذه االتفاقية

                                                                  جترى االنتخابات يف اجتماعات للدول األطراف يدعو األمني العام إىل           - ٥ 
                                                  ويف هذه االجتماعات، اليت يشكل حضور ثلثي الدول          .                            دهـا يف مقر األمم املتحدة       عق

                                                        
  ،     ١٩٩٥       ديسمرب   /              كانون األول    ٢١          املؤرخ      ١٥٥ /  ٥٠                                     أقرت اجلمعية العامة، مبوجب القرار       ∗

           مثانية عشر   "        بعبارة    "           عشرة خرباء  "                                ويقضي باالستعاضة عن عبارة        ٤٣              من املادة     ٢     ً                       تعديـالً أدخل على الفقرة      
                                             لدى قبوله من جانب أغلبية ثلثي الدول            ٢٠٠٢       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ١٨                               ودخل التعديل حيز النفاذ يف         ".     ً خبرياً

  .      دولة   ١٢٨           األعضاء، أي 
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                                                                                     األطراف فيها نصابا قانونيا هلا، يكون األشخاص املنتخبون لعضوية اللجنة هم الذين            
                                                                                حيصـلون عـلى أكرب عدد من األصوات وعلى األغلبية املطلقة ألصوات ممثلي الدول              

  .                     األطراف احلاضرين املصوتني

                          وجيوز إعادة انتخاهبم إذا      .                                        خـب أعضـاء اللجنة ملدة أربع سنوات          ينت - ٦ 
  ب                                              غري أن مدة والية مخسة من األعضاء املنتخبني يف االنتخا  .                    جرى ترشيحهم من جديد

                                                    وبعد االنتخاب األول مباشرة يقوم رئيس االجتماع         ؛                            األول تنقضـي بانقضاء سنتني    
  .                                      باختيار أمساء هؤالء األعضاء اخلمسة بالقرعة

                                                                      ذا تويف أحد أعضاء اللجنة أو استقال أو أعلن ألي سبب آخر أنه غري            إ - ٧ 
                                                                                         قادر على تأدية مهام اللجنة، تعني الدولة الطرف اليت قامت بترشيح العضو خبريا آخر              

  .                                                              من بني رعاياها ليكمل املدة املتبقية من الوالية، رهنا مبوافقة اللجنة

  .                         تضع اللجنة نظامها الداخلي - ٨ 

  .                          نة أعضاء مكتبها لفترة سنتني          تنتخب اللج - ٩ 

                                                                       تعقـد اجـتماعات اللجنة عادة يف مقر األمم املتحدة أو يف أي كان               -  ١٠ 
                                                        وجتتمع اللجنة عادة مرة يف السنة وحتدد مدة اجتماعات           .                           مناسـب آخر حتدده اللجنة    

                                                                                        اللجـنة، ويعـاد الـنظر فيها، إذا اقتضى األمر، يف اجتماع للدول األطراف يف هذه                
  .                       نا مبوافقة اجلمعية العامة            االتفاقية، ره

                                                                 ر األمني العام لألمم املتحدة ما يلزم من موظفني ومرافق الضطالع              ّ يوفّ -  ١١ 
  .                                             اللجنة بصورة فعالة بوظائفها مبوجب هذه االتفاقية

                                                                     حيصـل أعضـاء اللجنة املنشأة مبوجب هذه االتفاقية، مبوافقة اجلمعية            -  ١٢ 
                                           ، وفقا ملا قد تقرره اجلمعية العامة من                                                       العامـة، على مكافآت من موارد األمم املتحدة       

   .            شروط وأحكام

 ٤٤املادة 
                                                                      تـتعهد الدول األطراف بأن تقدم إىل اللجنة، عن طريق األمني العام             - ١ 

                                                                                       لألمـم املـتحدة، تقارير عن التدابري اليت اعتمدهتا إلنفاذ احلقوق املعترف هبا يف هذه               
  :  وق                                          االتفاقية وعن التقدم احملرز يف التمتع بتلك احلق
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  ؛            الطرف املعنية                                                     يف غضون سنتني من بدء نفاذ هذه االتفاقية بالنسبة للدولة  ) أ ( 

  .                        وبعد ذلك مرة كل مخس سنوات  ) ب ( 

                                                                       توضـح التقارير املعدة مبوجب هذه املادة العوامل والصعاب اليت تؤثر            - ٢ 
                                                                                     عـلى درجة الوفاء بااللتزامات املتعهد هبا مبوجب هذه االتفاقية إن وجدت مثل هذه              

                                                                 وجيب أن تشتمل التقارير أيضا على معلومات كافية توفر للجنة            .                  لعوامـل والصعاب   ا
  .                                      فهما شامال لتنفيذ االتفاقية يف البلد املعين

                                                                      ال حاجة بدولة طرف قدمت تقريرا أوليا شامال إىل اللجنة أن تكرر،             - ٣ 
      ساسية                              من هذه املادة، املعلومات األ      )  ب ( ١                                              يف ما تقدمه من تقارير الحقة وفقا للفقرة         

  .                 اليت سبق هلا تقدميها

                                                                   جيوز للجنة أن تطلب من الدول األطراف معلومات إضافية ذات صلة            - ٤ 
  .               بتنفيذ االتفاقية

                                                            تقدم اللجنة إىل اجلمعية العامة كل سنتني، عن طريق اجمللس االقتصادي  - ٥ 
  .                            واالجتماعي، تقارير عن أنشطتها

   .                   للجمهور يف بلداهنا                                        تتيح الدول األطراف تقاريرها على نطاق واسع - ٦ 

 ٤٥املادة 
                                                                                لدعـم تنفيذ االتفاقية على حنو فعال وتشجيع التعاون الدويل يف امليدان الذي              

  :              تغطيه االتفاقية

                                                                يكـون من حق الوكاالت املتخصصة ومنظمة األمم املتحدة للطفولة            ) أ ( 
        يف نطاق                                                                                  وغريها من أجهزة األمم املتحدة أن تكون ممثلة لدى النظر يف تنفيذ ما يدخل               

                                               وللجنة أن تدعو الوكاالت املتخصصة ومنظمة األمم       .                                 واليتها من أحكام هذه االتفاقية    
                                                                          املتحدة للطفولة واهليئات املختصة األخرى، حسبما تراه مالئما، لتقدمي مشورة خربائها 

                 وللجنة أن تدعو     .                                                                    بشأن تنفيذ االتفاقية يف اجملاالت اليت تدخل يف نطاق والية كل منها           
                                                                          املتخصصة ومنظمة األمم املتحدة للطفولة وغريها من أجهزة األمم املتحدة                  الوكاالت

  ؛                                                              لتقدمي تقارير عن تنفيذ االتفاقية يف اجملاالت اليت تدخل يف نطاق أنشطتها
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                                                                  حتـيل اللجنة، حسبما تراه مالئما، إىل الوكاالت املتخصصة ومنظمة            ) ب ( 
                               تقارير من الدول األطراف تتضمن                                             األمم املتحدة للطفولة واهليئات املختصة األخرى أية

                                                                                       طلـبا للمشـورة أو املسـاعدة التقنيتني، أو تشري إىل حاجتها ملثل هذه املشورة أو                
                                                                         املساعدة، مصحوبة مبالحظات اللجنة واقتراحاهتا بصدد هذه الطلبات أو اإلشارات، إن 

  ؛                               وجدت مثل هذه املالحظات واالقتراحات
                                     معية العامة إىل األمني العام إجراء                                         جيوز للجنة أن توصي بأن تطلب اجل        ) ج ( 

  ؛                                                  دراسات بالنيابة عنها عن قضايا حمددة تتصل حبقوق الطفل
                                                                    جيـوز للجنة أن تقدم اقتراحات وتوصيات عامة تستند إىل معلومات             ) د ( 

                          وحتال مثل هذه االقتراحات      .                     من هذه االتفاقية     ٤٥    و   ٤٤                            تلقـتها عمـال باملـادتني       
                                     غ للجمعية العامة مصحوبة بتعليقات                   َّ   رف معنية، وتبلَّ                                     والتوصيات العامة إىل أية دولة ط     

   .        إن وجدت  .             الدول األطراف

 اجلزء الثالث
 ٤٦املادة 

   .                                             يفتح باب التوقيع على هذه االتفاقية جلميع الدول 

 ٤٧املادة 
   .                                              وتودع صكوك التصديق لدى األمني العام لألمم املتحدة  .                         ختضع هذه االتفاقية للتصديق 

 ٤٨املادة 
            وتودع صكوك    .                                                   االنضمام إىل هذه االتفاقية مفتوحا جلميع الدول                 يظـل باب   

   .                                   االنضمام لدى األمني العام لألمم املتحدة

 ٤٩املادة 
                                                                      يـبدأ نفاذ هذه االتفاقية يف اليوم الثالثني الذي يلي تاريخ إيداع صك         - ١ 

  .                        األمني العام األمم املتحدة ى                             التصديق أو االنضمام العشرين لد

                                                         تصدق على هذه االتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع                    الدول اليت  - ٢  
                                                                                         صك التصديق أو االنضمام العشرين، يبدأ نفاذ االتفاقية إزاءها يف اليوم الثالثني الذي             

   .                                                  يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها
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 ٥٠املادة 
                                                                    جيـوز ألي دولة طرف أن تقترح إدخال تعديل وأن تقدمه إىل األمني              - ١ 

                                                          ويقوم األمني العام عندئذ بإبالغ الدول األطراف بالتعديل املقترح   .                  العام لألمم املتحدة
                                                                                     مع طلب بإخطاره مبا إذا كانت هذه الدول حتبذ عقد مؤمتر للدول األطراف للنظر يف               

                                                   ويف حالة تأييد ثلث الدول األطراف على األقل، يف           .                             االقـتراحات والتصويت عليها   
                                                       يخ هذا التبليغ، عقد هذا املؤمتر، يدعو األمني العام إىل عقده                       غضون أربعة أشهر من تار
                                                    ويقدم أي تعديل تعتمده أغلبية من الدول األطراف احلاضرة   .                     حتت رعاية األمم املتحدة

  .                                       واملصوتة يف املؤمتر إىل اجلمعية العامة إلقراره

     تقره                           من هذه املادة عندما       ١                                                     يـبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة           - ٢ 
  .                                                                           اجلمعية العامة لألمم املتحدة وتقبله الدول األطراف يف هذه االتفاقية بأغلبية الثلثني

                                                                      تكون التعديالت، عند بدء نفاذها، ملزمة للدول األطراف اليت قبلتها           - ٣ 
                                                                             وتـبقى الـدول األطراف األخرى ملزمة بأحكام هذه االتفاقية وبأية تعديالت سابقة      

   .               تكون قد قبلتها

 ٥١املادة 
                                                                   يـتلقى األمني لألمم املتحدة نص التحفظات اليت تبديها الدول وقت            - ١ 

  .                                                التصديق أو االنضمام، ويقوم بتعميمها على مجيع الدول

  .                                                      ال جيوز إبداء أي حتفظ يكون منافيا هلدف هذه االتفاقية وغرضها - ٢ 

                                                        جيوز سحب التحفظات يف أي وقت بتوجيه إشعار هبذا املعىن إىل األمني  - ٣ 
                   ويصبح هذا اإلشعار     .                                                           م لألمم املتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبالغ مجيع الدول به               العـا 

   .                                                     نافذ املفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه من قبل األمني العام

 ٥٢املادة 
             ترسله إىل    ي                                                              جيـوز ألي دولة طرف أن تنسحب من هذه االتفاقية بإشعار خط            

                                 بعد مرور سنة على تاريخ تسلم                             ويصبح االنسحاب نافذا      .                          األمني العام لألمم املتحدة   
  .                     األمني العام هذا اإلشعار
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 ٥٣املادة 
   .                                              يعني األمني العام لألمم املتحدة وديعا هلذه االتفاقية 

 ٥٤املادة 
       سبانية  إل                                                                   يـودع أصـل هـذه االتفاقـية اليت تتساوى يف احلجية نصوصها با              
  .                لعام لألمم املتحدة                                                      ليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى األمني ا ك    واإلن

                    لون حسب األصول من                   ّ   عون أدناه، املخوّ                   ّ     قام املفوضون املوقّ                   وإثـباتا لذلك،   
  .                                       جانب حكوماهتم، بالتوقيع على هذه االتفاقية
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الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل 
املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل 

 األطفال يف املواد اإلباحية

  إليه بقرارواالنضمام عليهوالتصديق  باب التوقيع فتحواعتمد 
 ٢٠٠٠مايو / أيار٢٥املؤرخ  ٥٤/٢٦٣اجلمعية العامة 

 ١٤      ً             ، وفقا  ألحكام املادة ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين١٨: تاريخ بدء النفاذ

  ،                               إن الدول األطراف يف هذا الربوتوكول 
          كامها، وال                                                         أنـه لكي تتحقق أغراض اتفاقية حقوق الطفل وتنفذ أح               إذ تـرى   

           ّ                ، جيدر أن تقّيم التدابري اليت   ٣٦   و  ٣٥   و  ٣٤   و  ٣٣    و   ٣٢    و   ٢١    و   ١١    و  ١                 سـيما املـواد     
          األطفال      بغاء                                                                         ينبغي للدول األطراف أن تتخذها لكفالة محاية الطفل من بيع األطفال و           

  ،             املواد اإلباحية                 واستغالل األطفال يف 

        اية من                                                     أن اتفاقـية حقوق الطفل تسلم حبق الطفل يف احلم                     ً        وإذ تـرى أيضـاً       
                                                  ً                       االستغالل االقتصادي ومن أداء أي عمل حيتمل أن يكون خطرياً أو يعرقل تعليم الطفل 
  ،                                                                          أو يضر بصحة الطفل أو بنمائه البدين أو العقلي أو الروحي أو اخللقي أو االجتماعي

                                                                      بالغ القلق إزاء االجتار الدويل باألطفال الواسع النطاق واملتزايد                      وإذ يساورها  
  ،               يف املواد اإلباحية       األطفال        استغالل              بغاء األطفال و       ألطفال و               وذلك لغرض بيع ا

                                                          إزاء املمارسة املنتشرة واملتواصلة املتمثلة يف السياحة                                 وإذ يساورها عميق القلق    
                              ً                              يتعرض هلا األطفال بشكل خاص، نظراً ألهنا ممارسة تشجع بصورة مباشرة             اجلنسية اليت

  ،               يف املواد اإلباحية     طفال   األ       استغالل              بغاء األطفال و                على بيع األطفال و
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         ً                                                   بأن عدداً من اجملموعات شديدة الضعف، مبا فيها الطفالت، تواجه             وإذ تعترف  
    ً     ً                                               ّ                           خطـراً كـبرياً قوامـه االستغالل اجلنسي، وأن الطفالت ميثلن فئة مستغلّة بشكل ال               

  ،                   ُ           ً  متناسب على صعيد من ُيستغل جنسياً

                        متزايد على شبكة اإلنترنت                                 إزاء توافر املواد اإلباحية بشكل                  وإذ يساورها القلق 
                                                                                    وغريهـا مـن التكنولوجـيات الناشئة، وإذ تشري إىل املؤمتر الدويل ملكافحة استغالل              

                       وال سيما ما انتهى إليه    )     ١٩٩٩        فيينا،   (                                               األطفال يف املواد اإلباحية على شبكة اإلنترنت        
      باحية                                                                                  هـذا املؤمتـر من دعوة إىل جترمي إنتاج وتوزيع وتصدير وبث واسترياد املواد اإل              

                            ً                                                            املـتعلقة باألطفـال وحيازهتا عمداً والترويج هلا وإذ تشدد على أمهية التعاون األوثق              
  ،                                              والشراكة بني احلكومات والصناعة املتمثلة يف اإلنترنت

                  استغالل األطفال يف                  بغاء األطفال و                                    أن القضاء على بيع األطفال و                  وإذ تعـتقد   
                                 للعوامل املسامهة يف ذلك واليت                                                           املـواد اإلباحـية سيتيسر باعتماد هنج جامع، يتصدى        

                                                                                 تشمل التخلف والفقر والتفاوت يف مستويات الدخل واهلياكل االجتماعية االقتصادية          
                                              واالفتقار إىل التربية واهلجرة من األرياف إىل                                                اجلائرة وتعطل الدور الذي تؤديه األسر     

   ،     لكبار                                  والسلوك اجلنسي الالمسؤول من جانب ا ،        على اجلنس       القائم                     املـدن والتميـيز     
  ،                                                         واملمارسات التقليدية الضارة والرتاعات املسلحة واالجتار باألطفال

                                                                  أنه يلزم بذل جهود لرفع مستوى الوعي العام باحلد من طلب                    ً        واعـتقاداً منها   
                                  استغالل األطفال يف املواد اإلباحية                    بغاء األطفال و                                   املسـتهلكني عـلى بيع األطفال و      

                                       عاملية بني كافة اجلهات الفاعلة وحتسني مستوى        ً                              وإدراكـاً منها ألمهية تعزيز الشراكة ال  
  ،                              إنفاذ القوانني على الصعيد الوطين

                                                               أحكام الصكوك القانونية الدولية ذات العالقة حبماية األطفال مبا               وإذ تالحـظ   
                                                                                       فـيها اتفاقية الهاي بشأن محاية األطفال والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل،             

                                                        انب املدنية لالختطاف الدويل لألطفال واتفاقية الهاي بشأن                               واتفاقية الهاي بشأن اجلو   
                                                                                  الوالية القانونية والقانون املنطبق واالعتراف والتنفيذ والتعاون يف جمال املسؤولية األبوية 

                      املتعلقة حبظر أسوأ       ١٨٢                                                                 والـتدابري حلماية األطفال واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم          
  ،                    فورية للقضاء عليها                            أشكال عمل األطفال واختاذ تدابري

              ا يظهر وجود    مم                                                        التأييد الغالب الذي لقيته اتفاقية حقوق الطفل،                    وإذ يشجعها  
  ،                                   التزام شائع بتعزيز ومحاية حقوق الطفل
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            بغاء األطفال                                                  بأمهية تنفيذ أحكام برنامج العمل ملنع بيع األطفال و        ً      واعترافاً منها 
                                   وبرنامج العمل املعتمدين يف املؤمتر             واإلعالن                                         اسـتغالل األطفـال يف املواد اإلباحية       و

ُ                                  العاملي ملكافحة االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال الذي ُعقد يف ستكهومل يف الفترة                                                             
                                              وسائر القرارات والتوصيات ذات العالقة هبذا         ١٩٩٦       أغسطس   /     آب   ٣١       إىل     ٢٧      مـن   

  ،                                       املوضوع الصادرة عن اهليئات الدولية املختصة

                                                   لتقاليد والقيم الثقافية لكل شعب من أجل محاية                  أمهية ا             يف اعتبارها             وإذ تضـع   
  .                       الطفل ومنائه بشكل متناسق

  :            على ما يلي        قد اتفقت 

 ١املادة 
                         استغالل األطفال يف املواد                   بغاء األطفال و                                    حتظر الدول األطراف بيع األطفال و      

  .                                         اإلباحية كما هو منصوص عليه يف هذا الربوتوكول

 ٢املادة 
  :                  لغرض هذا الربوتوكول 

ُ                                                                  ُيقصد ببيع األطفال أي فعل أو تعامل يتم مبقتضاه نقل طفل من جانب        ) أ ( 
                                                                       أي شـخص أو جمموعة من األشخاص إىل شخص آخر لقاء مكافأة أو أي شكل آخر        

                من أشكال العوض؛

                                                       األطفال استخدام طفل لغرض أنشطة جنسية لقاء مكافأة              بغاء        قصد ب  ُ ُي  ) ب ( 
                              أو أي شكل آخر من أشكال العوض؛

                                                    تغالل األطفال يف املواد اإلباحية تصوير أي طفل، بأي وسيلة ُ         ُيقصد باس  ) ج ( 
                                                                                كانت، ميارس ممارسة حقيقية أو باحملاكاة أنشطة جنسية صرحية أو أي تصوير لألعضاء          

  .                                      اجلنسية للطفل إلشباع الرغبة اجلنسية أساسا

 ٣املادة 
                                                                   تكفـل كل دولة طرف أن تتم، كحد أدىن، تغطية األفعال واألنشطة             - ١ 
                                                                                 تغطية كاملة مبوجب قانوهنا اجلنائي أو قانون العقوبات فيها، سواء أكانت هذه                     التالية  

  :                 ً         ً                                      اجلرائم ترتكب حملياً أو دولياً أو كانت ترتكب على أساس فردي أو منظم



                                     املعاهدات الدولية األساسية حلقوق اإلنسان 126

 

  : ٢                            َّ           يف سياق بيع األطفال كما هو معرَّف يف املادة   ) أ ( 

  :    الية                                                          عرض أو تسليم أو قبول طفل بأي طريقة كانت لغرض من األغراض الت ̀  ١̀ 

                     االستغالل اجلنسي للطفل؛  ) أ (

                      ً        نقل أعضاء الطفل توخياً للربح؛  ) ب (

                      تسخري الطفل لعمل قسري؛  ) ج (

                                                      ، باحلفز غري الالئق على إقرار تبين طفل وذلك على النحو                    لقـيام، كوسيط   ا ̀  ٢̀ 
               ً                                             الذي يشكل خرقاً للصكوك القانونية الواجبة التطبيق بشأن التبين؛

                                            و تقدمي طفل لغرض استغالله يف البغاء على                                  عرض أو تأمني أو تدبري أ       ) ب ( 
  ؛ ٢          َّ           النحو املعرَّف يف املادة 

                                                                            وإنـتاج أو توزيـع أو نشر أو استرياد أو تصدير أو عرض أو بيع أو                  ) ج ( 
  . ٢                                              َّ           حيازة مواد إباحية متعلقة بالطفل على النحو املعرَّف يف املادة 

             فسه على أي       ً                                                           رهـناً بأحكام القانون الوطين للدولة الطرف، ينطبق الشيء ن          - ٢ 
  .                                                                     حماولة ترمي إىل ارتكاب أي من هذه األفعال أو التواطؤ أو املشاركة يف أي منها

ـ  - ٣                                                                          تخذ كـل دولـة طـرف التدابري الالزمة اليت جتعل هذه اجلرائم موجبة                 ت
  .                                                للعقوبات املناسبة واليت تضع يف االعتبار خطورة طابعها

                         قانوهنا الوطين، باختاذ        ً        رهناً بأحكام  و                               كل دولة طرف، عند االقتضاء،              تقـوم  - ٤ 
   ١                                                                                         اإلجـراءات الرامية إىل حتديد مسؤولية األشخاص االعتباريني عن اجلرائم احملددة يف الفقرة              

     ً                                                                     ورهناً باملبادئ القانونية لتلك الدولة الطرف قد تكون مسؤولية األشخاص            .                 مـن هذه املادة   
  .                                       االعتباريني هذه جنائية أو مدنية أو إدارية

                                                      راف كافة اإلجراءات القانونية واإلدارية املالئمة اليت                       تتخذ الدول األط   - ٥ 
                                                  ً                           تكفـل تصـرف مجـيع األشخاص املشاركني يف عملية تبين طفل تصرفاً يتمشى مع               

    .                                        الصكوك القانونية الدولية الواجبة التطبيق
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 ٤املادة 
                               ً                                   تـتخذ كـل دولـة طرف ما تراه ضرورياً من التدابري إلقامة واليتها        - ١ 

                             عندما ترتكب هذه اجلرائم      ٣              من املادة     ١                            املشار إليها يف الفقرة                           القضائية على اجلرائم  
  .                                                     يف إقليمها أو على منت سفينة أو طائرة مسجلة يف تلك الدولة

                                                  ً                      جيـوز لكـل دولة طرف أن تتخذ من التدابري ما تراه ضرورياً إلقامة               - ٢ 
  :        ايل ذكرها             يف احلاالت الت ٣           من املادة  ١                                       واليتها على اجلرائم املشار إليها يف الفقرة 

                            ً                            ً              عـندما يكون اجملرم املتهم مواطناً من مواطين تلك الدولة أو شخصاً              ) أ ( 
                     يقيم عادة يف إقليمها؛

  .                     من مواطين تلك الدولة                        ًً عندما تكون الضحية مواطناًً  ) ب ( 

                               ً                                               تـتخذ كل دولة طرف ما تراه ضرورياً من التدابري إلقامة واليتها القضائية              - ٣ 
                        ً                                        ا يكون اجملرم املتهم موجوداً يف إقليمها وال تقوم بتسليمه إىل                                         على اجلرائم اآلنف ذكرها عندم    

  .                                                         دولة طرف أخرى على أساس أن اجلرمية ارتكبها مواطن من مواطنيها

  .                                                      ً              ال يستبعد هذا الربوتوكول أي والية قضائية جنائية متارس وفقاً للقانون الدويل - ٤ 

 ٥املادة 
                        مدرجة بوصفها جرائم     ٣          املادة        من  ١                                         تعتـرب اجلرائم املشار إليها يف الفقرة         - ١ 

                                                                                         تسـتوجب تسليم مرتكبيها يف أي معاهدة لتسليم اجملرمني قائمة بني الدول األطراف وتدرج              
                                                                                       بوصفها جرائم تستوجب تسليم مرتكبيها يف كل معاهدة لتسليم اجملرمني تربم يف وقت الحق              

  .                      ً                                   فيما بني هذه الدول وفقاً للشروط املنصوص عليها يف هذه املعاهدات

                                        ً                          إذا تلقـت دولة طرف جتعل تسليم اجملرمني مشروطاً بوجود معاهدة            - ٢ 
    ً                                                                                  طلباً لتسليم جمرم من دولة طرف أخرى ال تربطها هبا معاهدة لتسليم اجملرمني جيوز هلا               

        وجيب أن    .                              ً                                                 أن تعتـرب هـذا الربوتوكول قانونياً لتسليم اجملرم فيما يتعلق بتلك اجلرائم            
  .                              يف قانون الدولة املتلقية للطلب                               خيضع التسليم للشروط املنصوص عليها

                                             ً                    عـلى الـدول األطراف اليت ال جتعل تسليم اجملرمني مشروطاً بوجود             - ٣ 
                                                                           معاهدة أن تعامل هذه اجلرائم بوصفها جرائم تستوجب تسليم مرتكبيها لبعضها البعض 

  .    ً                                                   رهناً بالشروط املنصوص عليها يف قانون الدولة املتلقية للطلب
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                                            ألغراض تسليم الدول األطراف للمجرمني بعضها                           تعامل هذه اجلرائم،     - ٤ 
                                                                         لبعض، كما لو أهنا ارتكبت ال يف املكان الذي حدثت فيه بل يف أقاليم الدول املطلوب 

  . ٤                               ً         منها إقامة واليتها القضائية وفقاً للمادة 

        ُ                                                                  إذا مـا قُـدم طلب لتسليم جمرم فيما يتعلق جبرمية من اجلرائم الوارد               - ٥ 
                                                          وإذا ما كانت الدولة الطرف املتلقية للطلب ال تسلم           ٣     ادة           من امل   ١                  ذكرها يف الفقرة    

                                           جيب على تلك الدولة أن تتخذ التدابري         ،                       ً                       أو لـن تسلم اجملرم استناداً إىل جنسية اجملرم        
  .                                                      املالئمة لعرض احلالة على السلطات املختصة فيها لغرض املقاضاة

 ٦املادة 
                 ة إىل بعضها البعض                                                تقوم الدول األطراف بتقدمي أقصى قدر من املساعد      - ١ 

                                                                               فيما يتعلق بعمليات التحقيق أو اإلجراءات اجلنائية أو إجراءات تسليم اجملرم فيما يتصل 
                                            ، مبا يف ذلك تقدمي املساعدة يف جمال احلصول          ٣              من املادة     ١                           باجلرائم احملددة يف الفقرة     

  .                                        على ما يف حوزهتا من أدلة الزمة هلذه اإلجراءات

                      من هذه املادة مبا      ١                       تزاماهتا مبوجب الفقرة                               تفـي الـدول األطراف بال      - ٢ 
                                                                                     يتمشـى مـع مـا قد يوجد بينها من معاهدات أو ترتيبات أخرى لتقدمي املساعدة                

                                                                     ويف حالة عدم وجود مثل هذه املعاهدات أو الترتيبات تقدم الدول األطراف       .         القضائية
    .                         ً              املساعدة لبعضها البعض وفقاً لقانوهنا احمللي

 ٧املادة 
  :        مبا يلي ،                                     األطراف، مبا يتفق مع أحكام قانوهنا الوطين           تقوم الدول  

                                                                      اختـاذ التدابري املالئمة لكي يتسىن إجراء احلجز واملصادرة على النحو             ) أ ( 
  :            املالئم ملا يلي

                                                                   املمتلكات مثل املواد واملوجودات وغري ذلك من املعدات اليت تستخدم           ̀  ١̀ 
                  و لتسهيل ارتكاهبا؛                                           الرتكاب اجلرائم املشار إليها يف هذا الربوتوكول أ

  ؛                     املتأتية من هذه اجلرائم        العوائد  ̀  ٢̀ 

                                                                    تنفيذ الطلبات الواردة من دولة طرف أخرى بشأن حجز أو مصادرة             ) ب ( 
  ؛ ) أ (                                              املواد أو العوائد املشار إليها يف الفقرة الفرعية 
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                                                            اختاذ التدابري الالزمة اليت تستهدف إغالق املباين املستخدمة يف ارتكاب   ) ج ( 
    .                       ئم بصورة مؤقتة أو هنائية        هذه اجلرا

 ٨املادة 
                                                                         تتخذ الدول األطراف التدابري املناسبة حلماية حقوق ومصاحل األطفال ضحايا           - ١ 

                                                                                      املمارسـات احملظورة مبوجب هذا الربوتوكول يف مجيع مراحل اإلجراءات القضائية اجلنائية،            
  :                      وال سيما عن طريق ما يلي

                            ييف اإلجراءات جلعلها تعترف                                       االعتراف بضعف األطفال الضحايا وتك      ) أ ( 
                                                  باحتياجاهتم اخلاصة، مبا يف ذلك احتياجاهتم اخلاصة كشهود؛

                                                                  إعالم األطفال الضحايا حبقوقهم ودورهم وبنطاق اإلجراءات وتوقيتها          ) ب ( 
                          وتقدمها وبالبت يف قضاياهم؛

                                                                  السماح بعرض آراء األطفال الضحايا واحتياجاهتم وشواغلهم والنظر          ) ج ( 
                                                                       لدعاوى اليت متس مصاحلهم الشخصية بطريقة تتمشى مع القواعد اإلجرائية                        فيها أثناء ا  

               للقانون الوطين؛

                                                                  توفري خدمات املساندة املالئمة لألطفال الضحايا طيلة سري اإلجراءات           ) د ( 
           القانونية؛

                                                           ً          محاية خصوصيات وهوية األطفال الضحايا واختاذ التدابري الالزمة وفقاً             ) ه ( 
                                                           نشر معلومات ميكن أن تفضي إىل التعرف على هؤالء األطفال                                 للقانون الوطين لتجنب    

         الضحايا؛

                                                                     القـيام، يف احلـاالت املناسبة، بكفالة محاية سالمة األطفال الضحايا             ) و ( 
                                                              وأسرهم والشهود الذين يشهدون لصاحلهم من التعرض لإلرهاب واالنتقام؛

             يذ األوامر أو                        ه يف البت يف القضايا وتنفـ                           تفادي التأخري الذي ال لزوم ل  ) ز ( 
  .                                       القرارات اليت متنح تعويضات لألطفال الضحايا

                                  ّ                                        تكفـل الدول األطراف أال حيول عدم التيقّن من عمر الضحية احلقيقي دون              - ٢ 
  .                                                                    بدء التحقيقات اجلنائية، مبا يف ذلك التحقيقات الرامية إىل حتديد عمر الضحية
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               ي لألطفال الذين                                                  تكفل الدول األطراف أن يعامل النظام القضائي اجلنائ   - ٣ 
                                                                                   هم ضحايا اجلرائم الوارد ذكرها يف هذا الربوتوكول املصلحة الفضلى للطفل بوصفها            

  .               االعتبار الرئيسي

                                                                     تـتخذ الـدول األطراف التدابري الالزمة اليت تكفل التدريب املالئم،            - ٤ 
                                                                                وخاصـة التدريـب القانوين والنفسي، لألشخاص الذين يعملون مع ضحايا اجلرائم            

  .                  مبوجب هذا الربوتوكول       احملظورة 

                                                                     وتتخذ الدول األطراف، يف احلاالت املالئمة، التدابري الرامية إىل محاية           - ٥ 
         أو محاية   /                                      أو املؤسسات العاملني يف جمال وقاية و       /                               أمـن وسـالمة هؤالء األشخاص و      

  .                       وتأهيل ضحايا هذه اجلرائم

                                                                  ال شـيء يف هـذا الربوتوكول يفسر على حنو يضر حبقوق املتهم يف               - ٦ 
    .                                         حماكمة عادلة ونزيهة أو يتعارض مع هذه احلقوق

 ٩املادة 
                                                                       تعـتمد الـدول األطـراف أو تعزز وتنفذ وتنشر القوانني والتدابري اإلدارية      - ١ 

       وينبغي   .          الربوتوكول                                                                         والسياسـات والـربامج االجتماعية اليت متنع اجلرائم املشار إليها يف هذا         
  .                         رضة بوجه خاص هلذه املمارسات                                       إيالء اهتمام خاص حلماية األطفال الذين هم ع

                                                                  تقـوم الـدول األطـراف بـتعزيز الوعي لدى اجلمهور عامة، مبا يف ذلك       - ٢ 
                                                                                         األطفـال، عن طريق اإلعالم جبميع الوسائل املناسبة، وعن طريق التثقيف والتدريب املتصل             

      وتقوم   .    كول                                                                                     بالـتدابري الوقائـية واآلثار الضارة النامجة عن اجلرائم املشار إليها يف هذا الربوتو          
                                                                                           الـدول، يف وفائهـا بالتزاماهتا مبوجب هذه املادة، بتشجيع مشاركة اجملتمع احمللي، وال سيما             

  .                                                                     األطفال، يف برامج اإلعالم والتثقيف تلك، مبا يف ذلك املشاركة على الصعيد الدويل

                                                                    تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املمكنة اليت هتدف إىل تأمني تقدمي            - ٣ 
                                                                            دات املناسبة إىل ضحايا هذه اجلرائم، مبا يف ذلك إعادة إدماجهم الكامل يف                     كل املساع 

  .                               ً       ً  اجملتمع وحتقيق شفائهم الكامل بدنياً ونفسياً

                                                                  تكفل الدول األطراف جلميع األطفال ضحايا اجلرائم املوصوفة يف هذا           - ٤ 
     عن                                                                     الربوتوكول إتاحة اإلجراءات املناسبة يف السعي للحصول، دون متييز، على تعويض

  .                                          ً        األضرار اليت حلقت هبم من األشخاص املسؤولني قانوناً عن ذلك
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                                                                      تتخذ الدول األطراف التدابري املالئمة اهلادفة إىل احلظر الفعال إلنتاج           - ٥ 
    .                                                   ونشر املواد اليت تروج للجرائم املوصوفة يف هذا الربوتوكول

 ١٠املادة 
                       تعاون الدويل عن طريق                                                       تتخذ الدول األطراف كل اخلطوات الالزمة لتقوية ال        - ١ 

                                                                                           الترتيبات الثنائية واملتعددة األطراف واإلقليمية ملنع وكشف وحتري ومقاضاة ومعاقبة اجلهات           
        يف املواد        األطفال        استغالل              بغاء األطفال و                                                   املسـؤولة عـن أفعـال تنطوي على بيع األطفال و         

                       راف التعاون والتنسيق                   تعزز الدول األط       كما    .                               اجلنسية اليت تتناول األطفال               والسياحة  ،       اإلباحية
  .                                                                       الدوليني بني سلطاهتا واملنظمات غري احلكومية الوطنية والدولية واملنظمات الدولية

                                                                     تقوم الدول األطراف بتعزيز التعاون الدويل ملساعدة األطفال الضحايا          - ٢ 
  .                                                                 على الشفاء البدين والنفسي وإعادة إدماجهم يف اجملتمع وإعادهتم إىل أوطاهنم

                                                       ول األطـراف على تعزيز التعاون الدويل بغية التصدي                      تشـجع الـد    - ٣ 
                                                           مثل الفقر والتخلف اليت تسهم يف استهداف األطفال للبيع واستغالهلم       األوىل،        لألسباب 

  .                                           يف البغاء ويف املواد اإلباحية ويف السياحة اجلنسية

                                                                    تقـوم الـدول األطـراف اليت هي يف مركز يسمح هلا بذلك، بتقدمي               - ٤ 
                                                                 والفنية وغريها من املساعدة عن طريق الربامج القائمة املتعددة األطراف               املساعدة املالية

  .                                         أو اإلقليمية أو الثنائية أو غريها من الربامج

 ١١املادة 
                                                                  يف هذا الربوتوكول ميس بأي من األحكام املفضية على حنو أفضل إىل                 شيء     ال   

  :                                  إعمال حقوق الطفل واملمكن أن يتضمنها

                      قانون الدولة الطرف؛  ) أ ( 

    .                                        القانون الدويل الساري بالنسبة لتلك الدولة  ) ب ( 

 ١٢املادة 
                                                                  تقـوم كـل دولة طرف، يف غضون سنتني من بدء نفاذ الربوتوكول              - ١ 

                                                                            بالنسبة لتلك الدولة الطرف، بتقدمي تقرير إىل جلنة حقوق الطفل يقدم معلومات شاملة 
  .                                                حول التدابري اليت اختذهتا لتنفيذ أحكام هذا الربوتوكول
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                                                                       وعلى إثر تقدمي هذا التقرير الشامل، تقوم كل دولة طرف بتضمني ما             - ٢ 
                               من االتفاقية، أية معلومات       ٤٤                                         ً                 تقدمه من التقارير إىل جلنة حقوق الطفل، وفقاً للمادة          

                                         وتقوم الدول األطراف األخرى يف الربوتوكول       .                                     إضـافية فيما خيص تنفيذ الربوتوكول     
  .                           بتقدمي تقرير مرة كل مخس سنوات

ـ  - ٣                                                                 وز للجـنة حقوق الطفل أن تطلب إىل الدول األطراف معلومات              جي
    .                                    إضافية ذات عالقة بتنفيذ هذا الربوتوكول

 ١٣املادة 
                                                                      يفـتح باب التوقيع على هذا الربوتوكول أمام أي دولة هي طرف يف              - ١ 

  .          وقعت عليها        أي دولة             االتفاقية أو 

          ه ألي دولة                       فتح باب االنضمام إلي     وي                                خيضـع هذا الربوتوكول للتصديق       - ٢ 
                              وتودع صكوك التصديق أو االنضمام   .                                           من الدول األطراف يف االتفاقية أو املوقعة عليها

    .                          لدى األمني العام لألمم املتحدة

 ١٤املادة 
                                                                        يبدأ نفاذ هذا الربوتوكول بعد ثالثة أشهر من إيداع صك التصديق أو             - ١ 

  .              االنضمام العاشر

                               كل دولة تصدق عليه أو تنضم إليه                                   يبدأ نفاذ هذا الربوتوكول، بالنسبة ل - ٢ 
   .                                                                      بعد دخوله حيز النفاذ، بعد شهر من تاريخ إيداعها صك تصديقها أو انضمامها

 ١٥املادة 
                                                                جيـوز ألي دولة طرف أن تنسحب من هذا الربوتوكول يف أي وقت              - ١ 
         الدول     بالغ  بإ        ذلك                                                 إىل األمني العام لألمم املتحدة الذي يقوم بعد              ترسله        كتايب          بإشعار  

                   ً  ويصبح االنسحاب نافذاً   .    يها                                            طراف األخرى يف االتفاقية ومجيع الدول اليت وقعت عل  األ
  .         ذا اإلشعار                        األمني العام لألمم املتحدة هل          على تسليم         بعد سنة 

                                     إعفاء الدولة الطرف من التزاماهتا مبوجب    إىل             هذا االنسحاب         لن يؤدي  - ٢ 
                   خ الذي يصبح فيه               قبل التاري          خمل حيدث            أي فعل                     فـيما يـتعلق ب                        هـذا الـربوتوكول     
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                               النظر يف أي مسألة تكون قيد           شكل                     هذا االنسحاب بأي            لن ميس    و  .              ً  االنسحاب نافذاً 
  .                                       ً قبل التاريخ الذي يصبح فيه االنسحاب نافذاً       بالفعل            نظر اللجنة 

 ١٦املادة 
                  األمني العام لألمم                   وأن تقدمه إىل           تعديل         إدخال                          دولـة طرف أن تقترح          ألي   - ١ 
        مع طلب                                           بإبالغ الدول األطراف بالتعديل املقترح،             عندئذ      ام                      ويقـوم األمـني الع      .         املـتحدة 

              حات والتصويت   ا   قتر ال                                                           مبـا إذا كانت حتبذ عقد مؤمتر للدول األطراف للنظر يف ا                      بإخطـاره   
                    شهر من تاريخ هذا     أ                                                ثلث الدول األطراف على األقل، يف غضون أربعة                          ويف حالة تأييد      .      عليها

   أي      قدم    وي  .                    رعاية األمم املتحدة                إىل عقده حتت          لعام         األمني ا                         عقد هذا املؤمتر، يدعو        ،          لتبلـيغ  ا
  .                                                                                تعديل تعتمده أغلبية الدول األطراف احلاضرة واملصوتة يف املؤمتر على اجلمعية العامة إلقراره

            عندما تقره                     من هذه املادة      ١     ً            وفقاً للفقرة                يتم اعتماده        تعديل      أي        نفاذ          يـبدأ    - ٢ 
  .                               يف هذه االتفاقية بأغلبية الثلثني     ألطراف            قبله الدول ا ت                           اجلمعية العامة لألمم املتحدة و

      وتبقى      ً                              ملزماً للدول األطراف اليت قبلته،                                            يكـون الـتعديل، عند بدء نفاذه،         - ٣ 
                                                                                       الـدول األطـراف األخرى ملزمة بأحكام هذا الربوتوكول وبأي تعديالت سابقة تكون قد              

   .       قبلتها

 ١٧املادة 
                 انية واإلنكليزية    سب إل                                                   يـودع هـذا الـربوتوكول، الذي تتساوى نصوصه ا          - ١ 

  .                    يف حمفوظات األمم املتحدة  ة   جي  احل                                       والروسية والصينية والعربية والفرنسية يف 

        من هذا         عليها     ً اً                                ً                   يرسـل األمـني العـام لألمـم املتحدة نسخاً مصدق           - ٢ 
  .     عليها       َّ     اليت وقَّعت                                                    الربوتوكول إىل مجيع الدول األطراف يف االتفاقية ومجيع الدول
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  املتعلقفاقية حقوق الطفلالربوتوكول االختياري الت
 ات املسلحةالرتاعاشتراك األطفال يف ب

 اعتمد وفتح باب التوقيع والتصديق عليه واالنضمام إليه بقرار
 ٢٠٠٠مايو / أيار٢٥ املؤرخ ٥٤/٢٦٣اجلمعية العامة 

 ١٠      ً             ، وفقا  ألحكام املادة ٢٠٠٢فرباير / شباط١٢: تاريخ بدء النفاذ

        وتوكول،                         إن الدول األطراف يف هذا الرب 
                            مما يدل على االلتزام الواسع  ،                                   التأييد الساحق التفاقية حقوق الطفل         إذ يشجعها 

                                     بالعمل على تعزيز حقوق الطفل ومحايتها،

                                                             أن حقوق األطفال تتطلب محاية خاصة وتستدعي االستمرار يف                            إذ تؤكد من جديد    
             السلم واألمن،                             ً                           حتسني حالة األطفال دون متييز، فضالً عن تنشئتهم وتربيتهم يف كنف 

                                                            ملا للمنازعات املسلحة من تأثري ضار ومتفش على األطفال                          وإذ تشعر باجلزع   
                                                                       وما هلذا الوضع من عواقب يف األجل الطويل على استدامة السلم واألمن والتنمية،

                                                                استهداف األطفال يف حاالت املنازعات املسلحة واهلجمات املباشرة                  وإذ تدين  
                                   ً              نون الدويل، مبا فيها أماكن تتسم عموماً بتواجد كبري                                عـلى أهداف حممية مبوجب القا     

                              لألطفال مثل املدارس واملستشفيات،

              وخاصة إدراجها   ،                                               اعتماد النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية        وإذ تالحظ 
                                                                         التجنيد اإللزامي أو الطوعي لألطفال دون سن اخلامسة عشرة أو استخدامهم لالشتراك 

                                                        ية بوصفه جرمية حرب يف املنازعات املسلحة الدولية وغري                                   النشـط يف األعمـال احلرب     
                    الدولية على السواء،

                                                                       لذلك أن مواصلة تعزيز إعمال احلقوق املعترف هبا يف اتفاقية حقوق                     وإذ تعترب  
                                                            الطفل يتطلب زيادة محاية األطفال من االشتراك يف املنازعات املسلحة،
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                            حتدد أن املقصود بالطفل،                                من اتفاقية حقوق الطفل     ١              أن املادة               وإذ تالحـظ   
                      سنة ما مل يكن بلغ سن   ١٨                                                         ألغـراض تلـك االتفاقية، هو كل إنسان يقل عمره عن            

                                             الرشد قبل ذلك مبوجب القانون املنطبق على الطفل،

             ً         ً                                            بأن بروتوكوالً اختيارياً لالتفاقية يرفع السن اليت ميكن عندها                  ً        واقتـناعاً منها   
                                      اكهم يف األعمال احلربية سيسهم مسامهة                                              جتنـيد األشخاص يف القوات املسلحة واشتر      

                                                                ً      ً         فعالة يف تنفيذ املبدأ الذي يقضي بأن تكون مصاحل الطفل الفضلى اعتباراً أولياً يف مجيع 
                            اإلجراءات اليت تتعلق باألطفال،

                                                                  أن املؤمتـر الدويل السادس والعشرين للصليب األمحر واهلالل األمحر                     وإذ تالحـظ   
                                                   أوصى يف مجلة أمور بأن تتخذ أطراف الرتاع كل              ١٩٩٥       ديسمرب   /                      املعقود يف كانون األول   

                                                                           اخلطوات املمكنة لضمان عدم اشتراك األطفال دون سن الثامنة عشرة يف األعمال احلربية،

                بشأن حظر أسوأ    ١٨٢                                           باعتماد اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم             وإذ ترحـب   
      يونيه  /            يف حزيران                                                                  أشـكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها، باإلمجاع        

                                                                             ، وهـي االتفاقية اليت حتظر، ضمن مجلة أمور، التجنيد القسري أو اإلجباري                 ١٩٩٩
                                    لألطفال الستخدامهم يف املنازعات املسلحة،

                                                 جتنيد األطفال وتدريبهم واستخدامهم داخل وعرب احلدود                      وإذ تدين ببالغ القلق  
                               املتميزة عن القوات املسلحة                                                          الوطنية يف األعمال احلربية من جانب اجملموعات املسلحة       

                                                                                    للدولة، وإذ تعترف مبسؤولية القائمني بتجنيد األطفال وتدريبهم واستخدامهم يف هذا           
       الصدد،

ـ                                                                         بالـتزام كـل طرف يف أي نزاع مسلح بالتقيد بأحكام القانون              ر       ّ   وإذ تذكّ
              اإلنساين الدويل،

              ردة يف ميثاق                                                            على أن هذا الربوتوكول ال خيل باملقاصد واملبادئ الوا                  وإذ تشدد  
                                      واملعايري ذات الصلة يف القانون اإلنساين،  ٥١                مبا فيها املادة  ،           األمم املتحدة

                                                                        يف اعتـبارها أن أوضاع السلم واألمن باالستناد إىل االحترام التام                      وإذ تضـع   
                                                                                     للمقاصد واملبادئ الواردة يف امليثاق والتقيد بصكوك حقوق اإلنسان الواجبة التطبيق           

                                     وال سيما أثناء املنازعات املسلحة       ،                            حلماية األطفال محاية تامة                          أوضـاع ال غـىن عنها     
               واالحتالل األجنيب،
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                                        ألطفال املعرضني بصورة خاصة للتجنيد أو       ل                      باالحتياجات اخلاصة              وإذ تعترف  
                                                   ً                               االستخدام يف األعمال احلربية مبا خيالف هذا الربوتوكول نظراً لوضعهم االقتصادي أو            

                 ً        االجتماعي أو نظراً جلنسهم،

          االقتصادية           األساسية،                              ضـرورة مراعاة األسباب                                  وإذ ال يغيـب عـن باهلـا        
                                  الشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، ،                    واالجتماعية والسياسية

                                                       ً            بضرورة تقوية التعاون الدويل على تنفيذ هذا الربوتوكول فضالً                  ً      واقتناعاً منها  
              لألطفال ضحايا                                                                      عـن إعـادة التأهـيل البدين والنفسي وإعادة اإلدماج االجتماعي            

                 املنازعات املسلحة،

                                                                عـلى اشـتراك اجملتمع، وخاصة اشتراك األطفال والضحايا من                      وإذ تشـجع   
                                                                   األطفال، يف نشر املعلومات والربامج التعليمية املتعلقة بتنفيذ الربوتوكول،

   :             على ما يلي        قد اتفقت 

 ١املادة 
                          عدم اشتراك أفراد قواهتا                                              ً                 تـتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املمكنة عملياً لضمان           

   .                                                    ً       ً                املسلحة الذين مل يبلغوا الثامنة عشرة من العمر اشتراكاً مباشراً يف األعمال احلربية

 ٢املادة 
                                                                 تكفل الدول األطراف عدم خضوع األشخاص الذين مل يبلغوا الثامنة عشرة من  

   .                                     العمر للتجنيد اإلجباري يف قواهتا املسلحة

 ٣املادة 
                     لسن تطوع األشخاص يف              بالسنوات                   طراف احلد األدىن                   ترفع الدول األ   - ١ 

                  من اتفاقية حقوق   ٣٨              من املادة     ٣                                                      قواهتـا املسلحة الوطنية عن السن احملددة يف الفقرة          
                                                                                    الطفل، آخذة يف االعتبار املبادئ الواردة يف تلك املادة، ومعترفة حبق األشخاص دون             

  .                                         سن الثامنة عشرة يف محاية خاصة مبوجب االتفاقية

                      ً      ً                                               تـودع كل دولة طرف إعالناً ملزماً بعد التصديق على هذا الربوتوكول أو              - ٢ 
                                 بالتطوع يف قواهتا املسلحة الوطنية  ا           تسمح عنده يت                                         االنضـمام إليه يتضمن احلد األدىن للسن ال     

  .     ً                                            ً        ً ووصفاً للضمانات اليت اعتمدهتا ملنع فرض هذا التطوع جرباً أو قسراً
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                               طوع يف قواهتا املسلحة الوطنية                                           تقـوم الدول األطراف اليت تسمح بالت       - ٣ 
  :                                                           دون سن الثامنة عشرة بالتمسك بالضمانات لكفالة ما يلي كحد أدىن

                          ً       ً   أن يكون هذا التجنيد تطوعاً حقيقياً؛  ) أ ( 

                                          مبوافقة مستنرية من اآلباء أو األوصياء             الطوعي                           أن يـتم هـذا التجنيد         ) ب ( 
                  القانونيني لألشخاص؛

                                   علومات الكاملة عن الواجبات اليت                                   أن حيصل هؤالء األشخاص على امل       ) ج ( 
                                تنطوي عليها هذه اخلدمة العسكرية؛

                        ً       ً                                      أن يقـدم هؤالء األشخاص دليالً موثوقاً به عن سنهم قبل قبوهلم يف               ) د ( 
  .                      اخلدمة العسكرية الوطنية

                                                          لكل دولة طرف أن تعزز إعالهنا يف أي وقت بإخطار هلذا الغرض يوجه  - ٤ 
           ويدخل هذا    .                                    ذي يقوم بإبالغ مجيع الدول األطراف                                        إىل األمـني العام لألمم املتحدة ال      

  .                                                       اإلخطار حيز التنفيذ يف التاريخ الذي يتلقاه فيه األمني العام

                       من هذه املادة على      ١                                                  ال ينطـبق اشتراط رفع السن املذكور يف الفقرة           - ٥ 
                                                                    ً        املدارس اليت تديرها القوات املسلحة يف الدول األطراف أو تقع حتت سيطرهتا متشياً مع    

   .                        من اتفاقية حقوق الطفل  ٢٩   و  ٢٨     ادتني   امل

 ٤املادة 
                                                                   ال جيوز أن تقوم اجملموعات املسلحة املتميزة عن القوات املسلحة ألي            - ١ 
                                                 بتجنيد أو استخدام األشخاص دون سن الثامنة         ،                           يف أي ظـرف من الظروف       ،      دولـة 

  .                    عشرة يف األعمال احلربية

   ً                   لياً ملنع هذا التجنيد                                            الـدول األطراف مجيع التدابري املمكنة عم              تـتخذ    - ٢ 
  .                                                                         واالستخدام، مبا يف ذلك اعتماد التدابري القانونية الالزمة حلظر وجترمي هذه املمارسات

                                                                      ال يؤثر تطبيق هذه املادة مبوجب هذا الربوتوكول على املركز القانوين            - ٣ 
   .                      ألي طرف يف أي نزاع مسلح
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 ٥املادة 
                            تبعد األحكام الواردة يف قانون                                         ليس يف هذا الربوتوكول ما جيوز تفسريه بأنه يس 

                                                                         دولة طرف أو يف الصكوك الدولية والقانون اإلنساين الدويل واليت تفضي بقدر أكرب إىل 
   .                 إعمال حقوق الطفل

 ٦املادة 
                                                                      تتخذ كل دولة طرف مجيع التدابري الالزمة القانونية واإلدارية وغريها           - ١ 

  .                    وتوكول يف نطاق واليتها                                               من التدابري لكفالة فعالية تنفيذ وإعمال أحكام الرب

                                                                   تـتعهد الـدول األطراف بنشر مبادئ وأحكام هذا الربوتوكول على            - ٢ 
  .                                                             نطاق واسع وتعزيزه بالسبل املالئمة بني البالغني واألطفال على السواء

                                          ً                      تـتخذ الـدول األطـراف مجيع التدابري املمكنة عملياً لكفالة تسريح      - ٣ 
                                              عمال احلربية يف نطاق واليتها مبا يتناقض مع                                           األشخاص اجملندين أو املستخدمني يف األ     

                          وتوفر الدول األطراف عند      .                                                        هـذا الربوتوكول، أو إعفائهم على حنو آخر من اخلدمة         
                                                  ً       ً                       اللـزوم كـل املسـاعدة املالئمة هلؤالء األشخاص لشفائهم جسدياً ونفسياً وإلعادة             

  .                ً إدماجهم اجتماعياً

 ٧املادة 
                                   الربوتوكول، مبا يف ذلك التعاون                                          تتعاون الدول األطراف يف تنفيذ هذا      - ١ 

                                                                                   يف مـنع أي نشاط يناقض الربوتوكول ويف إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج االجتماعي             
                                                                                لألشخاص الذين يقعون ضحايا أفعال تناقض هذا الربوتوكول، مبا يف ذلك من خالل             

         بالتشاور                                            ويتم االضطالع هبذه املساعدة وهبذا التعاون         .                                 التعاون التقين واملساعدة املالية   
  .                                                 مع الدول األطراف املعنية واملنظمات الدولية ذات الصلة

                                                                    تقـوم الدول األطراف اليت تستطيع تقدمي هذه املساعدة بتقدميها من            - ٢ 
                                                                                      خـالل الربامج القائمة املتعددة األطراف أو الثنائية أو الربامج األخرى أو من خالل              

   .             جلمعية العامة                                     ً          أمور أخرى منها إنشاء صندوق تربعات وفقاً لقواعد ا
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 ٨املادة 
                                                                      تقـدم كل دولة طرف، يف غضون سنتني بعد دخول هذا الربوتوكول حيز              - ١ 

                          ً                                                                         التنفـيذ بالنسبة هلا، تقريراً إىل جلنة حقوق الطفل، وتوفر فيه معلومات شاملة عن التدابري اليت              
        املتعلقة                                                                                        اختذهتـا لتنفـيذ أحكـام الـربوتوكول، مبا يف ذلك التدابري املتخذة لتنفيذ األحكام                

  .                 باالشتراك والتجنيد

                                                               بعد تقدمي التقرير الشامل تدرج كل دولة طرف يف التقارير اليت تقدمها  - ٢ 
                                               من االتفاقية، أية معلومات إضافية يف صدد          ٤٤                       ً                إىل جلـنة حقوق الطفل، وفقاً للمادة        

                                           ً               وتقدم الدول األخرى األطراف يف الربوتوكول تقريراً كل مخس           .                   تنفـيذ الربوتوكول  
  .     سنوات

                                                          جيوز للجنة حقوق الطفل أن تطلب من الدول األطراف تقدمي مزيد من  - ٣ 
   .                                     املعلومات املتصلة بتنفيذ هذا الربوتوكول

 ٩املادة 
                                                                      يفـتح بـاب التوقـيع على هذا الربوتوكول أمام أي دولة طرف يف               - ١ 

  .                       االتفاقية أو موقعة عليها

  .        ي دولة                                                          خيضـع هـذا الربوتوكول للتصديق ويتاح االنضمام إليه أل          - ٢ 
  .                                                        وتودع صكوك التصديق أو االنضمام لدى األمني العام لألمم املتحدة

              بإبالغ مجيع    ،                                      بصفته الوديع لالتفاقية والربوتوكول     ،                 يقوم األمني العام   - ٣ 
                                                                                  الدول األطراف يف االتفاقية ومجيع الدول األطراف اليت وقعت عليها بإيداع كل صك             

  . ٣                 ً         من صكوك اإلعالن عمالً باملادة 

 ١٠دة املا
                                                                         يبدأ نفاذ هذا الربوتوكول بعد ثالثة أشهر من إيداع الصك العاشر من             - ١ 

  .                       صكوك التصديق أو االنضمام

                                                                        بالنسـبة لكـل دولة تصدق على هذا الربوتوكول، أو تنضم إليه بعد              - ٢ 
                                                                                        دخوله حيز النفاذ، يبدأ نفاذ هذا الربوتوكول بعد شهر واحد من تاريخ إيداعها صك              

   .   ام                التصديق أو االنضم
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 ١١املادة 
                                                                جيـوز ألي دولة طرف أن تنسحب من هذا الربوتوكول يف أي وقت              - ١ 

                            الذي يقوم بعدها بإعالم      ،                                                        مبوجـب إخطار كتايب يوجه إىل األمني العام لألمم املتحدة         
      ويصبح   .                                                                  الـدول األطراف األخرى يف االتفاقية ومجيع الدول اليت وقعت على االتفاقية  

     ولكن   .                                          تاريخ استالم األمني العام لألمم املتحدة لإلخطار             ً             االنسحاب نافذاً بعد سنة من 
                                       ً      ً                                إذا كانت الدولة الطرف املنسحبة ختوض نزاعاً مسلحاً عند انقضاء تلك السنة، ال يبدأ 

  .                                   نفاذ االنسحاب قبل انتهاء الرتاع املسلح

                                                                     ال يترتـب عـلى هذا االنسحاب إعفاء الدولة الطرف من التزاماهتا             - ٢ 
                                                                ل يف صدد أي فعل يقع قبل التاريخ الذي يصبح فيه االنسحاب                               مبوجب هذا الربوتوكو  

                                       باستمرار النظر يف أي مسألة تكون        ،       أي حال    يف     ،                      وال خيـل هذا االنسحاب      .      ً   نـافذاً 
   .                                                                     ً بالفعل قيد النظر أمام اللجنة قبل التاريخ الذي يصبح فيه االنسحاب نافذاً

 ١٢املادة 
                 ألمني العام لألمم                             ً                        ألي دولـة طـرف أن تقترح تعديالً تودعه لدى ا           - ١ 

                                                                           وعلى إثر ذلك يقوم األمني العام بإبالغ الدول األطراف بالتعديل املقترح،             .         املـتحدة 
     ً                                                                             طالـباً إليها إعالمه مبا إذا كانت حتبذ عقد مؤمتر للدول األطراف للنظر يف املقترحات         

                                                                فإذا حبذ ثلث الدول األطراف على األقل، يف غضون أربعة شهور             .                والتصويت عليها 
  .                                                                            ريخ هذا اإلبالغ، عقد هذا املؤمتر، عقده األمني العام برعاية األمم املتحدة                     مـن تـا   

                                                                                ويعـرض أي تعديـل تعتمده أغلبية الدول األطراف احلاضرة واملصوتة يف املؤمتر على          
  .                    اجلمعية العامة إلقراره

                        من هذه املادة مىت أقرته  ١                             ً                 يـبدأ نفـاذ الـتعديل املعتمد وفقاً للفقرة       - ٢ 
  .                                             لألمم املتحدة وقبلته أغلبية ثلثي الدول األطراف             اجلمعية العامة

                               ً                                           مـىت بدأ نفاذ التعديل، يصبح ملزماً للدول األطراف اليت قبلته، بينما             - ٣ 
                                                                                تظـل الدول األطراف األخرى ملزمة بأحكام هذا الربوتوكول وبأي تعديالت سابقة            

   .               تكون قد قبلتها
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 ١٣املادة 
                   سبانية واإلنكليزية   إل       صوصه ا                                             يـودع هـذا الـربوتوكول، الذي تتساوى ن         - ١ 

  .                      يف حمفوظات األمم املتحدة ،                                             والروسية والصينية والعربية والفرنسية يف حجيتها

                                ً                                          يرسل األمني العام لألمم املتحدة نسخاً مصدقة من هذا الربوتوكول إىل مجيع             - ٢ 
  .                                               الدول األطراف يف االتفاقية ومجيع الدول املوقعة عليها
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  املعاملةريه من ضروباتفاقية مناهضة التعذيب وغ
 أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

 اعتمدت وفتح باب التوقيع والتصديق عليها واالنضمام إليها بقرار اجلمعية
 ١٩٨٤ديسمرب / كانون األول١٠ املؤرخ ٣٩/٤٦العامة لألمم املتحدة 

 )١(٢٧ملادة     ً        وفقا  ألحكام ا، ١٩٨٧يونيه / حزيران٢٦: تاريخ بدء النفاذ

                                إن الدول األطراف يف هذه االتفاقية، 
                                                                     أن االعتراف باحلقوق املتساوية وغري القابلة للتصرف، جلميع أعضاء                   إذ تـرى   

                                                                                        األسرة البشرية هو، وفقا للمبادئ املعلنة يف ميثاق األمم املتحدة، أساس احلرية والعدل            
                 والسلم يف العامل، 

                 املتأصلة لإلنسان،                               أن هذه احلقوق تستمد من الكرامة          وإذ تدرك  
                                                       الواجب الذي يقع على عاتق الدول مبقتضى امليثاق،                                  وإذ تضـع يف اعتـبارها      

                                                         منه، بتعزيز احترام حقوق اإلنسان وحرياته األساسية،          ٥٥                        وخباصـة مبوجـب املادة      
                          ومراعاهتا على مستوى العامل،

         العهد       من  ٧                                            من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملادة         ٥           للمادة                ومراعاة منها  
                                                                                 الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وكلتامها تنص على عدم جواز تعرض أحد            

                                                                للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، 
                                                      إلعالن محاية مجيع األشخاص من التعرض للتعذيب وغريه                            ومراعاة منها أيضا   

                                                  الالإنسانية أو املهينة، الذي اعتمدته اجلمعية                                                  من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو      
   ،     ١٩٧٥      ديسمرب  /            كانون األول ٩         العامة يف 
                                                                      يف زيادة فعالية النضال ضد التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو                       ورغبة منها  

                                             العقوبة القاسية أو الالإنسانية يف العامل قاطبة،
  :      ما يلي          اتفقت على  
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 اجلزء األول
 ١املادة 

                           أي عمل ينتج عنه أمل أو        "         بالتعذيب "                     ذه االتفاقية، يقصد              ألغـراض ه   - ١ 
                                                                                عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد احلصول من هذا              
                                                                                  الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل              

           هو أو أي                                                                                   ارتكـبه أو يشتبه يف أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو ختويفه أو إرغامه                
                                                            أو عندما يلحق مثل هذا األمل أو العذاب ألي سبب من األسباب يقوم -         شخص ثالث 

                                                                                        على التمييز أيا كان نوعه، أو حيرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رمسي                
                                        وال يتضمن ذلك األمل أو العذاب الناشئ         .                                       أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرمسية      

  .                                            الزم هلذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية هلا                           فقط عن عقوبات قانونية أو امل

                                                                    ال ختل هذه املادة بأي صك دويل أو تشريع وطين يتضمن أو ميكن أن               - ٢ 
    .                            يتضمن أحكاما ذات تطبيق أمشل

 ٢املادة 
                                                                         تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو             - ١ 

  .                                 يف أي إقليم خيضع الختصاصها القضائي                                  أية إجراءات أخرى ملنع أعمال التعذيب

ـ   - ٢                                                                  وز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه                ال جي
                                                                         الظروف حالة حرب أو هتديدا باحلرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من 

  .                                      حاالت الطوارئ العامة األخرى كمربر للتعذيب

                              ن موظفني أعلى مرتبة أو عن سلطة                                   ال جيوز التذرع باألوامر الصادرة ع     - ٣ 
    .                   عامة كمربر للتعذيب

 ٣املادة 
   ")         أن ترده   ("                                                          ال جيوز ألية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده              - ١ 

                                                                                       أو أن تسلمه إىل دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إىل االعتقاد بأنه           
   .                           سيكون يف خطر التعرض للتعذيب
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                                                    ملختصة لتحديد ما إذا كانت هذه األسباب متوافرة،                     السلطات ا   ي    تراع - ٢ 
                                                                               مجـيع االعتـبارات ذات الصلة، مبا يف ذلك، يف حالة االنطباق، وجود منط ثابت من           

    .                                                                     االنتهاكات الفادحة أو الصارخة أو اجلماعية حلقوق اإلنسان يف الدولة املعنية

 ٤املادة 
           رائم مبوجب                                                       تضمن كل دولة طرف أن تكون مجيع أعمال التعذيب ج          - ١ 

                                                                                        قانوهنـا اجلنائي، وينطبق األمر ذاته على قيام أي شخص بأية حماولة ملمارسة التعذيب              
  .                                                    وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤا ومشاركة يف التعذيب

                                                                  جتعل كل دولة طرف هذه اجلرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة           - ٢ 
    .                              تأخذ يف االعتبار طبيعتها اخلطرية

 ٥املادة 
                                                                  تـتخذ كل دولة طرف ما يلزم من اإلجراءات إلقامة واليتها القضائية        - ١ 

  :                 يف احلاالت التالية ٤                               على اجلرائم املشار إليها يف املادة 

                                                                        عند ارتكاب هذه اجلرائم يف أي إقليم خيضع لواليتها القضائية أو على              ) أ ( 
                                              ظهر سفينة أو على منت طائرة مسجلة يف تلك الدولة،

                                      تكب اجلرمية املزعوم من مواطين تلك الدولة،             عندما يكون مر  ) ب ( 

                                                                      عـندما يكون املعتدى عليه من مواطين تلك الدولة، إذا اعتربت تلك              ) ج ( 
  .                 الدولة ذلك مناسبا

                                                                      تـتخذ كـل دولة طرف باملثل ما يلزم من اإلجراءات إلقامة واليتها              - ٢ 
               املزعوم موجودا                                                                       القضائية على هذه اجلرائم يف احلاالت اليت يكون فيها مرتكب اجلرمية            

                     إىل أية دولة من      ٨                                                                      يف أي إقليم خيضع لوالياهتا القضائية وال تقوم بتسليمه عمال باملادة            
  .              من هذه املادة ١                             الدول اليت ورد ذكرها يف الفقرة 

   .                                                               هذه االتفاقية أي والية قضائية جنائية متارس وفقا للقانون الداخلي ين      ال تستث - ٣ 

 ٦املادة 
                                                       ف، لدى اقتناعها، بعد دراسة املعلومات املتوفرة هلا،             طر  ة      دول  ة        تقوم أي  - ١ 

                                                                                  بـأن الظروف تربر احتجاز شخص موجود يف أراضيها يدعى أنه اقترف جرما مشارا              
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  .                                                                       باحتجازه أو تتخذ أية إجراءات قانونية أخرى لضمان وجوده فيها           ٤                  إلـيه يف املادة     
                      عليه قانون تلك الدولة                                                       ويكون االحتجاز واإلجراءات القانونية األخرى مطابقة ملا ينص 

                                                                         على أال يستمر احتجاز الشخص إال للمدة الالزمة للتمكني من إقامة أي دعوى جنائية 
  .                             أو من اختاذ أي إجراءات لتسليمه

  .                   فيما يتعلق بالوقائع  يل                                        تقوم هذه الدولة فورا بإجراء التحقيق األو - ٢ 

   لى                     من هذه املادة ع     ١                                              تـتم مسـاعدة أي شخص حمتجز وفقا للفقرة           - ٣ 
                                                                             االتصال فورا بأقرب ممثل خمتص للدولة اليت هو من مواطنيها، أو مبمثل الدولة اليت يقيم 

   .                          فيها عادة إن كان بال جنسية

                                                                      لـدى قيام دولة ما، عمال هبذه املادة، باحتجاز شخص ما، ختطر على              - ٤ 
                                  ، باحتجاز هذا الشخص وبالظروف     ٥              من املادة     ١                                       الفور الدول املشار إليها يف الفقرة       

      من   ٢                         الذي تتوخاه الفقرة      يل               التحقيق األو   ي                     وعلى الدولة اليت جتر     .                    الـيت تربر اعتقاله   
                                                                                           هـذه املادة أن ترفع فورا ما توصلت إليه من النتائج إىل الدول املذكورة مع اإلفصاح                

    .                                           عما إذا كان يف نيتها ممارسة واليتها القضائية

 ٧املادة 
                              ليم اخلاضع لواليتها القضائية                                            تقـوم الدولة الطرف اليت يوجد يف اإلق        - ١ 

              يف احلاالت اليت  ٤                                                               شـخص يدعـى ارتكابه ألي من اجلرائم املنصوص عليها يف املادة           
                                                            ، بعـرض القضـية على سلطاهتا املختصة بقصد تقدمي الشخص            ٥                    تـتوخاها املـادة     

  .                           للمحاكمة، إذا مل تقم بتسليمه

    الة                                                              تـتخذ هـذه السـلطات قرارها بنفس األسلوب الذي تتبعه يف ح         - ٢ 
      احلاالت   يف  و  .                                                               ارتكـاب أية جرمية عادية ذات طبيعة خطرية مبوجب قانون تلك الدولة   

                                                    ينبغي أال تكون معايري األدلة املطلوبة للمقاضاة         ٥              من املادة     ٢                           املشـار إليها يف الفقرة      
                                                                                       واإلدانة بأي حال من األحوال أقل صرامة من تلك اليت تنطبق يف احلاالت املشار إليها               

  . ٥        ن املادة    م ١         يف الفقرة 

                                                                    تكفل املعاملة العادلة يف مجيع مراحل اإلجراءات القانونية ألي شخص           - ٣ 
   .  ٤                                                                   تتخذ ضده تلك اإلجراءات فيما يتعلق بأي من اجلرائم املشار إليها يف املادة 
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 ٨املادة 
                                          جرائم قابلة لتسليم مرتكبيها يف أية        ٤                                          تعتـرب اجلـرائم املشار إليها يف املادة          - ١ 

                                وتتعهد الدول األطراف بإدراج هذه    .                                         اجملرمني تكون قائمة بني الدول األطراف                    معاهدة لتسليم 
  .                                                               اجلرائم كجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها يف كل معاهدة تسليم تربم بينها

                                                                        إذا تسـلمت دولة طرف طلبا للتسليم من دولة ال تربطها هبا معاهدة              - ٢ 
                             شروطا بوجود معاهدة لتسليم                                                          لتسـليم اجملرمني، وكانت الدولة األوىل جتعل التسليم م        

                                                                                         اجملرمني، جيوز هلذه الدولة اعتبار هذه االتفاقية أساسا قانونيا للتسليم فيما خيتص مبثل             
                                                                   وخيضع التسليم للشروط األخرى املنصوص عليها يف قانون الدولة اليت            .              هـذه اجلرائم  

  .                      يقدم إليها طلب التسليم

                      مرهونا بوجود معاهدة                                                 تعـترف الدول األطراف اليت ال جتعل التسليم          - ٣ 
                                                                                         بـأن هذه اجلرائم قابلة لتسليم مرتكبيها فيما بينها طبقا للشروط املنصوص عليها يف              

  .                                       قانون الدولة اليت يقدم إليها طلب التسليم

                                                                    وتتم معاملة هذه اجلرائم، ألغراض التسليم بني الدول األطراف، كما           - ٤ 
         الدول   ي                ل أيضا يف أراض                                                              لـو أهنـا اقترفت ال يف املكان الذي حدثت فيه فحسب، ب            

   .  ٥           من املادة  ١                                           املطالبة بإقامة واليتها القضائية طبقا للفقرة 

 ٩املادة 
                                                                       عـلى كل دولة طرف أن تقدم إىل الدول األطراف األخرى أكرب قدر من               - ١ 

  ،  ٤                                                                                                املساعدة فيما يتعلق باإلجراءات اجلنائية املتخذة بشأن أي من اجلرائم املشار إليها يف املادة               
  .                                                     ذلك توفري مجيع األدلة املوجودة يف حوزهتا والالزمة لإلجراءات    مبا يف

                            من هذه املادة وفقا ملا       ١                                               تنفذ الدول األطراف التزاماهتا مبقتضى الفقرة        - ٢ 
   .                                                 قد يوجد بينها من معاهدات لتبادل املساعدة القضائية

 ١٠املادة 
         عذيب على                                                              تضمن كل دولة إدراج التعليم واإلعالم فيما يتعلق حبظر الت          - ١ 

                                                                               الوجـه الكـامل يف برامج تدريب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، سواء أكانوا من      
                                                                                  املدنيني أو العسكريني، والعاملني يف ميدان الطب، واملوظفني العموميني أو غريهم ممن            
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                                                                                  قـد تكـون هلـم عالقة باحتجاز أي فرد معرض ألي شكل من أشكال التوقيف أو                 
  .                            استجواب هذا الفرد أو معاملته                     االعتقال أو السجن أو ب

                                                              تضـمن كل دولة طرف إدراج هذا احلظر يف القوانني والتعليمات اليت      - ٢ 
   .                                                    يتم إصدارها فيما خيتص بواجبات ووظائف مثل هؤالء األشخاص

 ١١املادة 
                                                                         كل دولة قيد االستعراض املنظم قواعد االستجواب، وتعليماته وأساليبه           ي   تبق 

                                                       بات املتعلقة حبجز ومعاملة األشخاص الذين يتعرضون ألي                                  وممارسـاته، وكذلك الترتي   
                                                                          شكل من أشكال التوقيف أو االعتقال أو السجن يف أي إقليم خيضع لواليتها القضائية، 

   .                                 وذلك بقصد منع حدوث أي حاالت تعذيب

 ١٢املادة 
                                                                           تضمن كل دولة طرف قيام سلطاهتا املختصة بإجراء حتقيق سريع ونزيه كلما             

                                                                     عقولة تدعو إىل االعتقاد بأن عمال من أعمال التعذيب قد ارتكب يف                          وجدت أسباب م  
   .                                      أي من األقاليم اخلاضعة لواليتها القضائية

 ١٣املادة 
                                         بأنه قد تعرض للتعذيب يف أي إقليم         ي                                   تضـمن كل دولة طرف ألي فرد يدع        

                                                                                    خيضـع لواليتها القضائية، احلق يف أن يرفع شكوى إىل سلطاهتا املختصة وىف أن تنظر               
                             وينبغي اختاذ اخلطوات الالزمة      .                                                     هـذه السـلطات يف حالته على وجه السرعة وبرتاهة         

                                                                                      لضـمان محايـة مقدم الشكوى والشهود من كافة أنواع املعاملة السيئة أو التخويف              
   .                             نتيجة لشكواه أو ألي أدلة تقدم

 ١٤املادة 
                                                                  تضمن كل دولة طرف، يف نظامها القانوين، إنصاف من يتعرض لعمل            - ١ 
                                                                             مـال التعذيب ومتتعه حبق قابل للتنفيذ يف تعويض عادل ومناسب مبا يف ذلك                      مـن أع  

                                                                               وسـائل إعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن، وىف حالة وفاة املعتدى عليه نتيجة لعمل      
  .                                                           من أعمال التعذيب، يكون لألشخاص الذين كان يعوهلم احلق يف التعويض
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                أو لغريه من                                                             لـيس يف هـذه املـادة مـا ميس أي حق للمعتدى عليه              - ٢ 
   .                                                 األشخاص فيما قد يوجد من تعويض مبقتضى القانون الوطين

 ١٥املادة 
                                                                   تضمن كل دولة طرف عدم االستشهاد بأية أقوال يثبت أنه مت اإلدالء هبا نتيجة  

                                                                                 للتعذيـب، كدلـيل يف أية إجراءات، إال إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب               
    .                                  التعذيب كدليل على اإلدالء هبذه األقوال

 ١٦املادة 
                                                                تـتعهد كل دولة طرف بأن متنع، يف أي إقليم خيضع لواليتها القضائية      - ١ 

                                                                               حدوث أي أعمال أخرى من أعمال املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 
                                 ، عندما يرتكب موظف عمومي أو       ١                                                 اليت ال تصل إىل حد التعذيب كما حددته املادة          

                                                        ية هذه األعمال أو حيرض على ارتكاهبا، أو عندما تتم                                   شخص آخر يتصرف بصفة رمس    
  ،   ١١  ،   ١٠                                                 وتنطبق بوجه خاص االلتزامات الواردة يف املواد          .                           مبوافقته أو بسكوته عليها   

                                                                          وذلـك باالستعاضة عن اإلشارة إىل التعذيب باإلشارة إىل غريه من ضروب               ١٣   ،    ١٢
  .                                                  املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

                                                                          ال ختـل أحكـام هذه االتفاقية بأحكام أي صك دويل آخر أو قانون وطين                - ٢ 
   .                                                                                     حيظر املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة أو يتصل بتسليم اجملرمني أو طردهم

 اجلزء الثاين
 ١٧املادة 

  )                                     يشار إليها فيما بعد باسم اللجنة      (                                  تنشـأ جلـنة ملناهضـة التعذيب         - ١ 
                                    وتتألف اللجنة من عشرة خرباء على        .                                    املهـام املنصـوص عليها فيما بعد                 وتضـطلع ب  

                                                                                مسـتوى أخالقـي عال ومشهود هلم بالكفاءة يف ميدان حقوق اإلنسان، يعملون يف              
                                                     وتقوم الدول األطراف بانتخاهبم مع مراعاة التوزيع اجلغرايف   .                      اللجنة بصفتهم الشخصية

  .            ربة القانونية    اخل ي                                     العادل وفائدة اشتراك بعض األشخاص من ذو

                                                                   ينتخـب أعضـاء اللجنة بطريق االقتراع السري من قائمة بأشخاص            - ٢ 
  .                                               ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من مواطنيها    .                        ترشـحهم الدول األطراف   
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                                                                                  وتضـع الـدول األطراف يف اعتبارها فائدة ترشيح أشخاص يكونون أيضا أعضاء يف              
                                      العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية                                                     اللجـنة املعنـية حبقوق اإلنسان املنشأة مبقتضى       

  .                                                    والسياسية ولديهم االستعداد للعمل يف جلنة مناهضة التعذيب

                                                                انتخاب أعضاء اللجنة يف اجتماعات الدول األطراف اليت يدعو           ي  جير - ٣ 
                          تلك االجتماعات اليت ينبغي  يف و  .                                               إىل عقدها مرة كل سنتني األمني العام لألمم املتحدة   

                                                      لقـانوين من ثلثي الدول األطراف ويكون األشخاص املنتخبون                           أن يـتكون نصـاهبا ا     
                                                                                    لعضـوية اللجـنة هـم احلائزون على أكرب عدد من األصوات وعلى األغلبية املطلقة               

  .                                      ألصوات ممثلي الدول األطراف احلاضرين املصوتني

                                                                    جيـرى االنتخاب األول يف موعد ال يتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ             - ٤ 
                                                                   م األمني العام لألمم املتحدة، قبل موعد كل انتخاب بأربعة أشهر               ويقو  .              هذه االتفاقية 

                                                                                    عـلى األقل، بتوجيه رسالة إىل الدول األطراف يدعوها فيها إىل تقدمي ترشيحاهتا يف              
                                                                ويقوم األمني العام بإعداد قائمة بأمساء مجيع املرشحني على هذا            .                   غضـون ثالثة أشهر   

                                             األطراف اليت رشحتهم، ويقدم هذه القائمة                                                    النحو مرتبة ترتيبا أجبديا، مع بيان الدول      
  .               إىل الدول األطراف

                                                                    ينتخـب أعضـاء اللجنة لفترة مدهتا أربع سنوات، ويكونون مؤهلني            - ٥ 
                                    غري أن مدة عضوية مخسة من األعضاء         .                                            إلعادة انتخاهبم يف حالة ترشيحهم مرة أخرى      

                         يس االجتماع املشار إليه                                                                    الذين يتم انتخاهبم يف املرة األوىل تنتهي بعد سنتني، ويقوم رئ          
                                                                            من هذه املادة بعد االنتخاب األول مباشرة، باختيار أمساء هؤالء األعضاء             ٣           يف الفقرة   

  .                  اخلمسة بطريق القرعة

                                                                        يف حالة وفاة أحد أعضاء اللجنة أو استقالته أو عجزه ألي سبب آخر              - ٦ 
                 يني خبري آخر من                                                                            عن أداء مهامه املتعلقة باللجنة، تقوم الدولة الطرف اليت رشحته بتع          

                                                                                        مواطنيها للعمل يف اللجنة للفترة املتبقية من مدة عضويته شريطة احلصول على موافقة             
                                                                               أغلبـية الـدول األطراف، وتعترب املوافقة قد متت ما مل تكن إجابة نصف عدد الدول        
                                                                                       األطراف أو أكثر على ذلك بالنفي وذلك يف غضون ستة أسابيع بعد قيام األمني العام               

  .                           تحدة بإبالغها بالتعيني املقترح       لألمم امل

                                                                         تـتحمل الـدول نفقـات أعضاء اللجنة أثناء أدائهم ملهامهم املتعلقة             - ٧ 
   .        باللجنة
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 ١٨املادة 
  .                  وجيوز إعادة انتخاهبم  .                                   تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها ملدة سنتني - ١ 

  :                                                           تضع اللجنة نظامها الداخلي على أن ينص، يف مجلة أمور على ما يلي - ٢ 

                                  مل النصاب القانوين حبضور ستة أعضاء،   يكت  ) أ ( 

  .                                               تتخذ مقررات اللجنة بأغلبية أصوات األعضاء احلاضرين  ) ب ( 

                                                              يقوم األمني العام لألمم املتحدة بتوفري ما يلزم من املوظفني والتسهيالت  - ٣ 
  .                                                 ألداء اللجنة مهامها مبقتضى هذه االتفاقية على حنو فعال

  .                                          بالدعوة إىل عقد االجتماع األول للجنة                                       يقـوم األمني العام لألمم املتحدة      - ٤ 
  .                                                                          وبعد عقد اجتماعها األول، جتتمع اللجنة يف املواعيد اليت ينص عليها نظامها الداخلي

                                                                      تكـون الدول األطراف مسؤولة عما يتم حتمله من نفقات فيما يتعلق             - ٥ 
     تحدة                                                                                بعقد اجتماعات الدول األطراف واللجنة مبا يف ذلك رد أي نفقات إىل األمم امل             

   ٣                                                                                    مـثل تكلفة املوظفني والتسهيالت اليت تكون األمم املتحدة قد حتملتها وفقا للفقرة              
   .             من هذه املادة

 ١٩املادة 
                                                             تقدم الدول األطراف إىل اللجنة، عن طريق األمني العام لألمم املتحدة،  - ١ 

           يف غضون                                                                                 تقارير عن التدابري اليت اختذهتا تنفيذا لتعهداهتا مبقتضى هذه االتفاقية، وذلك          
             وتقدم الدول    .                                                                            سـنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه االتفاقية بالنسبة للدولة الطرف املعنية           

                                                                                      األطـراف بعـد ذلك تقارير تكميلية مرة كل أربع سنوات عن أية تدابري جديدة مت                
  .                                                اختاذها، وغري ذلك من التقارير اليت قد تطلبها اللجنة

  .                     ر إىل مجيع الدول األطراف                                  حييل األمني العام لألمم املتحدة التقاري - ٢ 

                                    كافة التعليقات العامة اليت قد       ي                                         تنظر اللجنة يف كل تقرير، وهلا أن تبد        - ٣ 
                                وللدولة الطرف أن ترد على اللجنة   .                                               تراها مناسبة وأن ترسلها إىل الدولة الطرف املعنية

  .                   مبا ترتئيه من مالحظات

                ا السنوي الذي                                                           وللجنة أن تقرر، كما يتراءى هلا، أن تدرج يف تقريره          - ٤ 
                   من هذه املادة، إىل  ٣                                         أية مالحظات تكون قد أبدهتا وفقا للفقرة     ٢٤                    تعده وفقا للمادة    
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  .                                                                                 جانـب املالحظـات الواردة إليها من الدولة الطرف املعنية بشأن هذه املالحظات            
                        من هذه املادة، إذا      ١                                                                  وللجـنة أيضا أن ترفق صورة من التقرير املقدم مبوجب الفقرة            

   .                 ولة الطرف املعنية            طلبت ذلك الد

 ٢٠املادة 
                                                                         إذا تلقـت اللجنة معلومات موثوقا هبا يبدو هلا أهنا تتضمن دالئل هلا              - ١ 

                    دولة طرف، تدعو     ي                                                              أسـاس قوى تشري إىل أن تعذيبا ميارس على حنو منظم يف أراض            
                                                                                          اللجنة الدولة الطرف املعنية إىل التعاون يف دراسة هذه املعلومات، وحتقيقا هلذه الغاية             

  .                               تقدمي مالحظات بصدد تلك املعلومات  إىل

                                                               وللجنة بعد أن تأخذ يف اعتبارها أية مالحظات تكون قد قدمتها الدولة  - ٢ 
                                                                                         الطـرف املعنية وأية معلومات ذات صلة متاحة هلا، أن تعني، إذا قررت أن هنالك ما                

   إىل                         وتقدمي تقرير هبذا الشأن  ي                                              يربر ذلك، عضوا أو أكثر من أعضائها إلجراء حتقيق سر
  .                    اللجنة بصورة مستعجلة

                                  من هذه املادة، تلتمس اللجنة       ٢                                      وىف حالة إجراء حتقيق مبقتضى الفقرة        - ٣ 
                                                         وقد يشمل التحقيق، باالتفاق مع الدولة الطرف، القيام          .                             تعاون الدولة الطرف املعنية   

  .               الدولة املعنية ي           بزيارة أراض

                ها أو أعضائها                                                           وعلى اللجنة، بعد فحص النتائج اليت يتوصل إليها عضو         - ٤ 
                                                                 من هذه املادة أن حتيل إىل الدولة الطرف املعنية هذه النتائج مع أي    ٢                  وفقـا للفقـرة     

  .                                                 تعليقات واقتراحات قد تبدو مالئمة بسبب الوضع القائم

           من هذه    ٤       إىل    ١                                                      تكون مجيع إجراءات اللجنة املشار إليها يف الفقرات          - ٥ 
           وجيوز للجنة   .                     تعاون الدولة الطرف                                            املـادة سرية، وىف مجيع مراحل اإلجراءات يلتمس    

                 ، أن تقرر بعد     ٢                                                                       وبعـد استكمال هذه اإلجراءات املتعلقة بأي حتقيق يتم وفقا للفقرة            
                                                                                      إجـراء مشـاورات مع الدولة الطرف املعنية إدراج بيان موجز بنتائج اإلجراءات يف              

   .   ٢٤                                تقريرها السنوي املعد وفقا للمادة 

 ٢١املادة 
                                               االتفاقية أن تعلن، يف أي وقت، مبوجب هذه                               ألية دولة طرف يف هذه     - ١ 

                                                                           املادة، أهنا تعترف باختصاص اللجنة يف أن تتسلم بالغات تفيد أن دولة طرفا تدعي أن 
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                                                                             دولـة طـرف أخـرى ال تفـي بالتزاماهتا مبوجب هذه االتفاقية يف أن تنظر يف تلك         
                   نة يف هذه املادة،                                                              وال جيوز تسلم البالغات والنظر فيها وفقا لإلجراءات املبي          .        البالغات

                                                                                        إال يف حالـة تقدميها من دولة طرف أعلنت اعترافها باختصاص اللجنة فيما يتعلق هبا               
                                                                                وال جيوز للجنة أن تتناول، مبوجب هذه املادة، أي بالغ إذا كان يتعلق بدولة                .      نفسها

                                    ويتم تناول البالغات الواردة مبوجب هذه   .                                    طـرف مل تقـم بإصدار مثل هذا اإلعالن   
  :                    فقا لإلجراءات التالية        املادة، و

                                                               دولة طرف، إذا رأت أن دولة طرفا أخرى ال تقوم بتنفيذ             ة         جيـوز ألي    ) أ ( 
                                                                                 أحكـام االتفاقـية احلالية، أن تلفت نظر تلك الدولة الطرف هلذا األمر برسالة خطية       
                                                                                       وعلى الدولة الطرف اليت تتسلم الرسالة أن تقدم إىل الدولة الطرف اليت بعثت إليها هبا          

             يوضح فيه    ي                                                                ثالثة أشهر من تاريخ تسلمها الرسالة، تفسريا أو أي بيان خط                   يف غضون   
                                                                                 األمـر ويتضمن، بقدر ما هو ممكن ومالئم، إشارة إىل اإلجراءات ووسائل االنتصاف             

  ؛                                                            احمللية اليت اختذت أو ينتظر اختاذها أو اليت تتوفر بالنسبة هلذا األمر

                            الدولتني الطرفني املعنيتني يف               كال من     ي                                  يف حالة عدم تسوية األمر مبا يرض        ) ب ( 
                                                                                          غضون ستة أشهر من تاريخ ورود الرسالة األوىل إىل الدولة املتسلمة حيق ألي من الدولتني               

  ؛                                                                   أن حتيل األمر إىل اللجنة بواسطة إخطار توجهه إىل اللجنة وإىل الدولة األخرى

   أن                                                                         ال تتـناول اللجنة أي مسألة حتال إليها مبقتضى هذه املادة إال بعد                ) ج ( 
                                                                                     تـتأكد من أنه مت االلتجاء إىل مجيع وسائل االنتصاف احمللية املتوفرة بالنسبة هلذا األمر          

                هذه القاعدة يف  ي                                                            واستنفادها، وفقا ملبادئ القانون الدويل املعترف هبا عموما، وال تسر
                                                                                     حالة إطالة مدة تطبيق وسائل االنتصاف بصورة غري معقولة أو يف حالة عدم احتمال              

  ؛                                               الذي وقع ضحية النتهاك هذه االتفاقية على حنو فعال           إنصاف الشخص

                                                                        تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدراسة البالغات املقدمة هلا            ) د ( 
  ؛              مبوجب هذه املادة

                             ، تتيح اللجنة مساعيها احلميدة  ) ج (                                    مـع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية       )  ه  ( 
                          لمسألة على أساس احترام                                                            للـدول األطـراف املعنـية هبدف التوصل إىل حل ودي ل           

                                    وحتقيقا هلذا الغرض، جيوز للجنة أن        .                                               االلـتزامات املنصـوص عليها يف هذه االتفاقية       
  ؛                                   تنشئ، عند االقتضاء، جلنة خمصصة للتوفيق
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                                                                              جيـوز للجـنة أن تطلب إىل الدول األطراف املعنية، املشار إليها يف الفقرة                ) و ( 
  ؛                                        يف أية مسالة حمالة إليها مبقتضى هذه املادة                              أن تزودها بأية معلومات ذات صلة  )  ب (        الفرعية 

            ، أن تكون    ) ب (                                                                حيـق للدول األطراف املعنية، املشار إليها يف الفقرة الفرعية             ) ز ( 
  ؛                                                                        ممثلة أثناء نظر اللجنة يف املسألة وأن تقدم مذكرات شفوية أو كتابية أو كليهما

          م اإلخطار                                                             تقدم اللجنة تقريرا، خالل اثين عشر شهرا من تاريخ استال           ) ح ( 
  ، ) ب (                             املنصوص عليه يف الفقرة الفرعية 

        ، تقصر   )   ه   (                                                                    يف حالة التوصل إىل حل يف إطار أحكام واردة يف الفقرة الفرعية              ̀  ١̀ 
  .                                                             اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع واحلل الذي مت التوصل إليه

  ،  ) ج (                                                            يف حالـة عـدم التوصل إىل حل يف إطار أحكام الفقرة الفرعية        ̀  ٢̀ 
                                                                 للجـنة تقريـرها على بيان موجز بالوقائع على أن ترفق به                     تقصـر ا  

                                                                  املذكـرات اخلطـية وحمضـرا باملذكرات الشفوية اليت أعدهتا الدول           
  .             األطراف املعنية

  .                                               ويبلغ التقرير يف كل مسألة إىل الدول األطراف املعنية 

                                                                     تصبح أحكام هذه املادة نافذة املفعول إذا أصدرت مخس من الدول األطراف        - ٢ 
                          وتودع الدول األطراف هذه      .                  من هذه املادة    ١                                         هـذه االتفاقـية إعالنات مبوجب الفقرة           يف  

                                                                                    اإلعالنـات لـدى األمني العام لألمم املتحدة، الذي سريسل نسخا منها إىل الدول األطراف           
           وال خيل هذا    .                                                               وجيوز سحب أي إعالن يف أي وقت بإخطار يوجه إىل األمني العام             .        األخـرى 

                                                               تشكل موضوع بالغ سبقت إحالته مبقتضى هذه املادة، وال جيوز                                    السـحب بنظر أية مسالة    
                                                                                    تسـلم أي بـالغ مـن أية دولة طرف مبقتضى هذه املادة بعد أن يتسلم األمني العام إخطار        

   .                                                            سحب اإلعالن ما مل تكن الدولة الطرف املعنية قد أصدرت إعالنا جديدا

 ٢٢املادة 
                        تعلن يف أي وقت أهنا تعترف                                    جيوز ألية دولة طرف يف هذه االتفاقية أن  - ١ 

                                                                               مبقتضى هذه املادة باختصاص اللجنة يف تسلم ودراسة بالغات واردة من أفراد أو نيابة     
                                                                          عن أفراد خيضعون لواليتها القانونية ويدعون أهنم ضحايا النتهاك دولة طرف يف أحكام 

         تفاقية مل                                                         وال جيوز للجنة أن تتسلم أي بالغ إذا كان يتصل بدولة طرف يف اال  .         االتفاقية
  .                  تصدر مثل هذا اإلعالن



 155                       اتفاقية مناهضة التعذيب 

 

                                                            تعترب اللجنة أي بالغ مقدم مبوجب هذه املادة غري مقبول إذا كان غفال  - ٢ 
                                                                            من التوقيع أو إذا رأت أنه يشكل إساءة الستعمال حق تقدمي مثل هذه البالغات أو أنه 

  .                            ال يتفق مع أحكام هذه االتفاقية

                         ر الدولة الطرف يف هذه                        ، توجه اللجنة نظ    ٢                          مع مراعاة نصوص الفقرة      - ٣ 
                               ويدعى بأهنا تنتهك أيا من       ١                                      تكون قد أصدرت إعالنا مبوجب الفقرة           ليت               االتفاقـية ا  

                   وتقدم الدولة اليت     .                                                                  أحكام االتفاقية إىل أية بالغات معروضة عليها مبقتضى هذه املادة         
                                                                                       تتسـلم لفـت النظر املشار إليه إىل اللجنة يف غضون ستة أشهر تفسريات أو بيانات                

  .                                                          بية توضح األمر ووسائل االنتصاف اليت اختذهتا تلك الدولة، إن وجدت   كتا

                                                                          تـنظر اللجـنة يف البالغات اليت تتسلمها مبوجب هذه املادة يف ضوء مجيع               - ٤ 
  .                                                                           املعلومات املتوفرة لديها من مقدم البالغ أو من ينوب عنه ومن الدولة الطرف املعنية

                             ا أي فرد مبوجب هذه املادة ما مل                                  ال تنظر اللجنة يف أية بالغات يتقدم هب - ٥ 
  :        تتحقق من

                        حبثها مبوجب أي إجراء من  ي                                        أن املسـألة نفسها مل جير حبثها، وال جير         ) أ ( 
  ؛                                  إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية

       هذه   ي                                                                     أن الفـرد قد استنفد مجيع وسائل االنتصاف احمللية املتاحة، وال تسر             ) ب ( 
                                                  ائل االنتصاف بصورة غري معقولة أو يف حالة عدم                                                    القـاعدة يف حالـة إطالة مدة تطبيق وس        

  .                                                                احتمال إنصاف الشخص الذي وقع ضحية النتهاك هذه االتفاقية على حنو فعال

                                                                        تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدراسة البالغات املقدمة هلا           - ٦ 
  .              مبوجب هذه املادة

    وإىل                                                              تبعــث اللجــنة بوجهــات نظــرها إىل الدولــة الطــرف املعنــية  - ٧ 
  .          مقدم البالغ

                                                                     تصبح أحكام هذه املادة نافذة املفعول إذا أصدرت مخس من الدول األطراف        - ٨ 
                          وتودع الدول األطراف هذه      .                  من هذه املادة    ١                                            يف هـذه االتفاقـية إعالنات مبوجب الفقرة         

                                                                                    اإلعالنـات لـدى األمني العام لألمم املتحدة، الذي سريسل نسخا منها إىل الدول األطراف           
                                                                             وجيوز سحب أي إعالن يف أي وقت بإخطار يوجه إىل األمني العام، وال خيل هذا              .       األخـرى 

                                                                                       السـحب بنظر أية مسألة تشكل موضوع بالغ سبقت إحالته مبقتضى هذه املادة، وال جيوز               
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                                                                                    تسـلم أي بـالغ مـن أية دولة طرف مبقتضى هذه املادة بعد أن يتسلم األمني العام إخطار        
   .                                 الطرف املعنية أصدرت إعالنا جديدا                         سحب اإلعالن ما مل تكن الدولة

 ٢٣املادة 
                                                                         حيـق ألعضاء اللجنة وألعضاء جلان التوفيق املخصصة، الذين يعينون مبقتضى            

                                                التمتع بالتسهيالت واالمتيازات واحلصانات اليت        ٢١           من املادة     )    ه   ( ١                   الفقـرة الفرعية    
               و منصوص عليه يف                                                             يتمـتع هبـا اخلرباء املوفدون يف مهام متعلقة باألمم املتحدة كما ه   
   .                                                          الفروع ذات الصلة من اتفاقية امتيازات األمم املتحدة وحصاناهتا

 ٢٤املادة 
                                                                       تقدم اللجنة إىل الدول األطراف وإىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة تقريرا سنويا  

   .                                       عن أنشطتها املضطلع هبا مبوجب هذه االتفاقية
 اجلزء الثالث

 ٢٥املادة 
  .                           على هذه االتفاقية جلميع الدول                 يفتح باب التوقيع  - ١ 

                          وتودع صكوك التصديق لدى      .                                     ختضـع هذه االتفاقية إلجراء التصديق      - ٢ 
   .                       األمني العام لألمم املتحدة

 ٢٦املادة 
                     ويصبح االنضمام ساري     .                                                   يفتح باب االنضمام إىل هذه االتفاقية جلميع الدول        

   .      ملتحدة                                                 املفعول عند إيداع صك االنضمام لدى األمني العام لألمم ا

 ٢٧املادة 
                                                                         يـبدأ نفـاذ هـذه االتفاقية يف اليوم الثالثني بعد تاريخ إيداع صك               - ١ 

  .                                                     التصديق أو االنضمام العشرين لدى األمني العام لألمم املتحدة

                                                                            يبدأ نفاذ االتفاقية بالنسبة لكل دولة تصدق عليها أو تنضم إليها بعد             - ٢ 
                                  يوم الثالثني بعد تاريخ قيام الدولة                                                     إيـداع صـك التصديق أو االنضمام العشرين يف ال         

   .                                         بإيداع وثيقة التصديق أو االنضمام اخلاصة هبا



 157                       اتفاقية مناهضة التعذيب 

 

 ٢٨املادة 
                                                                       ميكـن ألي دولـة وقـت التوقيع أو التصديق على هذه االتفاقية أو               - ١ 

  .  ٢٠                                                                      االنضمام إليها، أن تعلن أهنا ال تعترف باختصاص اللجنة املنصوص عليه يف املادة 

                 من املادة أن     ١                                   كون قد أبدت حتفظا وفقا للفقرة                              ميكـن ألي دولة طرف ت      - ٢ 
   .                                                                       تسحب هذا التحفظ، يف أي وقت تشاء، بإرسال إخطار إىل األمني العام لألمم املتحدة

 ٢٩املادة 
                                                                       حيـوز ألي دولة طرف يف هذه االتفاقية أن تقترح إدخال تعديل عليها              - ١ 

      بإبالغ   .                    لعام بناء على ذلك                ويقوم األمني ا    .                                              وأن تقدمـه إىل األمـني العام لألمم املتحدة        
                                                                                       الدول األطراف بالتعديل املقترح مع طلب بإخطاره مبا إذا كانت هذه الدول حتبذ عقد              

                        حالة تأييد ثلث الدول       يف   و  .                                                         مؤمتـر للدول األطراف للنظر يف االقتراح والتصويت عليه        
        ر، يدعو                                                                          األطراف على األقل يف غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا التبليغ، لعقد هذا املؤمت    

                                      ويقدم األمني العام أي تعديل تعتمده        .                                                 األمـني العام إىل عقده حتت رعاية األمم املتحدة        
  .                                                                        أغلبية من الدول األطراف احلاضرة يف املؤمتر واملصوتة إىل مجيع الدول األطراف لقبوله

                         من هذه املادة عندما      ١                                                     يـبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة           - ٢ 
                                                                ل األطراف يف هذه االتفاقية األمني العام لألمم املتحدة بقبوهلا التعديل                    خيطـر ثلثا الدو   

  .                                طبقا لإلجراءات الدستورية لكل منها

      وتبقى   .                                                                      تكون التعديالت، عند بدء نفاذها، ملزمة للدول األطراف اليت قبلتها          - ٣ 
   .                                                                         الدول األطراف األخرى ملزمة بأحكام هذه االتفاقية وبأية تعديالت تكون قد قبلتها

 ٣٠املادة 
                                                                          أي نـزاع ينشأ بني دولتني أو أكثر من الدول فيما يتعلق بتفسري هذه               - ١ 

                                                                                       االتفاقـية أو تنفيذها وال ميكن تسويته عن طريق التفاوض، يطرح للتحكيم بناء على              
                                                 فإذا مل تتمكن األطراف يف غضون ستة أشهر من تاريخ طلب   .                   طلب إحدى هذه الدول

                                              يم التحكيم، جيوز ألي من تلك األطراف أن حييل الرتاع                            التحكيم، من املوافقة على تنظ
  .                                                            إىل حمكمة العدل الدولية بتقدمي طلب وفقا للنظام األساسي هلذه احملكمة

                                                               جيوز لكل دولة أن تعلن يف وقت توقيع هذه االتفاقية أو التصديق عليها  - ٢ 
          ولن تكون    .   دة               من هذه املا    ١                                                              أو االنضـمام إلـيها، أهنا ال تعترب نفسها ملزمة بالفقرة            
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                                        من هذه املادة بالنسبة ألي دولة طرف تكون  ١                                 الدول األطراف األخرى ملزمة بالفقرة 
  .                  قد أبدت هذا التحفظ

         من هذه  ٢                                                 جيوز يف أي وقت ألي دولة طرف أبدت حتفظا وفقا للفقرة    - ٣ 
   .                                                                املادة أن تسحب هذا التحفظ بإرسال إخطار إىل األمني العام لألمم املتحدة

 ٣١املادة 
                                                                      حيـوز ألي دولة طرف أن تنهى ارتباطها هبذه االتفاقية بإخطار كتايب             - ١ 

                                         ويصبح اإلهناء نافذا بعد مرور سنة على تاريخ   .                                       ترسـله إىل األمني العام لألمم املتحدة      
  .                          تسلم األمني العام هذا اإلخطار

                                                                هذا اإلهناء إىل إعفاء الدولة الطرف من االلتزامات الواقعة           ي         لـن يؤد   - ٢ 
                                                                              وجب هذه االتفاقية فيما يتعلق بأي عمل أو إغفال حيدث قبل التاريخ الذي                       علـيها مب  

                                                         ولن خيل اإلهناء بأي شكل باستمرار نظر أي مسألة تكون            .                            يصـبح فـيه اإلهناء نافذا     
  .                                                                 اللجنة ماضية يف نظرها بالفعل قبل التاريخ الذي يصبح فيه اإلهناء نافذا

                            دولة طرف باالتفاقية نافذا، ال                                       بعد التاريخ الذي يصبح فيه إهناء ارتباط  - ٣ 
   .                                                      تبدأ اللجنة النظر يف أية مسألة جديدة تتعلق بتلك الدولة

  ٣٢املادة 
                                                                              يعـلم األمني العام لألمم املتحدة مجيع أعضاء األمم املتحدة ومجيع الدول اليت              

  :                                                  وقعت هذه االتفاقية أو انضمت إليها بالتفاصيل التالية

  ؛  ٢٦   و  ٢٥       املادتني                       نضمامات اليت تتم مبوجب                        التوقيعات والتصديقات واال  ) أ ( 
                     ، وكذلك تاريخ بدء      ٢٧                                                تـاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية مبوجب املادة           ) ب ( 

  ؛  ٢٩                                      نفاذ أية تعديالت تدخل عليها مبوجب املادة 
  .  ٣١                       حاالت اإلهناء مبقتضى املادة   ) ج ( 

 ٣٣املادة 
        نكليزية            سبانية واإل                                                  تـودع هـذه االتفاقية، اليت تتساوى نصوصها اإل         - ١ 

  .                                                                       والروسية والصينية والعربية والفرنسية يف احلجية لدى األمني العام لألمم املتحدة

  .                                                                   يرسل األمني العام لألمم املتحدة نسخا مصدقة من هذه االتفاقية إىل مجيع الدول - ٢ 
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 بروتوكول اختياري التفاقية مناهضة التعذيب
 أو العقوبة القاسية وغريه من ضروب املعاملة

 الإنسانية أو املهينةأو ال

 ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول١٨ املؤرخ ٥٧/١٩٩اعتمد بقرار اجلمعية العامة 
 )مل يدخل حيز النفاذ(

 ديباجة
                                 إن الدول األطراف يف هذا الربوتوكول، 
                                                        أن التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو                إذ تؤكد من جديد 

                   ً      ً               ظورة وتشكل انتهاكاً صارخاً حلقوق اإلنسان،                           الالإنسانية أو املهينة أمور حم

                                                               بضرورة اختاذ تدابري إضافية لتحقيق مقاصد اتفاقية مناهضة                 ً          واقتـناعاً مـنها    
      املشار  (                                                                                    التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة             

               شخاص احملرومني من                             وباحلاجة إىل تعزيز محاية األ      )                                       إلـيها فـيما يـلي باسم االتفاقية       
                                                                                         حريـتهم من التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو              

        املهينة،

                                              من االتفاقية تلزمان كل دولة طرف باختاذ          ١٦    و  ٢                   إىل أن املادتني               وإذ تشـري   
                                                                                         تدابـري فعالـة ملنع أعمال التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو               

                                           الإنسانية أو املهينة يف أي إقليم خيضع لواليتها،  ال

                                                                          بأنه تقع على الدول مسؤولية أساسية عن تنفيذ هاتني املادتني، وبأن                    وإذ تقر  
                                                                                تعزيـز محايـة األشخاص احملرومني من حريتهم واالحترام الكامل ملا هلم من حقوق              

                  لدولية تكمل وتعزز                                                                  اإلنسان مها مسؤولية مشتركة يتقامسها اجلميع وأن هيئات التنفيذ ا       
                  التدابري الوطنية، 
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                                                                       إىل أن املنع الفعال للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة                      وإذ تشـري   
                                                                                            القاسـية أو الالإنسـانية أو املهيـنة يقتضي التثقيف واختاذ مجلة من التدابري املتنوعة               

                                    التشريعية واإلدارية والقضائية وغريها،

                                                ر العاملي حلقوق اإلنسان الذي عقد يف فيينا يف                        إىل أن املؤمت   ًً                   وإذ تشـري أيضـا     
                                                 أن اجلهود الرامية إىل استئصال شأفة التعذيب ينبغي      جازما       ، أعلن     ١٩٩٣      يونيه  /      حزيران

                                       ودعا إىل اعتماد بروتوكول اختياري       ،           ً                                   أن تركـز أوالً وقـبل كل شيء على الوقاية         
                  ة ألماكن االحتجاز،                                                   الغرض منه إنشاء نظام وقائي يقوم على زيارات منتظم ،        لالتفاقية

                                                      بأن محاية األشخاص احملرومني من حريتهم من التعذيب وغريه من         ً      واقتناعاً منها 
                                                                                          ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ميكن تعزيزها بوسائل غري             
                                                                         قضائية ذات طابع وقائي تقوم على أساس القيام بزيارات منتظمة ألماكن االحتجاز،

  :            على ما يلي     اتفقت   قد  

 مبادئ عامة: اجلزء األول
 ١املادة 

                                                                         اهلـدف من هذا الربوتوكول هو إنشاء نظام قوامه زيارات منتظمة تضطلع هبا         
                                                                                  هيـئات دولية ووطنية مستقلة لألماكن اليت حيرم فيها األشخاص من حريتهم، وذلك             

   .                    لالإنسانية أو املهينة                                                             بغية منع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو ا

 ٢املادة 
                                                                       تنشـأ جلنة فرعية ملنع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة             - ١ 

                                                   يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة الفرعية ملنع         (                                           القاسـية أو الالإنسـانية أو املهيـنة         
   .                                               وتقوم بأداء املهام املنصوص عليها يف هذا الربوتوكول  )        التعذيب

                                                              ة الفرعية ملنع التعذيب عملها يف إطار ميثاق األمم املتحدة                     تؤدي اللجن  - ٢ 
      عاملة  مل                                                                           وتسترشـد مبقاصـده ومـبادئه وكذلك باملعايري اليت وضعتها األمم املتحدة             

  .                       األشخاص احملرومني من حريتهم

                                      ً                            تسترشد اللجنة الفرعية ملنع التعذيب أيضاً مببادئ السرية والرتاهة وعدم  - ٣ 
   .        ملوضوعية     ية وا    شمول             االنتقائية وال
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  .                                                                       تتعاون اللجنة الفرعية ملنع التعذيب والدول األطراف على تنفيذ هذا الربوتوكول - ٤ 

 ٣املادة 
                               زائرة واحدة أو أكثر على       ة                       كل دولة طرف  هيئ                  ن أو تستبقي  ُ           ّ      ُتنشـئ أو تعيّ    

                                                                              املستوى احمللي ملنع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية 
   ).                                               يشار إليها فيما يلي باسم اآللية الوقائية الوطنية (       املهينة    أو 

 ٤املادة 
                      ً                                              تسـمح كل دولة طرف، وفقاً هلذا الربوتوكول، بقيام اآلليات املشار            - ١ 

                                                         بزيارات ألي مكان خيضع لواليتها ولسيطرهتا ويوجد فيه          ٣    و  ٢                      إلـيها يف املـادتني      
                             هم إما مبوجب أمر صادر عن                                                         أشخاص حمرومون أو ميكن أن يكونوا حمرومني من حريت        

                             يشار إليها فيما يلي باسم        (     سكوهتا                                                          سلطة عامة أو بناء على إيعاز منها أو مبوافقتها أو           
                                                                وجيري االضطالع هبذه الزيارات هبدف القيام، عند اللزوم، بتعزيز            ).               أماكن االحتجاز 

     ة أو                                                                               محايـة هؤالء األشخاص من التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسي           
   .                     الالإنسانية أو املهينة

                                                                 يعـين احلـرمان من احلرية، ألغراض هذا الربوتوكول، أي شكل من             - ٢ 
                                                                                  أشكال احتجاز شخص أو سجنه أو إيداعه يف مكان عام أو خاص للتوقيف ال يسمح               

                                              بأمر من أي سلطة قضائية أو إدارية أو غريها من  ،                              هلذا الشخص فيه مبغادرته كما يشاء
  .             السلطات األخرى

 اللجنة الفرعية ملنع التعذيب: اجلزء الثاين
 ٥املادة 

       تصديق      وبعد    .                                                        تـتألف اللجنة الفرعية ملنع التعذيب من عشرة أعضاء         - ١ 
                   عدد أعضاء اللجنة    ُ         ُيرفع    ،                 أو انضمامه إليه                     هذا الربوتوكول       على                  العضـو اخلمسـني     

  .     ً  عضواً  ٢٥                         الفرعـية ملنـع التعذيب إىل 

                                     ملنع التعذيب من بني الشخصيات اليت تتمتع                           خيتار أعضاء اللجنة الفرعية  - ٢ 
                                                                                      خبلـق رفـيع وخربة مهنية مشهود هلم هبا يف ميدان إقامة العدل، وخاصة يف القانون                
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                                                                                      اجلـنائي أو إدارة السجون أو الشرطة، أو يف شىت امليادين املتصلة مبعاملة األشخاص               
  .                احملرومني من حريتهم

                             عذيب، االعتبار الواجب للتوزيع                                 ، يف تشكيل اللجنة الفرعية ملنع الت  وىل ي - ٣ 
  .                                                                     اجلغرايف العادل ولتمثيل خمتلف أشكال احلضارة والنظم القانونية للدول األطراف

ُ                      ً          يف عملية التشكيل هذه االعتباُر لتمثيل كال اجلنسني متثيالً               أيضا        ويوىل   - ٤                            
  .       ً                                     متوازناً على أساس مبادئ املساواة وعدم التمييز

     ن من  ا                             للجنة الفرعية ملنع التعذيب عضو   ا             يكون يف عضوية               ال جيـوز أن      - ٥ 
   .                 مواطين دولة واحدة

                                                                     يعمـل أعضاء اللجنة الفرعية بصفتهم الفردية، ويتمتعون باالستقالل          - ٦ 
  .                                                            والرتاهة، ويكونون على استعداد خلدمة اللجنة الفرعية بصورة فعالة

 ٦املادة 
       يصل        ً  ، عدداً                  من هذه املادة    ٢                          ً               لكل دولة طرف أن ترشح، وفقاً للفقرة         - ١ 

  ،  ٥                                                        ان املؤهالت ويستوفيان الشروط املنصوص عليها يف املادة            حيوز                 إىل مرشحني اثنني    
  .                                                        وتوفر، يف سياق هذا الترشيح، معلومات مفصلة عن مؤهالت املرشحني

                                     إحدى الدول األطراف يف هذا الربوتوكول؛     جنسية          املرشحان   مل حي    )    أ   (- ٢ 

                   ة الطرف اليت ترشحه؛                             املرشحني على األقل جنسية الدول      مل أحد حي  ) ب ( 

                                         أكثر من مواطنني اثنني من دولة طرف واحدة؛ُ     ُيرشح  ال   ) ج ( 

                           ً                                قبل أن ترشح دولة طرف مواطناً من دولة طرف أخرى، تطلب موافقة   ) د ( 
  .                               كتابية من تلك الدولة وحتصل عليها

              الذي تعقد    ،                            تاريخ اجتماع الدول األطراف          من                            قبل مخسة شهور على األقل     - ٣ 
                                                                             له، يوجه األمني العام لألمم املتحدة رسالة إىل الدول األطراف يدعوها فيها                           االنـتخابات خال  

        جبميع       أجبديا                              ً        األمني العام قائمة مرتبة ترتيباً          قدم  وي  .                                        إىل تقدمي ترشيحاهتا يف غضون ثالثة أشهر      
  .                                                        األشخاص املرشحني على هذا النحو، تبني الدول األطراف اليت رشحتهم
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 ٧املادة 
  :                                        لجنة الفرعية ملنع التعذيب على الوجه التايلُ               ُينتخب أعضاء ال - ١ 

      من   ٥          املادة           واردة يف                                                   يـوىل االعتبار األول للوفاء بالشروط واملعايري ال         ) أ ( 
               هذا الربوتوكول؛

                                                                االنتخاب األول يف موعد ال يتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء             ى  جر ُ ُي  ) ب ( 
                    نفاذ هذا الربوتوكول؛

                                 ة الفرعية ملنع التعذيب بواسطة                                         تنتخـب الدول األطراف أعضاء اللجن       ) ج ( 
               االقتراع السري؛

                                                               انتخابات أعضاء اللجنة الفرعية ملنع التعذيب يف اجتماعات          ى    جـر  ُ ُت  ) د ( 
        ويف تلك    .                                                                        للـدول األطـراف تعقد كل سنتني بدعوة من األمني العام لألمم املتحدة            

    خاص                                                ً        ً                       االجـتماعات الـيت يشكل فيها ثلثا الدول األطراف نصاباً قانونياً، يكون األش          
                                                                                      املنتخـبون يف اللجـنة الفرعـية ملنع التعذيب هم الذين حيصلون على أكرب عدد من                
   .                                                                    األصوات وعلى أغلبية مطلقة من أصوات ممثلي الدول األطراف احلاضرين واملصوتني

                                                                إذا أصـبح مواطـنان اثنان من دولة طرف، خالل العملية االنتخابية،     - ٢ 
                     املرشح الذي حيصل على    كون              ملنع التعذيب، ي                                    مؤهلني للخدمة أعضاء يف اللجنة الفرعية 

               ويف حالة حصول     .                                   عضو اللجنة الفرعية ملنع التعذيب        هو                            أكـرب عـدد من األصوات       
  :                                                 املواطنني على نفس العدد من األصوات يتبع اإلجراء التايل

                                                                     إذا قامـت الدولـة الطرف بترشيح واحد فقط من املواطنني اللذين              ) أ ( 
  ؛                                      واطن عضوا يف اللجنة الفرعية ملنع التعذيب        هذا امل   كون               حيمالن جنسيتها، ي

                                                             إذا قامت الدولة الطرف بترشيح كال املواطنني اللذين حيمالن جنسيتها،   ) ب ( 
                                                         ً   تصويت مستقل بواسطة االقتراع السري لتحديد أيهما يصبح عضواً؛ ى  جر ُ ُي

                                                                      إذا مل تقـم الدولـة الطرف بترشيح أي من املواطنني اللذين حيمالن               ) ج ( 
  .                                                  ً  تصويت مستقل باالقتراع السري لتحديد أيهما يصبح عضواً ى ر          جنسيتها، جي
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 ٨املادة 
                                                                                       يف حالـة وفـاة أو استقالة عضو يف اللجنة الفرعية ملنع التعذيب أو إذا مل يعد                  

           ً                                                                 العضو قادراً ألي سبب على أداء مهامه، تقوم الدولة الطرف اليت رشحت العضو بترشيح 
  ،  ٥                                    الشروط املنصوص عليها يف املادة                                                  شـخص صاحل آخر تتوفر فيه املؤهالت ويستويف       

                                                                                     وذلك للخدمة حىت االجتماع التايل للدول األطراف، مع مراعاة احلاجة إىل حتقيق توازن             
              وتعترب املوافقة   .                                  ً                            مناسب بني شىت ميادين االختصاص، ورهناً مبوافقة غالبية الدول األطراف

                يف غضون ستة                                    الدول األطراف أو أكثر رد سليب          عدد                                 ممـنوحة ما مل يصدر عن نصف        
  .                بالتعيني املقترح       بإبالغها                         األمني العام لألمم املتحدة     قيام          أسابيع من 

 ٩املادة 
                   وجيوز إعادة انتخاهبم   .                                                       ينتخب أعضاء اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ملدة أربع سنوات  

                   األعضاء املنتخبني يف        عدد                           وتنتهي مدة عضوية نصف       .                                   مـرة واحـدة إذا أعيد ترشيحهم      
                                                                        ول عـند انقضاء عامني؛ وعقب االنتخاب األول مباشرة ختتار أمساء هؤالء                         االنـتخاب األ  

  . ٧         من املادة   )  د ( ١                                                    األعضاء بقرعة جيريها رئيس االجتماع املشار إليه يف الفقرة 

 ١٠املادة 
     وجيوز   .                                                               تنتخب اللجنة الفرعية ملنع التعذيب أعضاء مكتبها ملدة عامني         - ١ 

   .              إعادة انتخاهبم

             ينص، يف مجلة     الذي   ،                               رعية ملنع التعذيب نظامها الداخلي              تضع اللجنة الف - ٢ 
  :                أمور، على ما يلي

                                             ً                 يـتكون النصـاب القـانوين مـن نصـف عدد األعضاء مضافاً إليه        ) أ ( 
          عضو واحد؛

                                                                      تـتخذ قـرارات اللجـنة الفرعـية ملـنع التعذيب بأغلبية أصوات              ) ب ( 
                األعضاء احلاضرين؛

  .       يب سرية                                   تكون جلسات اللجنة الفرعية ملنع التعذ  ) ج ( 

                                                              يدعو األمني العام لألمم املتحدة إىل عقد االجتماع األول للجنة الفرعية  - ٣ 
                                                                                     ملـنع التعذيب، وبعد االجتماع األول الذي تعقده، جتتمع اللجنة الفرعية يف األوقات             
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                                                 اللجنة الفرعية وجلنة مناهضة التعذيب دوراهتما        عقد  وت  .                               اليت يقضي هبا نظامها الداخلي    
  .                   دة يف السنة على األقل               متزامنة مرة واح

 والية اللجنة الفرعية ملنع التعذيب: اجلزء الثالث
 ١١املادة 

  :                                      تقوم اللجنة الفرعية ملنع التعذيب مبا يلي 

                             ، وتقدم توصياهتا إىل الدول      ٤                                           زيـارة األمـاكن املشار إليها يف املادة           ) أ ( 
        غريه من                                                                       األطـراف بشـأن محاية األشخاص، احملرومني من حريـتهم، من التعذيب و           

  ؛        املهينة                                                ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو

  :             تقوم مبا يلي                                وفيما خيص اآلليات الوقائية الوطنية  ) ب ( 

                                                                إسداء املشورة وتقدمي املساعدة للدول األطراف، عند االقتضاء، لغرض       ̀  ١̀ 
                  إنشاء هذه اآلليات؛

                     باآلليات الوقائية    ،  وم                    والسري عند اللز    ،                            احلفـاظ على االتصال املباشر     ̀  ٢̀ 
                   بغية تعزيز قدراهتا؛    هلـا                                        الوطنية وتوفري التدريب واملساعدة التقنية 

                                                                     توفري املشورة واملساعدة لآلليـات الوطنية يف تقييم االحتياجات والوسائل       ̀  ٣̀ 
               من التعذيب    ،                     احملرومني من حريتهم    ،                   تعزيز محاية األشخاص                  الالزمـة بغية    

                                       عقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛                          وغريه من ضروب املعاملة أو ال

                                                                 قـدمي التوصيات واملالحظات إىل الدول األطراف بغية تعزيز قدرات           ت ̀  ٤̀ 
                                                                        ووالية اآلليات الوقائية الوطنية ملنع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة          

  ؛                                          أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

                              عام، مع هيئات األمم املتحدة                                             الـتعاون، لغـرض منع التعذيب بوجه          ) ج ( 
                                                          عن املؤسسات أو املنظمات الدولية واإلقليمية والوطنية         ال                           وآلـياهتا ذات الصـلة فض     
                                          األشخاص من التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو     مجيع                            العاملة يف سبيل تعزيز محاية  

  .                                       العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
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 ١٢املادة 
                                                              ة ملنع التعذيب من أداء واليتها على النحو املبني يف املادة                                لتمكني اللجنة الفرعي   

  :                           ، تتعهد الدول األطراف مبا يلي  ١١

                                                                       استقبال اللجنة الفرعية ملنع التعذيب يف إقليمها وتيسري سبيل وصوهلا            ) أ ( 
                    من هذا الربوتوكول؛ ٤                                     إىل أماكن االحتجاز كما هي حمددة يف املادة 

  يت                                         التعذيب بكافة املعلومات ذات الصلة ال                                    تـزويد اللجنة الفرعية ملنع        ) ب ( 
                          بغية تعزيز محاية األشخاص            اختاذها                                               تطلبها لتقييم االحتياجات والتدابري الواجب           قـد  

                                                                                     احملـرومني من حريتهم من التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو              
                      الالإنسانية أو املهينة؛

                                  الفرعية ملنع التعذيب واآلليات                                        تشـجيع وتيسري االتصاالت بني اللجنة       ) ج ( 
                  الوقائية الوطنية؛

                                                                    حبث التوصيات اليت تتقدم هبا اللجنة الفرعية ملنع التعذيب والدخول يف         ) د ( 
  .                                  حوار معها حول تدابري التنفيذ املمكنة

 ١٣املادة 
   ا        ، برناجم  ال                                                    اللجنة الفرعية ملنع التعذيب، عن طريق القرعة أو              ضــع    ت - ١ 

  .  ١١                                                دول األطراف بغية أداء والياهتا كما هي حمددة يف املادة                    للزيارات املنتظمة لل

                                                                      اللجنة الفرعية ملنع التعذيب، بعد التشاور، الدول األطراف بربناجمها             طر   خ ُ ُت - ٢ 
  .                                                                              ليتسىن هلذه الدول القيام، دون تأخري، باختاذ الترتيبات العملية الالزمة ألداء الزيارات

                             األقل من أعضاء اللجنة الفرعية                  عضوان اثنان على                     قــوم بالزيارات     ي - ٣ 
                                                     يرافق هذين العضوين، عند االقتضاء، خرباء مشهود هلم باخلربة      قــد  و  .            ملنع التعذيب

                                                                               والدراية الفنية يف امليادين اليت يغطيها هذا الربوتوكول وينتقون من قائمة باخلرباء جيري 
                  ضية األمم املتحدة                                                                    إعدادها باالستناد إىل االقتراحات املقدمة من الدول األطراف ومفو        

                     وتقترح الدول األطراف    .                                                           حلقـوق اإلنسـان ومركز األمم املتحدة ملنع اجلرمية الدولية         
  .                                             من اخلرباء الوطنيني ال يزيدون على اخلمسة        ا                                       املعنـية، لغـرض إعداد القائمة، عدد      

                                                                                          وللدولـة الطـرف أن تعترض على إدراج خبري بعينه يف الزيارة فتقوم اللجنة الفرعية               
  .      بري آخر         باقتراح خ
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        ، زيارة  ا                                                         وللجنة الفرعية ملنع التعذيب أن تقترح، إذا ما رأت ذلك مناسب - ٤ 
  .                               متابعة قصرية تتم إثر زيارة عادية

 ١٤املادة 
                                                                         لـتمكني اللجـنة الفرعية ملنع التعذيب من أداء واليتها تتعهد الدول             - ١ 

  :                                         األطراف يف هذا الربوتوكول بأن تتيح هلا ما يلي

                                                         د لكافة املعلومات اليت تتعلق بعدد األشخاص احملرومني من                   غري مقي   ال   وصو  ) أ ( 
                          عن عدد األماكن ومواقعها؛ ال    فض ٤                                              حريتهم بأماكن احتجازهم على النحو املبني يف املادة 

                                                              غـري مقيد لكافة املعلومات املتعلقة مبعاملة هؤالء األشخاص           ال     وصـو   ) ب ( 
                 وبظروف احتجازهم؛

                                 أدناه، لكافة أماكن االحتجاز      ٢            بالفقرة    ا                     غـري مقـيد، رهن      ال     وصـو   ) ج ( 
                  وملنشآهتا ومرافقها؛

                                                         إجراء مقابالت خاصة مع األشخاص احملرومني من حريتهم دون               فرصة    ) د ( 
                                                                         وجـود شهود، إما بصورة شخصية وإما بوجود مترجـم إذا اقتضت الضرورة ذلك،     

        معلومات                                                                            فضال عن أي شخص ترى اللجنة الفرعية ملنع التعذيب أنـه ميكن أن يوفر              
               ت صلة باملوضوع؛  ذا

                                                            حـرية اختيار األماكن اليت ترغب يف زيارهتا واألشخاص الذين ترغب        ) ه ( 
  .          يف مقابلتهم

              التـذرع بــه                                                     واالعتراض على زيارة ملكان احتجاز بعينه ال ميكن          - ٢ 
ـَّـة وموجـبـة هلـا عالقة بالدفاع الوطين أو السالمة العامة                             َّ                                                                     إال ألسـباب مـلح

    دون                                                    اب خطري يف املكان املزمع زيارته، مما حيول مؤقتا                                        والكـوارث الطبيعية أو اضطر    
         معلنة كي                                           وال ميكن أن تتذرع الدولة الطرف حبالة طوارئ     .                       االضـطالع بزيارة كهذه   

  .                     لالعتراض على الزيارة ا   مربر         يكون ذلك 

 ١٥املادة 
                                                 بإنزال أي عقوبة بأي شخص أو منظمة أو يطبق                                    تأمر أي سلطة أو مسؤول         ال   

                                                                     و يسمح هبا أو يتغاضى عنها بسبب قيام هذا الشخص أو هذه املنظمة                             عليهما العقوبة أ  
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                   صحيحة كانت أم     ،                                                                   بتبلـيغ اللجـنة الفرعية ملنع التعذيب أو أعضائها أي معلومات          
                                                                       خاطئة، وال ينبغي أن يضار هذا الشخص أو هذه املنظمة يف غري ذلك من األحوال بأي 

  .    كانت      ً أيـاً      طريقة 

 ١٦املادة 
              إىل الدولة    ا                                         رعية ملنع التعذيب توصياهتا ومالحظاهتا سر                      تبلغ اللجنة الف   - ١ 
  .            عالقة باملوضوع   ـا                  وطنية، إذا كانت هل       وقائية      آلية       إىل أي        الطرف و

                بأي تعليقات    ا                                                       تنشـر اللجـنة الفرعية ملنع التعذيب تقريرها مشفوع         - ٢ 
  .                                                                                      صادرة عن الدولة الطرف املعنية كلما طلبت منها هذه الدولة الطرف أن تفعل ذلك             

                                                                                       إذا ما كشفت الدولة الطرف عن جانب من التقرير جيوز للجنة الفرعية نشر التقرير               و
                                          نشر بيانات شخصية دون موافقة صرحية من         تـ             بيد أنه ال      .         جزء منه       نشـر              بكامله أو   

  .          الشخص املعين

   عن       لنـي                                                                تقـوم اللجـنة الفرعية ملنع التعذيب بتقدمي تقرير سنوي ع           - ٣ 
  .  يب                           أنشطتها إىل جلنة مناهضة التعذ

                                                                  إذا امتنعت الدولة الطرف عن التعاون مع اللجنة الفرعية ملنع التعذيب،  - ٤ 
ـ                                                         ، أو عن اختاذ خطوات لتحسني احلالة على ضوء توصيات            ١٤    و   ١٢              لـلمادتني     ا     وفق

                                                                                         اللجـنة الفرعـية ملنع التعذيب، جاز للجنة مناهضة التعذيب، بناء على طلب اللجنة              
                                                أصوات أعضائها، وبعد إتاحة الفرصة للدولة                                                  الفرعـية ملنع التعذيب، أن تقرر بأغلبية      

                                       حول املوضوع أو نشر تقرير اللجنة الفرعية      لنـي                                 الطرف إلبداء آرائها، إصدار بيان ع
  .           ملنع التعذيب

 اآلليات الوقائية الوطنية: اجلزء الرابع
 ١٧املادة 

           سنة واحدة          أقصاها                    يف غضون فترة      ،                 ّ                 كل دولة طرف أو تعّين أو تنشئ              تستبقي   
                       آلية وقائية وطنية     ،                       عليه أو االنضمام إليه         صديق                                  ء نفاذ هذا الربوتوكول أو الت              بعـد بد  

                        واآلليات املنشأة بواسطة     .                                                           مسـتقلة واحدة أو أكثر ملنع التعذيب على املستوى احمللي         
                                                                          وحدات ال مركزية ميكن تعيينها آليات وقائية وطنية ألغراض هذا الربوتوكول إذا كان 

  .          ه من أحكام               مع ما ينص علي ا           نشاطها متفق



 169                                        بروتوكول اختياري التفاقية مناهضة التعذيب 

 

 ١٨املادة 
                                                                  تـتكفل الدول األطراف بضمان االستقالل الوظيفي لآلليات الوقائية          - ١ 

  .                        عن استقالل العاملني فيها ال                     الوطنية التابعة هلا فض

         الوقائية                                                         تتخذ الدول األطراف التدابري الضرورية لكي تتوفر خلرباء اآللية  - ٢ 
                                  سعى هذه الدول إلجياد توازن بني اجلنسني   وت  .                                       الوطنية القدرات الالزمة والدراية املهنية

  .                                          للمجموعات العرقية وجمموعات األقلية يف البلد      مالئم     ومتثيل

                                                                        تـتعهد الـدول األطراف بتوفري املوارد الالزمة ألداء اآلليات الوقائية            - ٣ 
  .              الوطنية مهامها

                                                                       تـويل الدول األطراف، عند إنشاء اآلليات الوقائية الوطنية، االعتبار           - ٤ 
  .           حقوق اإلنسان             لتعزيز ومحاية                                        جب للمبادئ املتصلة مبركز املؤسسات الوطنية     الوا

 ١٩املادة 
  :               السلطات التالية            كحـد أدنـى،                              متنح اآلليات الوقائية الوطنية،  

                                          بدراسة معاملة األشخاص احملرومني من حريتهم يف                    على حنو منتظم،             القيام،    ) أ ( 
                                                      بغية القيام، إذا لزم األمر، بتعزيز محايتهم من          ٤                                            أماكن االحتجاز على النحو احملدد يف املادة        

                                                                     التعذيب ومن ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛

                                                                   تقـدمي توصـيات إىل السـلطات املعنية بغرض حتسني معاملة وأوضاع              ) ب ( 
  ة                                                                                األشـخاص احملـرومني مـن حريتهم ومنع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوب         
                                                                                    القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، مع مراعاة املعايري ذات الصلة اليت وضعتها األمم املتحدة؛

  .                                                                تقدمي اقتراحات ومالحظات تتعلق بالتشريعات القائمة أو مبشاريع القوانني  ) ج ( 

 ٢٠املادة 
                                                                       لتمكني اآلليات الوقائية الوطنية من أداء واليتها، تتعهد الدول األطراف يف هذا  

  :                           لربوتوكول بأن تتيح هلا ما يلي ا

                                                               احلصـول على مجيع املعلومات املتعلقة بعدد األشخاص احملرومني من            ) أ ( 
                عن عدد هذه     ال     ، فض  ٤                                                             حريتهم املوجودين يف أماكن االحتجاز كما هو حمدد يف املادة           

                 األماكن ومواقعها؛
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                                                                 احلصـول على مجيع املعلومات اليت تشري إىل معاملة هؤالء األشخاص            ) ب ( 
                    عن ظروف احتجازهم؛ ال  فض

                                              الوصول إىل مجيع أماكن االحتجاز ومنشآهتا ومرافقها؛  ) ج ( 

                                                               فرصة إجراء مقابالت خاصة مع األشخاص احملرومني من حريتهم دون            ) د ( 
                                                                  د ومقابلتهم إما بصورة شخصية وإما من خالل مترجم إذا اقتضت             ـو            وجـود شـه   

                                ية الوطنية أنه ميكن أن يقدم                                               عن أي شخص آخر تعتقد اآللية الوقائ        ال              الضـرورة، فض  
                 معلومات ذات صلة؛

                                                                حرية اختيار األماكن اليت تريد زيارهتا واألشخاص الذين تريد مقابلتهم؛    ) ه ( 

                                                                       احلـق يف إجـراء اتصاالت مع اللجنة الفرعية ملنع التعذيب وموافاهتا              ) و ( 
  .                   مبعلومات واالجتماع هبا

 ٢١املادة 
                                  أي عقوبة بأي شخص أو منظمة                                 ي سلطة أو مسؤول بإنزال           تأمر أ    ال   - ١ 

                                                                                          أو أن يطبق عليهما العقوبة أو يسمح هبا أو يتغاضى عنها بسبب قيام هذا الشخص أو                
                                    أي معلومات، صحيحة كانت أم خاطئة، وال  ب                                         هذه املنظمة بتبليغ اآللية الوقائية الوطنية 

   يا  أ                                                                                  ينبغي أن يضار هذا الشخص أو هذه املنظمة يف غري ذلك من األحوال بأي طريقة                
  .    كانت

   .      حرمتها                                                        لمعلومات السرية اليت جتمعها اآللية الوقائية الوطنية               كـون ل  ت - ٢ 
  .                                                                   وال تنشر أي بيانات شخصية دون موافقة صرحية من الشخص املعين بتلك البيانات

 ٢٢املادة 
                                                                   تقوم السلطات املختصة يف الدولة الطرف املعنية ببحث التوصيات الصادرة عن  

  .                                             ة، وتدخل يف حوار معها حول تدابري التنفيذ املمكنة                     اآللية الوقائية الوطني

 ٢٣املادة 
                                                                             تـتعهد الـدول األطراف يف هذا الربوتوكول بنشر وتوزيع التقارير السنوية             

  .                                  الصادرة عن اآلليات الوقائية الوطنية
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 اإلعالن: اجلزء اخلامس
 ٢٤املادة 

      تنفيذ                                             ً                     للـدول األطـراف إثر عملية التصديق أن تصدر إعالناً بتأجيل             - ١ 
  .                                                                التزاماهتا سواء مبقتضى اجلزء الثالث أو اجلزء الرابع من هذا الربوتوكول

                        وعلى إثر تقدمي الدولة      .                                            يسري هذا التأجيل ملدة أقصاها ثالث سنوات       - ٢ 
         للجنة   ،                                                                               الطـرف ملـا يلزم من احلجج وبعد التشاور مع اللجنة الفرعية ملنع التعذيب             

  .   ُ     ني أُخريني                                    مناهضة التعذيب أن متدد هذه الفترة سنت

 األحكام املالية: اجلزء السادس
 ٢٥املادة 

                                                                 تتحمل األمم املتحدة النفقات اليت تتكبدها اللجنة الفرعية ملنع التعذيب  - ١ 
  .                     يف تنفيذ هذا الربوتوكول

                                                                 األمـني العام لألمم املتحدة ما يلزم من املوظفني واملرافق ألداء                   يوفـر    - ٢ 
  .                                    على النحو الفعال مبقتضى هذا الربوتوكول                                  اللجنة الفرعية ملنع التعذيب مهامها 

 ٢٦املادة 
                   ً                                           ينشـأ صـندوق خاص وفقاً لإلجراءات ذات الصلة املتبعة يف اجلمعية      - ١ 

                  ً                                                                     العامة، ويدار وفقاً لألنظمة والقواعد املالية لألمم املتحدة، وذلك للمساعدة يف متويل            
       قيامها                 دولة طرف إثر                                                                       تنفـيذ التوصيات اليت تقدمها اللجنة الفرعية ملنع التعذيب إىل           

  .                                               فضال عن الربامج التعليمية لآلليات الوقائية الوطنية           بزيارة هلا، 

                                                                    جيـوز متويل الصندوق اخلاص عن طريق التربعات اليت تقدمها احلكومات            - ٢ 
  .                                                                            واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية وغريها من الكيانات العامة واخلاصة

 ختاميةأحكام : اجلزء السابع
 ٢٧املادة 

  .                                                            يفتح باب التوقيع على هذا الربوتوكول ألي دولة وقعت على االتفاقية - ١ 
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                                                                  خيضع هذا الربوتوكول للتصديق عليه من جانب أي دولة صدقت على            - ٢ 
  .                                             وتودع صكوك التصديق لدى األمني العام لألمم املتحدة  .                        االتفاقية أو انضمت إليها

                              لربوتوكول ألي دولة صدقت على                                         يفـتح بـاب االنضـمام إىل هذا ا         - ٣ 
  .                       االتفاقية أو انضمت إليها

                                                     االنضـمام بـإيداع صـك االنضمام لدى األمني العام                 نفـاذ           يـبدأ    - ٤ 
  .           لألمم املتحدة

                                                                     خيطـر األمـني العـام لألمـم املتحدة مجيع الدول املوقعة على هذا               - ٥ 
   .   ام                                                              الربوتوكول أو املنضمة إليه بإيداع كل صك من صكوك التصديق أو االنضم

 ٢٨املادة 
                                                                       يـبدأ نفـاذ هذا الربوتوكول يف اليوم الثالثني من تاريخ إيداع صك              - ١ 

  .                                                     التصديق أو االنضمام العشرين لدى األمني العام لألمم املتحدة

                                                               بالنسبة لكل دولة تصدق على هذا الربوتوكول أو تنضم إليه بعد إيداع  - ٢ 
                         لألمم املتحدة، يدخل هذا                                                             صـك التصـديق أو االنضمام العشرين لدى األمني العام           

  .                                                                         الربوتوكول حيز النفاذ يف اليوم الثالثني من تاريخ إيداع صك تصديقها أو انضمامها

 ٢٩املادة 
                                                                            تسـري أحكام هذا الربوتوكول على الدول االحتادية جبميع أجزائها دون أية             

  .            أو استثناءات     قيود 

 ٣٠املادة 
  .                          أي حتفظات على هذا الربوتوكولُ      ُتبدى   ال  

 ٣١ة املاد
ّ                                                                    ال متـّس أحكام هذا الربوتوكول التزامات الدول األطراف مبقتضى أي اتفاقية            

                                     وتشجع اللجنة الفرعية ملنع التعذيب       .                   ً                             إقليمـية تنشئ نظاماً لزيارات أماكن االحتجاز      
                                                                                     واهليـئات املنشـأة مبوجب تلك االتفاقيات اإلقليمية على التشاور والتعاون من أجل             

  .                        فعال ألهداف هذا الربوتوكول                         تفادي االزدواج والتعزيز ال
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 ٣٢املادة 
                                                                أحكام هذا الربوتوكول التزامات الدول األطراف باتفاقيات جنيف              متـس      ال   

   ٨                                  وبروتوكوليها اإلضافيني املؤرخني         ١٩٤٩       أغسطس   /     آب   ١٢                    األربـع املؤرخــة     
                                                     إمكانية أن تأذن أي دولة طرف للجنة الصليب األمحر            متس         ، وال       ١٩٧٧       يونيه   /      حزيران
  .                                                            زيارة أماكن االحتجاز يف احلاالت غري املشمولة بالقانون اإلنساين الدويل         الدولية ب

 ٣٣املادة 
                                           أن تنقض هذا الربوتوكول يف أي وقت مبقتضى إخطار               ألية دولة طرف - ١ 

                                                                                       كتايب توجهه إىل األمني العام لألمم املتحدة الذي يبلغ فيما بعد سائر الدول األطراف              
     ً                        نافذاً بعد انقضاء سنة على            النقض         ويصبح    .        ة بذلك                                 يف هـذا الربوتوكول ويف االتفاقي     

  .                 األمني العام اإلخطار     تلقي       تاريخ 

                                           إعفاء الدولة الطرف من التزاماهتا مبوجب هذا          النقض                      ال يترتب على هذا      - ٢ 
           ، أو جتاه           النقض                                                                       الـربوتوكول جتـاه أي فعـل أو وضع قد حيدث قبل تاريخ بدء نفاذ              

                             اختاذها فيما يتعلق بالدولة                  ملنع التعذيب                نة الفرعية                                          اإلجراءات اليت قررت أو قد تقرر اللج      
                                                                                          الطـرف املعنية، كما ال خيل هذا النقض على أي حنو مبواصلة النظر يف أية مسألة تكون                 

  .                                                 قد شرعت يف النظر فيها قبل تاريخ بدء نفاذ هذا النقض              ملنع التعذيب               اللجنة الفرعية

                        الطرف، ال تبدأ اللجنة            الدولة                     النقض الصادر عن                           بعد تاريخ بدء نفاذ      - ٣ 
  .                                        النظر يف أي مسألة جديدة تتعلق بتلك الدولة            ملنع التعذيب         الفرعية 

 ٣٤املادة 
                                                                     ألي دولـة طـرف أن تقـترح تعديال وتقدمه إىل األمني العام لألمم               - ١ 

                                                                         وحييل األمني العام إىل الدول األطراف يف هذا الربوتوكول التعديل املقترح             .         املـتحدة 
                                                                    بطلب إليها بأن تبلغه إن كانت حتبذ عقد مؤمتر للدول األطراف                            ً     فـور تلقيه مشفوعاً   

                                         ويف حالة إعراب ثلث تلك الدول األطراف         .                                        بغرض النظر يف االقتراح والتصويت عليه     
                                                                           عـلى األقـل، يف غضـون أربعة أشهر من تاريخ ورود اإلحالة من األمني العام، عن      

  .                                   انعقاد املؤمتر برعاية األمم املتحدة                                                     حتبيذها عقد مثل هذا املؤمتر، يدعو األمني العام إىل        
                                                                                      ويقـدم األمني العام أي تعديل، يعتمده املؤمتر بأغلبية ثلثي الدول األطراف احلاضرة             

  .                   الدول األطراف لقبوله    مجيع            املصوتة، إىل  و
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ْعتمد وفقاً للفقرة         - ٢  ْ         ً                  يدخـل أي تعديل ُي                                  من هذه املادة، بعد قبوله من      ١              ُ 
                                     ً                طراف يف هذا الربوتوكول، حيز النفاذ وفقاً للعملية                                         جانـب األغلبية بثلثي الدول األ     

  .           كل دولة طرف ل          الدستورية 

                                 لدول األطراف اليت قبلتها، وتظل      ل                                    تكون التعديالت عند نفاذها ملزمة       - ٣ 
  .                                                                       الدول األطراف األخرى ملزمة بأحكام هذا الربوتوكول وبأية تعديالت سبق هلا قبوهلا

 ٣٥املادة 
          االمتيازات                                           ملنع التعذيب واآلليات الوقائية الوطنية         ة  ُ                            ُيمنح أعضاء اللجنة الفرعي    

      أعضاء      منح   ُ ُي و  .                                                                واحلصـانات الـيت تكون الزمة ملمارستهم مهامهم على حنو مستقل          
      من    ٢٢                                              االمتيازات واحلصانات املنصوص عليها يف البند                                        اللجـنة الفرعية ملنع التعذيب      

      ً   ، رهناً      ١٩٤٦       فرباير   / ط      شبا   ١٣                                                       اتفاقـية امتـيازات األمم املتحدة وحصاناهتا املؤرخة         
  .                 من تلك االتفاقية  ٢٣             بأحكام البند 

 ٣٦املادة 
        إىل دولة        بزيارة                                                            مجـيع أعضاء اللجنة الفرعية ملنع التعذيب أثناء قيامهم                عـلى    

                                                                     اإلخالل بأحكام ومقاصد هذا الربوتوكول وباالمتيازات واحلصانات اليت                  طرف، دون 
  :          يتمتعون هبا

ُ   َ   ملَُزوَر   ة ا                         احترام قوانني وأنظمة الدول  ) أ (     ة؛ َ

                                                                        االمتـناع عن أي فعل أو نشاط يتعارض مع ما تتسم به واجباهتم من                ) ب ( 
  .              طابع نزيه ودويل

 ٣٧املادة 
       سبانية  إل                                   الذي تتساوى يف احلجية نصوصه ا       ،                      يـودع هذا الربوتوكول    - ١ 

  .                                                                        نكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى األمني العام لألمم املتحدة   واإل

                                                                    رسل األمني العام لألمم املتحدة إىل مجيع الدول نسخا مصدقا عليها             ي - ٢ 
  .                من هذا الربوتوكول
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 االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع
 العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

 ١٨ املؤرخ ٤٥/١٥٨اعتمدت  بقرار اجلمعية العامة 
 ١٩٩٠ديسمرب /كانون األول

 الديباجة
  ،     فاقية     ه االت                    إن الدول األطراف يف هذ 
                                                   املبادئ املنصوص عليها يف الصكوك األساسية لألمم                                 إذ تـأخذ يف اعتـبارها      

                                                                         املتحدة املتعلقة حبقوق اإلنسان، وخاصة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل 
                                                                                 اخلـاص بـاحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق           

                                                            تفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري،                                   املدنـية والسياسـية، واال    
                                                                     واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية حقوق الطفل،

                                                   املبادئ واملعايري الواردة يف الصكوك ذات الصلة                                ً       وإذ تـأخذ يف اعتبارها أيضاً      
                       تعلقة باهلجرة من أجل                                                                   املوضـوعة يف إطار منظمة العمل الدولية، وخاصة االتفاقية امل         

                                                            ، واالتفاقية املتعلقة باهلجرة يف ظروف تعسفية وتشجيع تكافؤ الفرص  )  ٩٧    رقم  (      العمل 
                               والتوصية بشأن اهلجرة من أجل       )    ١٤٣     رقم   (                                         واملسـاواة يف معاملة العمال املهاجرين       

                      ، واالتفاقية املتعلقة    )   ١٥١     رقم   (                                     ، والتوصية بشأن العمال املهاجرين       )  ٨٦     رقم   (       العمل  
  ، )   ١٠٥    رقم  (                                  ، واالتفاقية املتعلقة بإلغاء السخرة  )  ٢٩    رقم  (                     سخرة أو العمل القسري    بال

                                                                أمهية املبادئ الواردة يف اتفاقية مناهضة التمييز يف ميدان                             وإذ تؤكد من جديد    
                                                               التعليم، الصادرة عن منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة،

                                  ه من ضروب املعاملة أو العقوبة                                          إىل اتفاقية مناهضة التعذيب وغري               وإذ تشـري   
                                                                                          القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واإلعالن الصادر عن مؤمتر األمم املتحدة الرابع ملنع             
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                                                                                  اجلـرمية ومعاملـة اجملرمني، ومدونة قواعد سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني،            
                          واالتفاقيات املتعلقة بالرق،

                                       العمل الدولية، كما ورد يف دستورها، هو                        إىل أن أحد أهداف منظمة       وإذ تشري 
                                                                                 محاية مصاحل العمال عند استخدامهم يف بلدان غري بلداهنم، وإذ تضع يف اعتبارها خربة         

                                                                وجتربة تلك املنظمة يف املسائل املتصلة بالعمال املهاجرين وأفراد أسرهم،

                                                                 بأمهـية العمل املنجز بصدد العمال املهاجرين وأفراد أسرهم يف                       وإذ تعـترف     
                                                                                   أجهـزة خمـتلفة يف األمـم املـتحدة، وخاصة يف جلنة حقوق اإلنسان وجلنة التنمية                
                                                                                      االجتماعية، ويف منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، ومنظمة األمم املتحدة للتربية           

                                                                  والعلم والثقافة، ومنظمة الصحة العاملية، وكذلك يف منظمات دولية أخرى،

                                          حرزته بعض الدول، على صعيد إقليمي أو                          بالتقدم الذي أ                 ً     وإذ تعـترف أيضاً    
                                                      ً                              ثنائي، صوب محاية حقوق العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، فضالً عن اعترافها بأمهية            

                                                     وفائدة االتفاقات الثنائية واملتعددة األطراف يف هذا اجملال،

                                                   ً             أمهية وحجم ظاهرة اهلجرة اليت تشمل ماليني الناس ومتس عدداً                      وإذ تـدرك   
                 يف اجملتمع الدويل،    ً          كبرياً من الدول

                                                               تدفق موجات العمال املهاجرين على الدول والشعوب املعنية،                        وإذ تعـي أثر    
                                                                                      ورغـبة منها يف إرساء قواعد ميكن أن تسهم يف التوفيق بني مواقف الدول عن طريق                

                                                             قبول مبادئ أساسية تتعلق مبعاملة العمال املهاجرين وأفراد أسرهم،

         ً                                      اليت كثرياً ما جيد العمال املهاجرون وأفراد                      حالة الضعف                       وإذ تضع يف اعتبارها    
                                                                          أسرهم أنفسهم فيها بسبب أمور منها بعدهم عن دولة املنشأ والصعوبات اليت ميكن أن 

                                         تصادفهم والناشئة عن وجودهم يف دولة العمل،

                                                             بأن حقوق العمال املهاجرين وأفراد أسرهم مل يعترف هبا بقدر              ً        واقتـناعاً منها   
                                ا تتطلب لذلك محاية دولية مناسبة،                   كاف يف كل مكان، وبأهن

               ً                                   أن اهلجرة غالباً ما تكون السبب يف نشوء مشاكل خطرية                   وإذ تأخذ يف االعتبار 
                                                                      ألفراد أسر العمال املهاجرين وكذلك للعمال أنفسهم، وخاصة بسبب تشتت األسرة،

                                                        أن املشاكل اإلنسانية اليت تنطوي عليها اهلجرة تكون                                وإذ تضـع يف اعتبارها     
                                                                              يف حالة اهلجرة غري النظامية، وإذ هي مقتنعة لذلك بضرورة تشجيع اإلجراءات                  أجسم  
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                                                                                       املالئمـة بغـية منع التنقالت السرية واالجتار بالعمال املهاجرين والقضاء عليها، ويف             
                                                   الوقت نفسه تأمني محاية ما هلم من حقوق اإلنسان األساسية،

                         و الذين هم يف وضع غري                                                    أن العمال غري احلائزين للوثائق الالزمة أ                 وإذ تـرى   
                                                                                 نظـامي يسـتخدمون، يف أحيان كثرية، بشروط أقل مواتاة من شروط عمل العمال              
                                                                                    اآلخـرين، وأن بعض أرباب العمل جيدون يف ذلك ما يغريهم بالبحث عن هذا النوع               

                                                  من اليد العاملة بغية جين فوائد املنافسة غري العادلة،

                                   استخدام العمال املهاجرين الذين هم يف                              أن مما يثين عن اللجوء إىل                 ً       وإذ تـرى أيضـاً     
                                                                                       وضـع غري نظامـي أن يتم االعتـراف علـى نطاق أوسع مبا جلميع العمال املهاجرين من               
                                                                               حقوق اإلنسان األساسية، وأن منح بعـض احلقـوق اإلضافيـة ملن يكونـون يف وضـع            

              العمل على                                                                             نظامـي مـن العمال املهاجرين وأفراد أسرهم سيشجع مجيع املهاجرين وأرباب         
                                                                 احترام القوانني واإلجراءات اليت أقرهتا الدول املعنية وعلى االمتثال هلا،

                                                              لذلك باحلاجة إىل حتقيق احلماية الدولية حلقوق مجيع العمال                  ً          واقتـناعاً مـنها    
                                                                                        املهاجرين وأفراد أسرهم، مع إعادة التأكيد على القواعد األساسية ووضعها يف اتفاقية            

                  لى املستوى العاملي،                   شاملة ميكن أن تطبق ع

  :                   قد اتفقت على ما يلي 

 النطاق والتعاريف: اجلزء األول
 ١املادة 

                                             ً                     تنطبق هذه االتفاقية، باستثناء ما ينص عليه خالفاً لذلك فيما بعد، على  - ١ 
                                                                           مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم دون متييز من أي نوع مثل التمييز بسبب اجلنس، 

                                                                 اللغة، أو الدين أو املعتقد، أو الرأي السياسي أو غريه، أو                                          أو العنصـر، أو اللون، أو       
                                                                            األصل القومي، أو العرقي أو االجتماعي، أو اجلنسية، أو العمر، أو الوضع االقتصادي، 

  .                                                      أو امللكية، أو احلالة الزوجية، أو املولد، أو أي حالة أخرى

         ن وأفراد                                                        تنطبق هذه االتفاقية خالل كامل عملية هجرة العمال املهاجري   - ٢ 
                                                                                     أسـرهم، وتشـمل هذه العملية التحضري للهجرة، واملغادرة، والعبور، وفترة اإلقامة            
                                                                                        بكاملها، ومزاولة نشاط مقابل أجر يف دولة العمل وكذلك العودة إىل دولة املنشأ أو              

  .                   دولة اإلقامة العادية
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 ٢املادة 
  :                  ألغراض هذه االتفاقية 

                      شخص الذي سيزاول أو          إىل ال   "                 العامـل املهاجـر  "                يشـري مصـطلح      - ١ 
  .                           ً                                 يزاول أو ما برح يزاول نشاطاً مقابل أجر يف دولة ليس من رعاياها

                                            إىل العامل املهاجر الذي حيتفظ مبحل إقامته         "            عامل احلدود  "              يشـري مصطلح      ) أ   ( ٢ 
                                                                           املعتاد يف دولة جماورة ويعود إليه عادة كل يوم أو على األقل مرة واحدة يف األسبوع؛

                                       إىل العامل املهاجر الذي يتوقف عمله،        "            عامل املومسي   ال "            يشري مصطلح     ) ب ( 
                                       ّ                     بطبيعته، على الظروف املومسية، وال يؤدى إالّ أثناء جزء من السنة؛

                                             ، الذي يضم فئة صائدي األمساك، إىل العامل         "    املالح "              يشـري مصطلح      ) ج ( 
                                                        املهاجر الذي يعمل على سفينة مسجلة يف دولة ليس من رعاياها؛

                           إىل العامل املهاجر الذي يعمل   "                    عامل على منشأة حبرية  ال "          يشري مصطلح   ) د ( 
                                              على منشأة حبرية ختضع لوالية دولة ليس من رعاياها؛

                                   إىل العامل املهاجر الذي يكون حمل        "               العامل املتجول  "              يشـري مصطلح        ) ه ( 
                                                                                         إقامـته املعتاد يف دولة ما، ويضطر إىل السفر إىل دولة أو دول أخرى لفترات وجيزة                

         مهنته؛    ً        نظراً لطبيعة

                      ُ          إىل العامل املهاجر الذي ُيقبل       "                      العامل املرتبط مبشروع   "            يشري مصطلح     ) و ( 
                                                                         بدولة العمل لفترة حمددة لكي يعمل فقط يف مشروع معني جيري تنفيذه يف تلك الدولة  

                من قبل رب عمله؛

  :                إىل العامل املهاجر  "                   عامل االستخدام احملدد "          يشري مصطلح   ) ز (

                                            ترة زمنية حمدودة ومعينة إىل دولة العمل،                                   الـذي أرسله رب العمل لف      ̀  ١̀ 
                                 لالضطالع مبهمة حمددة أو واجب حمدد؛ أو

                                                                          الـذي يقـوم لفترة زمنية حمددة ومعينة بعمل يتطلب مهارة مهنية أو              ̀  ٢̀ 
                                                     جتارية أو تقنية أو غريها من املهارات العالية التخصص؛ أو

     ضطالع               ً                                                الـذي يقوم، بناًء على طلب رب العمل يف دولة العمل، باال            ̀  ٣̀ 
                                                                       لفترة زمنية حمدودة ومعينة بعمل مؤقت أو قصري بطبيعته، والذي يتعني          
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                                                                              عليه أن يغادر دولة العمل إما عند انتهاء فترة اإلقامة املأذون لـه هبا             
                                                                         أو قبلها إذا كان مل يعد يضطلع بتلك املهمة احملددة أو الواجب احملدد             

                     أو يشتغل بذلك العمل؛

                                إىل العامل املهاجر الذي يزاول       "         به اخلاص            العامل حلسا  "            يشري مصطلح     ) ح ( 
     ً                           ُ                                        نشـاطاً مقابل أجر خالف النشاط الذي ُيزاول مبوجب عقد استخدام، ويكسب قوته    
                                                                                          عن طريق هذا النشاط الذي يزاوله عادة مبفرده أو باالشتراك مع أفراد من أسرته، أو               

           يف االتفاقات                                                                          إىل أي عامل مهاجر آخر يعترف به يف التشريع املنطبق يف دولة العمل أو           
  .                                     ً            الثنائية أو املتعددة األطراف بوصفه عامالً حلسابه اخلاص

 ٣املادة 
  :                        ال تنطبق هذه االتفاقية على 

                                                                األشـخاص الـذي ترسلهم أو تشغلهم منظمات ووكاالت دولية أو             ) أ ( 
                                                                                     األشخاص الذين ترسلهم أو تشغلهم دولة ما خارج إقليمها ألداء مهام رمسية، وينظم             

                                                         القانون الدويل العام أو اتفاقات أو اتفاقيات دولية حمددة؛             قبوهلم ومركزهم

                                                                األشـخاص الذين تقوم دولة ما أو من ينوب عنها بإرساهلم أو تشغيلهم     ) ب ( 
                                                                               خارج إقليمها، والذين يشتركون يف برامج التنمية وبرامج التعاون األخرى، وينظم قبوهلم 

                 ً          ذلك االتفاق، عماالً مهاجرين؛                                             ومركزهم باتفاق مع دولة العمل وال يعتربون، مبوجب 

                                                                األشخاص الذين يقيمون يف دولة ختتلف عن دولة منشئهم بوصفهم مستثمرين؛  ) ج ( 

                                                                    الالجـئني وعدميي اجلنسية، ما مل ينص على ذلك االنطباق يف التشريع              ) د ( 
                                                                           الوطين ذي الصلة للدولة الطرف املعنية أو يف الصكوك الدولية السارية بالنسبة هلا؛

              طالب واملتدربني؛  ال    ) ه ( 

                                                                    املالحـني والعمال على املنشآت البحرية الذين مل يسمح هلم باإلقامة             ) و ( 
  .                                   ومزاولة نشاط مقابل أجر يف دولة العمل

 ٤املادة 
                    إىل األشخاص املتزوجني     "             أفراد األسرة  "                                   ألغراض هذه االتفاقية، يشري مصطلح       

     ً                           وفقاً للقانون املنطبق، آثار                                                                من عمال مهاجرين أو الذين تربطهم هبم عالقة تنشأ عنها،         
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                                                                               مكافئة للزواج، وكذلك أطفاهلم املعالني وغريهم من األشخاص املعالني الذي يعترف           
         ً             ً                                                                       هبـم أفـراداً يف األسرة وفقاً للتشريع املنطبق أو االتفاقات املنطبقة الثنائية أو املتعددة              

  .                            األطراف املربمة بني الدول املعنية

 ٥املادة 
  :                                    ة، يعترب العمال املهاجرون وأفراد أسرهم                 ألغراض هذه االتفاقي 

                                          ُ                      حائـزين للوثـائق الالزمـة أو يف وضع نظامي إذا أُذن هلم بالدخول       ) أ ( 
                                                                                    واإلقامة ومزاولة نشاط مقابل أجر يف دولة العمل مبوجب قانون تلك الدولة ومبوجب             

                                   ً       اتفاقات دولية تكون تلك الدولة طرفاً فيها؛

                                     و يف وضع غري نظامي إذا مل ميتثلوا                                            غـري حائـزين للوثـائق الالزمة أ         ) ب ( 
  .            من هذه املادة  )  أ (                                     للشروط املنصوص عليها يف الفقرة الفرعية 

 ٦املادة 
  :                  ألغراض هذه االتفاقية 
                                       الدولة اليت يكون الشخص املعين من رعاياها؛  "           دولة املنشأ "           يقصد مبصطلح   ) أ ( 
            هاجر فيها،                                 الدولة اليت سيزاول العامل امل      "            دولة العمل  "             يقصد مبصطلح     ) ب ( 

               ً               ً                              أو يزاول حالياً، أو زاول نشاطاً مقابل أجر، حسبما تكون احلال؛
                                         أية دولة مير فيها الشخص املعين يف أية          "             دولة العبور  "               يقصـد مبصطلح      ) ج ( 

  .                                                                        رحلة إىل دولة العمل أو من دولة العمل إىل دولة املنشأ أو دولة اإلقامة املعتادة

 عدم التمييز يف احلقوق: اجلزء الثاين
 ٧املادة 

                        ً                                                     تتعهد الدول األطراف، وفقاً للصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان باحترام           
                                                                                     احلقـوق املنصـوص عليها يف هذه االتفاقية وتأمينها جلميع العمال املهاجرين وأفراد             
                                                                                        أسرهم املوجودين يف إقليمها أو اخلاضعني لواليتها دون متييز من أي نوع، مثل التمييز              

                                                                            العنصر، أو اللون، أو اللغة، أو الدين أو املعتقد، أو الرأي السياسي                             بسبب اجلنس، أو    
                                                                                          أو غريه، أو األصل القومي أو العرقي أو االجتماعي، أو اجلنسية، أو العمر، أو الوضع               

  .                                                                االقتصادي، أو امللكية، أو احلالة الزوجية، أو املولد، أو أي حالة أخرى
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 ين وأفراد أسرهمحقوق اإلنسان جلميع املهاجر: اجلزء الثالث
 ٨املادة 

                                                                         يتمتع العمال املهاجرون وأفراد أسرهم باحلرية يف مغادرة أي دولة، مبا            - ١ 
                                                      وال خيضع هذا احلق ألية قيود باستثناء القيود اليت ينص عليها   .                      يف ذلـك دولة منشئهم   

                                                                                           القـانون وتقتضيها محاية األمن الوطين، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو اآلداب              
                                                                                   العامة أو حقوق الغري وحرياهتم، واليت تكون متمشية مع احلقوق األخرى املعترف هبا             

  .                      يف هذا اجلزء من االتفاقية

                                                                    لـلمعال املهاجـرين وأفراد أسرهم احلق يف أي وقت يف دخول دولة              - ٢ 
  .                   منشئهم والبقاء فيها

 ٩املادة 
  .                                                 حيمي القانون حق احلياة للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم 

 ١٠دة املا
ّ                                                                                ال يعّرض العامل املهاجر أو أي فرد من أسرته للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة                    

  .                               القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

 ١١املادة 
ّ                                                        ال يعّرض العامل املهاجر أو أي فرد من أسرته لالسترقاق أو االستعباد - ١      .  

  .       ً أو قسراً  ُ                                                  ال ُيلزم العامل املهاجر أو أي فرد من أسرته بالعمل سخرة  - ٢ 

                                                      من هذه املادة متنع، يف الدول اليت جيوز فيها أن            ٢                       ال يعتـرب أن الفقرة       - ٣ 
                                                                       ً                يفـرض السجن مع األشغال الشاقة كعقوبة على جرمية ما، أداء األشغال الشاقة طبقاً              

  .                                      حلكم يقضي هبذه العقوبة صادر عن حمكمة خمتصة

   ":  ً راً                العمل سخرة أو قس "                              ألغراض هذه املادة، ال يشمل مصطلح  - ٤ 

                      من هذه املادة مما      ٣                                                     أي عمل أو أية خدمة غري مشار إليهما يف الفقرة             ) أ ( 
                                                                                يطلـب عـادة من شخص حمتجز نتيجة ألمر قانوين صادر من حمكمة، أو يطلب من                

                                               شخص يف أثناء فترة اإلفراج املشروط من هذا االحتجاز؛
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   اة                                                                  أيـة خدمة مستوجبة يف حاالت الطوارئ أو الكوارث اليت هتدد حي             ) ب ( 
                  اجملتمع أو رفاهيته؛

                            ً                                             أي عمـل أو أية خدمة تشكل جزءاً من االلتزامات املدنية العادية ما               ) ج ( 
  .                ً                         دامت مفروضة أيضاً على رعايا الدولة املعنية

 ١٢املادة 
  .                                                                     للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم احلق يف حرية الفكر والضمري والدين          - ١ 

                                         قد خيتارونه أو أن يعتنقوا هذا الدين                                                        ويشمل هذا احلق حرية أن يكون هلم دين أو معت         
                                                                     ً           أو املعتقد، وحرية إظهار دينهم أو معتقدهم، إما منفردين أو مع مجاعة وعلناً أو خلوة، 

  .                                    ً عبادة وإقامة للشعائر، وممارسة وتعليماً

ّ                                                                ال يعّرض العمال املهاجرون وأفراد أسرهم إلكراه ينتقص من حريتهم           - ٢      
  .                                       رونه، أو أن يعتنقوا هذا الدين أو املعتقد                             يف أن يكون هلم دين أو معتقد خيتا

                                                                        ال ختضـع حـرية إظهار الفرد لدينه أو معتقده إال للقيود اليت يقررها            - ٣ 
                                                                                            القانون وتقتضيها محاية السالمة العامة، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو اآلداب             

  .                                   العامة أو حقوق الغري وحرياهتم األساسية

                                                   يف هذه االتفاقية باحترام حرية األبوين اللذين                              تـتعهد الدول األطراف    - ٤ 
                                                                                      يكون واحد منهما على األقل من العمال املهاجرين، واألولياء القانونيني، إن وجدوا،            

  .                                        ً                يف تأمني التعليم الديين واألخالقي ألوالدهم وفقاً ملعتقداهتم اخلاصة

 ١٣املادة 
  .         ن أي تدخل                                               للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم حق اعتناق اآلراء دو - ١ 

                                                                          للعمـال املهاجرين وأفراد أسرهم احلق يف حرية التعبري؛ ويشمل هذا احلق             - ٢ 
                                                                                         حـرية التماس مجيع أنواع املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها، بصرف النظر عن احلدود،             

  .                                                                         سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة، أو يف شكل فين أو بأية وسيلة أخرى خيتاروهنا

                          من هذه املادة واجبات      ٢                                  سة احلق املنصوص عليه يف الفقرة                  تستتبع ممار  - ٣ 
                                                          ولذلك جيوز أن ختضع لبعض القيود، شريطة أن ينص عليها            .                    ومسـؤوليات خاصـة   
  :                     القانون وأن تكون الزمة
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                           الحترام حقوق الغري أو مسعتهم؛  ) أ ( 

                                                                              حلماية األمن القومي للدول املعنية أو النظام العام، أو الصحة العامة أو              ) ب ( 
             آلداب العامة؛ ا

                          لغرض منع أية دعاية للحرب؛  ) ج ( 

                                                                  لغرض منع أية دعوة إىل الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل   ) د ( 
  .     ً                                حتريضاً على التمييز أو العداء أو العنف

 ١٤املادة 
َ                                                                            ال يعـَرض العـامل املهاجـر أو أي فرد من أسرته للتدخل التعسفي أو غري                      

                                                                 أو يف شؤون أسرته أو بيته أو مراسالته أو اتصاالته األخرى                                   املشروع يف حياته اخلاصة   
                                    وحيق لكل عام مهاجر ولكل فرد من         .                                               أو لالعتداءات غري القانونية على شرفه ومسعته      

  .                                                         أسرته التمتع حبماية القانون ضد هذا التدخل أو هذه االعتداءات

 ١٥املادة 
                      ن ممتلكاته، سواء أكانت   ُ                                           ً    ال ُيحرم العامل املهاجر أو أي فرد من أسرته تعسفاً م 

               ً         ً               وإذا صودرت كلياً أو جزئياً ممتلكات عامل   .                                      مملوكة ملكية فردية أو باالشتراك مع الغري
                                                                                        مهاجـر أو ممتلكات فرد من أسرته، مبقتضى التشريع النافذ يف دولة العمل، فإنه حيق               

  .                          ً     ً       ً   للشخص املعين أن يتلقى تعويضاً عادالً وكافياً

 ١٦املادة 
  .                                           ين وأفراد أسرهم احلق يف احلرية والسالمة الشخصية             للعمال املهاجر - ١ 

                                                                    حيق للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم احلصول من الدولة على احلماية           - ٢ 
                                                                              الفعالـة مـن التعرض للعنف واإلصابة البدنية والتهديدات والتخويف، سواء على يد    

  .   سات                                                           املوظفني العموميني أو على يد األشخاص العاديني أو اجلماعات أو املؤس

                                                                         أي عملـية حتقق من هوية العمال املهاجرين أو أفراد أسرهم يقوم هبا              - ٣ 
  .                                             ً                       املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني جيب أن جتري وفقاً إلجراءات حيددها القانون
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ّ                                        ً         ً                    ال يعّرض العمال املهاجرون أو أفراد أسرهم، فردياً أو مجاعياً، للقبض            - ٤      
                         ً                من حريتهم إال ألسباب ووفقاً إلجراءات                              ً                  علـيهم أو احتجازهم تعسفاً؛ وال حيرمون      

  .             حيددها القانون

   ّ                                                                     يـبلّغ العمال املهاجرون أو أفراد أسرهم بأسباب القبض عليهم عند             - ٥ 
       ّ                              كما يبلّغون على وجه السرعة بلغة        .                                                إلقـاء القـبض، وبقدر اإلمكان بلغة يفهموهنا       

  .                           يفهموهنا بالتهم املوجهة إليهم

                                  ملهاجرون أو أفراد أسرهم املقبوض                                       حيضـر على وجه السرعة العمال ا       - ٦ 
                                                                        ً               علـيهم أو احملتجزون بتهمة جنائية، أمام قاض أو أي مسؤول آخر مأذون لـه قانوناً             
                                                                                    مبمارسة سلطة قضائية، ويكون هلم احلق يف احملاكمة يف غضون فترة معقولة أو اإلفراج              

       وز أن                                   ً                                  وال جيوز كقاعدة عامة حبسهم احتياطياً يف انتظار احملاكمة، ولكن جي            .       عـنهم 
                       ً                                                           يكون اإلفراج عنهم مرهوناً بضمانات لكفالة مثوهلم للمحاكمة، يف أي مرحلة أخرى            

  .                                                    من اإلجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ احلكم عند االقتضاء

                                                                          يف حالـة إلقاء القبض على عامل مهاجر أو فرد من أسرته أو إيداعه               - ٧ 
  :                        احتجازه بأي طريقة أخرى                      ً                             السجن أو حبسه احتياطياً ريثما يتم تقدميه للمحاكمة أو

                                                                  ختطر السلطات القنصلية أو الدبلوماسية لدولة منشئة أو الدولة اليت متثل   ) أ ( 
                                                                                       مصـاحل تلـك الدولـة دون إبطاء، إذا طلب ذلك، بإلقاء القبض عليه أو احتجازه                

             وبأسباب ذلك؛

          وحتال أية    .                                                     يكون للشخص املعين احلق يف االتصال بالسلطات املذكورة         ) ب ( 
                                                                 من الشخص املعين إىل السلطات املذكورة دون إبطاء، كما يكون له احلق يف أن       رسالة 

                                                   يتلقى دون إبطاء الرسائل املوجهة من السلطات املذكورة؛

ُ                    ً                                                ُيحاط الشخص املعين علماً، دون إبطاء، هبذا احلق وباحلقوق املستمدة            ) ج ( 
                   التراسل وااللتقاء                                                           من املعاهدات ذات الصلة، إن وجدت، املنطبقة بني الدول املعنية، يف

  .                                                          ً مبمثلي السلطات املذكورة واختاذ الترتيبات معهم لتمثيله قانونياً

                                                                   للعمـال املهاجرين وأفراد أسرهم الذي حيرمون من حريتهم بالقبض           - ٨ 
                                                                                    علـيهم أو احتجازهم احلق يف إقامة دعوى أمام احملكمة، لكي تبت تلك احملكمة دون               

      وتوفر   .                                         إلفراج عنهم إن كان االحتجاز غري قانوين                                            إبطاء يف قانونية احتجازهم وتأمر با     
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                                                                                هلـم عند حضورهم هذه الدعوى مساعدة من مترجم شفوي، إن اقتضى األمر ودون              
  .                                                                   حتميلهم تكاليفه، إذا كانوا عاجزين عن فهم اللغة املستخدمة أو التحدث هبا

                                                                       للعمـال املهاجرين وأفراد أسرهم ممن ألقي القبض عليهم أو احتجزوا            - ٩ 
  .                              ة غري قانونية حق نافذ يف التعويض    بصور

 ١٧املادة 
                                                                    يعـامل العمـال املهاجرون وأفراد أسرهم الذي حيرمون من حريتهم            - ١ 

  .                                                                معاملة إنسانية مع احترام الكرامة املتأصلة لإلنسان وهويتهم الثقافية

                                                                        يعزل املتهمون من العمال املهاجرين وأفراد أسرهم عن األشخاص املدانني،           - ٢ 
  .                                                                           ف استثنائية، ويلقون معاملة خمتلفة تتناسب مع وضعهم كأشخاص غري مدانني                    إال يف ظرو  

  .                                                                     أما املتهمون األحداث فيعزلون عن الراشدين، وحيالون إىل القضاء بأسرع ما ميكن

                                                                         يوضع أي عامل مهاجر أو أي فرد من أسرته حيتجز يف دولة العبور أو               - ٣ 
                             مبعزل عن األشخاص املدانني أو                                                          يف دولـة العمـل خلـرقه األحكام املتعلقة باهلجرة           

  .                                            ً      ً  األشخاص احملتجزين رهن احملاكمة، كلما كان ذلك ممكناً عملياً

                                                                              يكون اهلدف من معاملة العامل املهاجر أو أحد أفراد أسرته خالل أية فترة              - ٤ 
      ويعزل   .                 ً                                                  ً              يسـجن فيها تنفيذاً حلكم صادر عن حمكمة قضائية هو إصالحه وتأهيله اجتماعياً            

  .                                                          اث عن الراشدين ويعاملون معاملة تليق بعمرهم وبوضعهم القانوين             املخالفون األحد

                                                              يتمـتع العمـال املهاجرون وأفراد أسرهم خالل االحتجاز أو السجن      - ٥ 
  .                                         بنفس حقوق املواطنني يف أن يزورهم أفراد أسرهم

ُ                                                                 إذا ُحـرم عامل مهاجر من حريته، تبدي السلطات املختصة يف الدولة            - ٦      
ّ    شاكل اليت قد تنشأ ألفراد أسرته، خصوصاً لزوجه وأطفاله القّصر              ً     املعنية اهتماماً بامل                   ً                                   .  

                                                                   يتمـتع العمال املهاجرون وأفراد أسرهم ممن يتعرضون ألي شكل من            - ٧ 
                           ً                                                              أشـكال االحتجاز أو السجن وفقاً للقوانني النافذة يف دولة العمل أو يف دولة العبور               

  .                                                 بنفس حقوق رعايا هاتني الدولتني املوجودين يف نفس الوضع

                                                                        إذا احـتجز عـامل مهاجر أو أحد أفراد أسرته بقصد التحقق من أية             - ٨ 
  .                                                            خمالفة لألحكام املتعلقة باهلجرة، ال يتحمل أية نفقات تترتب على ذلك
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 ١٨املادة 
                                                                        للعمـال املهاجـرين وأفراد أسرهم احلق يف املساواة مع رعايا الدولة             - ١ 

                                    مة جنائية ضدهم، أو حتديد حقوقهم                         وعند إثبات أية هت     .                                املعنـية أمام احملاكم بأنواعها    
                                                                                       والتزاماهتم يف دعوى قضائية، يكون من حقهم مساع أقواهلم بطريقة عادلة وعلنية أمام             

  .                                  ً         حمكمة خمتصة ومستقلة ونزيهة تعقد وفقاً للقانون

                                                                      للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم الذين توجه إليهم هتمة جنائية احلق يف         - ٢ 
  .             ً          إدانتهم وفقاً للقانون                        افتراض براءهتم إىل أن تثبت

                                                                للعمـال املهاجرين وأفراد أسرهم، عند إثبات أية هتمة جنائية ضدهم،    - ٣ 
  :                                        احلق يف احلصول على الضمانات التالية كحد أدىن

           ً                                                             إبالغهـم فوراً وبالتفصيل بلغة يفهموهنا بطبيعة التهمة املوجهة إليهم            ) أ ( 
        وسببها؛

                          م إلعداد دفاعهم واالتصال                                            إتاحة ما يكفي من الوقت والتسهيالت هل        ) ب ( 
                   مبحامني من اختيارهم؛

                             حماكمتهم دون إبطاء ال داعي له؛  ) ج ( 

              ً                                                       حماكمتهم حضورياً، وقيامهم بالدفاع عن أنفسهم بأنفسهم أو مبساعدة           ) د ( 
                                                                             قانونية خيتاروهنا؛ وإبالغهم هبذا احلق إذا مل تتوفر هلم مساعدة قانونية؛ وختصيص مساعدة 

                                                    ً                  الة تقتضي فيها مصلحة العدالة ذلك ودون أن يدفعوا شيئاً يف أية                                    قانونـية هلم يف أية ح     
                                                                    حالة من هذا القبيل إذا مل تكن لديهم موارد كافية لدفع مثن هذه املساعدة؛

                                                               قـيامهم باسـتجواب أو طلب استجواب الشهود ضدهم واستحضار              ) ه ( 
                                                               واستجواب شهود دفاع عنهم بنفس الشروط اليت تنطبق على الشهود ضدهم؛

          ً                                                         احلصـول جماناً على مساعدة مترجم شفوي إذا كانوا ال يفهمون أو              ) و ( 
                                يتكلمون اللغة املستخدمة يف احملكمة؛

  .                                                            عدم إجبارهم على الشهادة ضد أنفسهم أو على االعتراف بأهنم مذنبون  ) ز ( 

                                                                   يف حالة األحداث، تكون إجراءات الدعوى على حنو يأخذ يف االعتبار            - ٤ 
  .           على تأهيلهم                       أعمارهم واستصواب العمل 
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                                                                            للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم املدانني جبرمية من اجلرائم احلق يف أن يعاد             - ٥ 
  .                                                                   ً        النظر يف إدانتهم ويف احلكم الصادر ضدهم وذلك من قبل حمكمة أعلى درجة وفقاً للقانون

                                                                     حـني يصدر حكم هنائي بإدانة عامل مهاجر أو فرد من أسرته بفعل              - ٦ 
                                                               الحق نقض حكم إدانته أو العفو عنه على أساس أن واقعة                                    إجرامي وحني يتم يف وقت    

                     ً                                                        جديـدة أو مكتشـفة حديثاً أثبتت على حنو قاطع أنه حدثت إساءة يف تطبيق أحكام      
                  ً                                                             العدالة، يعوض وفقاً للقانون الشخص الذي أوقعت عليه العقوبة نتيجة هلذه اإلدانة، ما 

              ً         ً      هولة يرجع كلياً أو جزئياً                                                               مل يثبت أن عدم الكشف يف الوقت املناسب عن الواقعة اجمل          
  .            إىل ذلك الشخص

                                                                       ال يتعرض العامل املهاجر أو أي فرد من أسرته للمحاكمة أو للعقاب             - ٧ 
                        ُ          ُ  ِّ           ً     ً                                        مـرة أخـرى عن جرم سبق أن أُدين به أو ُبرِّئ منه هنائياً وفقاً للقانون ولإلجراءات                 

  .                              اجلنائية املتبعة يف الدولة املعنية

 ١٩املادة 
                             ً                           هاجر أو أي فرد من أسرته مذنباً يف أي فعل إجرامي                              ال يعترب العامل امل    - ١ 

                                               ً        ً                             بسـبب أي فعل أو إغفال مل يكن يشكل وقت ارتكابه فعالً إجرامياً مبوجب القانون               
  .                                                                                    الوطين أو الدويل؛ كما ال ترتل عقوبة أشد من تلك اليت كانت مطبقة وقت ارتكابه              

           وجب أن                                                                        وإذا مسـح نـص يف قانون صدر بعد ارتكاب اجلرم بفرض عقوبة أخف،             
  .                  يستفيد من هذا النص

                                                                        تراعى، عند فرض أية عقوبة على فعل إجرامي ارتكبه عامل مهاجر أو             - ٢ 
                                                                                        أحد أفراد أسرته، االعتبارات اإلنسانية املتصلة بوضعه، وخاصة ما يتعلق منها حبقه يف             

  .               اإلقامة أو العمل

 ٢٠املادة 
              د عدم وفائه                                                            ال جيـوز سجن العامل املهاجر أو أي فرد من أسرته جملر            - ١ 

  .              بالتزام تعاقدي

                                                                          ال جيوز حرمان العامل املهاجر أو أي فرد من أسرته من إذن اإلقامة أو              - ٢ 
                                                                                           تصريح العمل أو طرده جملرد عدم وفائه بالتزام ناشئ عن عقد عمل إال إذا كان الوفاء                

  .                      ً                      بذلك االلتزام يشكل شرطاً لذلك اإلذن أو التصريح
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 ٢١املادة 
                       ً     ً    ً               ألي شخص، ما مل يكن موظفاً رمسياً خموالً حسب                             ً        لـيس مـن اجلائز قانوناً      

                                                                                        األصول مبوجب القانون، أن يصادر أو يعدم أو حياول إعدام وثائق اهلوية، أو الوثائق              
                                                                                           الـيت ختـول الدخول إىل األراضي الوطنية أو البقاء أو اإلقامة أو االستقرار فيها، أو                

                         ص هبا دون إعطاء إيصال                                              وال جيوز مصادرة هذه الوثائق بصورة مرخ        .              تصاريح العمل 
                                                                    وال جيوز، بأية حال من األحوال، إعدام جواز سفر عامل مهاجر أو              .             مفصـل بذلك  

  .                                               أحد أفراد أسرته، أو وثيقة معادلة جلواز السفر هذا

 ٢٢املادة 
ّ                                                        ال جيوز أن يتعّرض العمال املهاجرون وأفراد أسرهم إلجراءات الطرد           - ١              
  .       على حدة       ُ                   وينظر وُيبت يف كل قضية طرد   .       اجلماعي

                                                                      ال جيوز طرد العمال ملهاجرين وأفراد أسرهم من إقليم دولة طرف إال             - ٢ 
  .   ً                               ً          عمالً بقرار تتخذه السلطة املختصة وفقاً للقانون

                                  ويتم بناء على طلبهم وحيثما ال        .                                     يتم إخطارهم بالقرار بلغة يفهموهنا     - ٣ 
              ب اليت استند                   ً                                                      يكون ذلك إلزامياً، إخطارهم بالقرار كتابة، وإخطارهم كذلك باألسبا        

              ويبلغ األشخاص    .                                                                      إليها القرار، عدا يف األحوال االستثنائية اليت يقتضيها األمن الوطين         
  .                                                        املعنيون هبذه احلقوق قبل صدور القرار أو على األكثر وقت صدوره

                                                                    حيق للشخص املعين، عدا يف حالة صدور قرار هنائي من هيئة قضائية،             - ٤ 
                                                     ده وأن تقوم السلطة املختصة مبراجعة قضيته، ما مل                                            أن يتقدم باألسباب املربرة لعدم طر     

                                      وريثما تتم املراجعة، حيق للشخص املعين طلب   .                              تقض ضرورات األمن الوطين بغري ذلك
  .              وقف قرار الطرد

                    ُ                                       حيق للشخص املعين، إذا أُلغي يف وقت الحق قرار بالطرد يكون قد نفذ  - ٥ 
                                 ستخدام القرار السابق ملنعه من                           ً     ً                             بـالفعل، أن يطلـب تعويضاً وفقاً للقانون وال جيوز ا          

  .                       العودة إىل الدولة املعنية

                                                                       يف حالة الطرد، مينح الشخص املعين فرصة معقولة قبل الرحيل أو بعده             - ٦ 
                                                                                     لتسوية أية مطالب متعلقة باألجور وغريها من املستحقات الواجبة لـه، ولتسوية أية            

  .            ّ   مسؤوليات معلّقة
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                                    وز للعامل املهاجر أو ألي فرد من                                           دون املساس بتنفيذ قرار بالطرد، جي      - ٧ 
  .                                                                    أفراد أسرته خيضع هلذا القرار أن يسعى للدخول إىل دولة أخرى غري دولة منشئة

                                                                        يف حالـة طرد عامل مهاجر أو أحد أفراد أسرته، ال يتحمل أي منهم               - ٨ 
  .                                          وجيوز أن يطلب من الشخص املعين دفع تكاليف سفره  .             تكاليف الطرد

                                                العمل، يف حد ذاته، أية حقوق للعامل املهاجر                                ال ميس الطرد من دولة       - ٩ 
                                   ً                                                    أو أحد أفراد أسرته تكون مكتسبة وفقاً لقانون تلك الدولة، مبا يف ذلك حق احلصول               

  .                                      على األجور وغريها من املستحقات الواجبة له

 ٢٣املادة 
                                                                              يتمتع العمال املهاجرون وأفراد أسرهم باحلق يف اللجوء إىل احلماية واملساعدة            

                                                                          ات القنصلية أو الدبلوماسية لدولة منشئهم أو للدولة اليت متثل مصاحل تلك                   مـن السلط  
             وبصفة خاصة،    .                                                                   الدولـة، كـلما حدث مساس باحلقوق املعترف هبا يف هذه االتفاقية           

ّ                                  ُيخطـر الشـخص املعين يف حالة الطرد هبذا احلق دون إبطاء، وتيّسر سلطات الدولة                                                                   ُ
  .                            القائمة بالطرد ممارسة هذا احلق

 ٢٤املادة 
                                                                            لكـل عـامل مهاجر ولكل فرد يف أسرته احلق يف االعتراف به يف كل مكان                 

  .          ً              بوصفه شخصاً أمام القانون

 ٢٥املادة 
                                                                  يتمـتع العمال املهاجرون مبعاملة ال تقل مراعاة عن املعاملة اليت تنطبق    - ١ 

  :                                               على رعايا دولة العمل من حيث األجر ومن حيث ما يلي

                              العمل اإلضايف، وساعات العمل،                                      شـروط العمـل األخرى، أي أجر          ) أ ( 
                                                                                    والـراحة األسبوعية، وأيام العطلة املدفوعة األجر، والسالمة، والصحة، وإهناء عالقة           
                                                                                االسـتخدام، وغري ذلك من شروط العمل اليت يغطيها هذا املصطلح مبوجب القانون             

                        الوطين واملمارسة الوطنية؛

                ام، والتقييدات                                                    شـروط االستخدام األخرى، أي السن الدنيا لالستخد         ) ب ( 
                                                                                     املفروضـة على العمل يف املرتل، وأية مسألة أخرى يعتربها القانون الوطين واملمارسة             

  .            ً                  الوطنية شرطاً من شروط االستخدام
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                                                           ليس من املشروع االنتقاص يف عقود العمل اخلاصة من مبدأ املساواة يف  - ٢ 
  .              من هذه املادة ١                             املعاملة املشار إليها يف الفقرة 

                                       ّ                    دول األطراف مجيع التدابري املناسبة لضمان أالّ حيرم العمال                   تـتخذ ال   - ٣ 
                                                                                        املهاجـرون مـن أيـة حقـوق تنشأ عن هذا املبدأ بسبب أية خمتلفة يف إقامتهم أو                  

                                                                         وعلى وجه اخلصوص، ال يعفى أرباب العمل من أية التزامات قانونية أو              .          استخدامهم
  .             من هذا القبيل             ّ                                    تعاقدية وال تقّيد التزاماهتم بأي شكل بسبب أي خمالفة 

 ٢٦املادة 
  :                                                    تعترف الدول األطراف حبق العمال املهاجرين وأفراد أسرهم يف - ١ 

                                                                 املشـاركة يف اجتماعات وأنشطة نقابات العمال وأي مجعيات أخرى            ) أ ( 
          ً                                                                          منشـأة وفقـاً للقـانون، بقصـد محاية مصاحلهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية             

                    وائح املنظمة املعنية؛                              ومصاحلهم األخرى، مع اخلضوع فقط لل

                                                                        االنضـمام حبرية إىل أية نقابة عمال وإىل أية مجعية من قبيل اجلمعيات              ) ب ( 
                                                سابقة الذكر، مع اخلضوع فقط للوائح املنظمة املعنية؛

                                                                          الـتماس العون واملساعدة من أية نقابة عمال ومن أية مجعية من قبيل               ) ج ( 
  .                   اجلمعيات سابقة الذكر

                                                 د على ممارسة هذه احلقوق عدا القيود اليت ينص                             ال جيوز وضع أي قيو     - ٢ 
                                                                                   علـيها القانون واليت تكون ضرورية يف جمتمع دميقراطي لصاحل األمن الوطين والنظام             

  .                               العام أو محاية حقوق الغري وحرياهتم

 ٢٧املادة 
                                                                     فـيما يـتعلق بالضمان االجتماعي، يتمتع العمال املهاجرون وأفراد           - ١ 

                                                             املعاملة اليت يعامل هبا رعايا تلك الدولة بقدر استيفائهم                                      أسرهم يف دولة العمل بنفس      
                                                                                        للشروط اليت ينص عليها التشريع املنطبق يف تلك الدولة واملعاهدات الثنائية واملتعددة            

                                                        وتستطيع السلطات املختصة يف دولة املنشأ ودولة العمل القيام،   .                    األطراف املنطبقة فيها
  .                            حديد وسائل تطبيق هذه القاعدة                                  يف أي وقت، بوضع الترتيبات الالزمة لت
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                                                              يف احلاالت اليت ال يسمح فيها التشريع املنطبق للعمال املهاجرين وأفراد  - ٢ 
                                                                              أسرهم بالتمتع باستحقاق ما، تقوم الدولة املعنية بالنظر يف إمكانية أن يدفع لألشخاص 

        أساس                                                                               املعنـيني مقدار االشتراكات اليت أسهموا هبا فيما يتعلق هبذا االستحقاق، على           
  .                                                      املعاملة اليت يعامل هبا الرعايا الذين يوجدون يف ظروف مماثلة

 ٢٨املادة 
                                                                                للعمـال املهاجرين وأفراد أسرهم احلق يف تلقي أية عناية طبية تكون مطلوبة              

                                                                             بصورة عاجلة حلفظ حياهتم أو لتاليف ضرر ال ميكن عالجه يلحق بصحتهم وذلك على            
                                  وال حيرم هؤالء من هذه العناية الطبية   .              الدولة املعنية                                أساس املساواة يف املعاملة مع رعايا 

  .                                                     الطارئة بسبب أية خمالفة فيما يتعلق باإلقامة أو االستخدام

 ٢٩املادة 
                                                                          لكل طفل من أطفال العامل املهاجر احلق يف احلصول على اسم، ويف تسجيل               

  .                         والدته، ويف احلصول على جنسية

 ٣٠املادة 
                                               هاجر احلق األساسي يف احلصول على التعليم على                                           لكـل طفـل من أطفال العامل امل        

                                          وال جيوز رفض أو تقييد إمكانية االلتحاق         .                                                       أسـاس املساواة يف املعاملة مع رعايا الدولة املعنية        
                                                                                 باملؤسسـات احلكومية للتعليم قبل املدرسي أو باملدارس بسبب الوضع غري النظامي من حيث     

                                               سبب الوضع غري النظامي إلقامة الطفل يف دولة                                                      اإلقامـة أو االستخدام ألي من األبوين، أو ب        
  .     العمل

 ٣١املادة 
                                                                       تضمن الدول األطراف احترام اهلوية الثقافية للعمال املهاجرين وأفراد          - ١ 

  .                                                          أسرهم وال متنعهم من االحتفاظ بوشائجهم الثقافية مع دولة منشئهم

  ة                                                                    ميكـن للـدول األطـراف أن تتخذ التدابري املناسبة الالزمة ملساعد            - ٢ 
  .                                وتشجيع اجلهود املبذولة يف هذا الصدد
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 ٣٢املادة 
                                                                                حيق للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم، لدى انتهاء إقامتهم يف دولة العمل، أن             

                                          ً                                           حيولوا دخوهلم ومدخراهتم، وأن حيملوا معهم، وفقاً للتشريع املنطبق يف الدول املعنية،            
  .                        أمتعتهم وممتلكاهتم الشخصية

 ٣٣املادة 
                             ِّ                                  املهاجرين وأفراد أسرهم أن تبلِّغهم دولة املنشأ أو دولة                      حيـق للعمال   - ١ 

  :                                             العمل أو دولة العبور، حسبما تكون احلال، مبا يلي

                               حقوقهم النامجة عن هذه االتفاقية؛  ) أ ( 

                                                                  شـروط السماح هلم بالدخول، وحقوقهم والتزاماهتم مبقتضى القانون           ) ب ( 
                                 متكنهم من االلتزام باإلجراءات                                                          واملمارسـة يف الدولـة املعنية، واملسائل األخرى اليت        

  .                                       اإلدارية أو غريها من الرمسيات يف تلك الدولة

                                                                     تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري اليت تراها مالئمة لنشر املعلومات           - ٢ 
                                                                                         املذكـورة أو ضـمان تقدميها من قبل أرباب العمل أو نقابات العمال أو اهليئات أو                

  .                                 ع الدول األخرى املعنية، حسب االقتضاء                               املؤسسات املختصة األخرى، وتتعاون م

                                                                تقدم تلك املعلومات الكافية، عند الطلب، إىل العمال املهاجرين وأفراد  - ٣ 
  .          ً                                   أسرهم جماناً، وقدر اإلمكان، بلغة يستطيعون فهمها

 ٣٤املادة 
                                                                        ليس يف هذا اجلزء من االتفاقية ما يكون من أثره إعفاء العمال املهاجرين وأفراد  

                                                                   من االلتزام بالتقيد بقوانني وأنظمة كل دولة من دول العبور ودولة العمل            أسرهم سواء 
  .                                                 أو االلتزام باحترام اهلوية الثقافية لسكان تلك الدول

 ٣٥املادة 
                                                                                ليس يف هذا اجلزء من االتفاقية ما يفسر بأنه ينطوي على تسوية وضع العمال               

                            ائق الالزمة أو يف وضع غري                                                                 املهاجرين أو أفراد أسرهم الذين يكونون غري حائزين للوث        
                                                                                          نظامي أو أي حق يف مثل هذه التسوية لوضعهم، وليس فيه ما ميس التدابري الرامية إىل                
                                                                                 ضمان هتيئة أوضاع سليمة ومنصفة للهجرة الدولية على النحو املنصوص عليه يف اجلزء         

  .                      السادس من هذه االتفاقية
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     سرهم                                            حقـوق أخـرى للعمال املهاجرين وأفراد أ         :           اجلزء الرابع
                                               احلائزين للوثائق الالزمة أو الذين هم يف وضع نظامي

 ٣٦املادة 
                                                                                يتمتع العمال املهاجرون وأفراد أسرهم احلائزون للوثائق الالزمة أو الذين هم            

                                                                                   يف وضـع نظـامي يف دولة العمل باحلقوق املنصوص عليها يف هذا اجلزء من االتفاقية              
  .        الثالث                                    باإلضافة إىل احلقوق املنصوص عليها يف اجلزء

 ٣٧املادة 
                                                                              مـن حق العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، قبل خروجهم من دولة املنشأ أو،              

                                                                                   عـلى األكـثر، وقت دخوهلم إىل دولة العمل، أن تبلغهم دولة املنشأ أو دولة العمل،          
                   ً     ً                                                 حسـب االقتضـاء، تبليغاً كامالً جبميع الشروط املنطبقة على دخوهلم، وبوجه خاص    

                                                ً             امتهم واألنشطة اليت جيوز هلم مزاولتها مقابل أجر، فضالً عن                                   بالشـروط املـتعلقة بإق    
                                                                          املتطلبات اليت جيب عليهم استيفاؤها يف دولة العمل، والسلطة اليت جيب عليهم االتصال 

  .                                هبا إلدخال أي تعديل على تلك الشروط

 ٣٨املادة 
                                                                تـبذل دول العمـل كل جهد لإلذن للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم        - ١ 

    ً                                                                       ؤقتاً دون أن يكون لذلك تأثري على اإلذن هلم باإلقامة أو العمل، حسبما                         بالغـياب م  
                                                         وتراعي دول العمل، يف ذلك، االحتياجات اخلاصة للعمال املهاجرين   .               تكون عليه احلال

  .                                            وأفراد أسرهم والتزاماهتم، وخاصة يف دولة منشئهم

  ت                                                                 يكـون للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم احلق يف تزويدهم مبعلوما          - ٢ 
  .                                                          وافية عن الشروط اليت يتم مبقتضاها اإلذن حباالت الغياب املؤقت هذه

 ٣٩املادة 
                                                                       يكون للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم احلق يف حرية االنتقال يف إقليم            - ١ 

  .                                     دولة العمل وحرية اختيار حمل إقامتهم هبا

      تثناء                            من هذه املادة ألية قيود باس ١                             ال ختضع احلقوق املذكورة يف الفقرة  - ٢ 
                                                                                            القيود اليت ينص عليها القانون وتقتضيها محاية األمن الوطين أو النظام العام أو الصحة              
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                                                                               العامـة أو اآلداب العامـة أو حقوق الغري وحرياهتم، واليت تكون متمشية مع احلقوق       
  .                              األخرى املعترف هبا يف هذه االتفاقية

 ٤٠املادة 
                  يف تكوين اجلمعيات                                                   يكـون للعمـال املهاجرين وأفراد أسرهم احلق          - ١ 

                                                                               ونقابات العمال يف دولة العمل لتعزيز ومحاية حقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
  .              وغريها من املصاحل

                                                                       ال جيـوز وضـع أي قيود على ممارسة هذا احلق عدا القيود اليت ينص                - ٢ 
     نظام                                                                               علـيها القانون واليت تكون ضرورية يف جمتمع دميقراطي لصاحل األمن الوطين وال            

  .                                 العام، أو حلماية حقوق الغري وحرياهتم

 ٤١املادة 
                                                                       حيق للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم أن يشاركوا يف الشؤون العامة يف            - ١ 

نتخبوا يف االنتخابات اليت ُتجرى يف تلك                                              ُ                        ُ                        دولـة منشـئهم، وأن يدلوا بأصواهتم وأن ُي
  .            ً          الدولة، وفقاً لتشريعها

         ً                           ضاء ووفقاً لتشريعها، بتيسري ممارسة                                      تقـوم الدول املعنية، حسب االقت      - ٢ 
  .         هذه احلقوق

 ٤٢املادة 
                                                                  تنظر الدول األطراف يف أمر وضع إجراءات أو إنشاء مؤسسات ميكن            - ١ 

             ُ                                                                        عـن طـريقها أن ُتراعى، سواء يف دول املنشأ أو دول العمل، االحتياجات واألماين               
         االقتضاء،                                                                        وااللـتزامات اخلاصـة للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم، وتتوخى، حسب           

                                                                                    إمكانـية أن يصبح للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم، يف تلك املؤسسات، ممثلون يتم             
  .             اختيارهم حبرية

                    ً                                                  تيسر دول العمل، وفقاً لتشريعها الوطين، استشارة العمال املهاجرين           - ٢ 
  .                                                                           وأفراد أسرهم أو مشاركتهم يف اختاذ القرارات املتعلقة حبياة اجملتمعات احمللية وإدارهتا

                                                                        جيوز أن يتمتع العمال املهاجرون باحلقوق السياسية يف دولة العمل إذا            - ٣ 
  .                                             منحتهم تلك الدولة هذه احلقوق يف ممارستها لسيادهتا
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 ٤٣املادة 
                                                                      يتمتع العمال املهاجرون باملساواة يف املعاملة مع رعايا دولة العمل فيما      - ١ 

  :            يتعلق مبا يلي

                             دمات التعليمية، مع مراعاة                                           إمكانـية الوصـول إىل املؤسسـات واخل         ) أ ( 
                                                      متطلبات القبول وغريها من أنظمة املؤسسات واخلدمات املعنية؛

                                                 إمكانية الوصول إىل خدمات التوجيه والتوظيف املهنيني؛  ) ب ( 

                                                               إمكانية الوصول إىل مرافق ومؤسسات التدريب وإعادة التدريب املهنيني؛  ) ج ( 

                     ريع اإلسكان االجتماعي،                                              إمكانـية احلصول على مسكن، مبا يف ذلك مشا          ) د ( 
                                      واحلماية من االستغالل فيما يتعلق باإلجيار؛

                                                                  إمكانـية احلصول على اخلدمات االجتماعية والصحية، شريطة الوفاء             ) ه ( 
                                    مبتطلبات االشتراك يف برامج هذه اخلدمات؛

                                                  ً                     إمكانية الوصول إىل التعاونيات واملؤسسات املدارة ذاتياً دون أن يعين            ) و ( 
                                                        يف وضعهم كمهاجرين ومع مراعاة قواعد وأنظمة اهليئات املعنية؛         ً  ذلك تغيرياً 

  .                                              إمكانية الوصول إىل احلياة الثقافية واالشتراك فيها  ) ز ( 

                                                                      هتيـئ الدول األطراف األحوال اليت تكفل املساواة الفعلية يف املعاملة            - ٢ 
          ملادة كلما           من هذه ا ١                                                        لتمكني العمال املهاجرين من التمتع باحلقوق املذكورة يف الفقرة 

  .                                                           وفت شروط إقامتهم، كما تأذن هبا دولة العمل، باملتطلبات املناسبة

ّ                                                            ال متـنع دول العمل رّب عمل العمال املهاجرين من إنشاء مرافق سكنية أو               - ٣                   
                                                  من هذه االتفاقية، جيوز لدولة العمل أن جتعل           ٧٠                    ومع مراعاة املادة      .                           اجتماعـية أو ثقافية هلم    
  . ً                    ً                       اً للشروط املطبقة عموماً هبذا اخلصوص يف تلك الدولة                     إنشاء هذه املرافق خاضع

 ٤٤املادة 
                          ً                                             تقـوم الدول األطراف، اعترافاً منها بأن األسرة هي الوحدة اجلماعية            - ١ 

                                                             ِ َ                            الطبيعـية واألساسـية يف اجملتمع وبأن من حقها أن تتوفر هلا احلماية من ِقَبل اجملتمع                
  .                          وحدة أسر العمال املهاجرين                                         والدولة، باختاذ التدابري املناسبة لضمان محاية
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                                      ً                        تقوم الدول األطراف باختاذ ما تراه مناسباً ويدخل يف نطاق اختصاصها  - ٢ 
                        ّ                                                            مـن تدابري رامية إىل تيسري ملّ مشل العمال املهاجرين بأزواجهم أو باألشخاص الذين              
                              ً                                                       تـربطهم هبـم عالقة تنشأ عنها، وفقاً للقانون املنطبق، آثار مكافئة للزواج، وكذلك           

ّ              دهم املعالني القّصر غري املتزوجني    بأوال               .  

                                                                      تـنظر دول العمـل، العتبارات إنسانية، بعني العطف يف منح معاملة             - ٣ 
                                       من هذه املادة، لألفراد اآلخرين من        ٢                                               متساوية، على النحو املنصوص عليه يف الفقرة        

  .                   أسر العمال املهاجرين

 ٤٥املادة 
َ                           يتمتع أفراد أَُسر العمال املهاجرين، يف دول - ١                              ة العمل، باملساواة يف املعاملة              ُ

  :                                           مع رعايا تلك الدولة، وذلك فيما يتعلق مبا يلي

                                                                    إمكانـية الوصـول إىل املؤسسـات واخلدمات التعليمية، مع مراعاة             ) أ ( 
                                                      متطلبات القبول وغريها من أنظمة املؤسسات واخلدمات املعنية؛

      هنيني،                                                       إمكانـية الوصول إىل مؤسسات وخدمات التوجيه والتدريب امل    ) ب ( 
                                   شريطة الوفاء مبتطلبات االشتراك فيها؛

                                                                  إمكانـية احلصول على اخلدمات االجتماعية والصحية، شريطة الوفاء           ) ج ( 
                                    مبتطلبات االشتراك يف برامج هذه اخلدمات؛

  .                                              إمكانية الوصول إىل احلياة الثقافية واملشاركة فيها  ) د ( 

              قتضاء، سياسة                                                           تنـتهج دول العمـل، بالتعاون مع دول املنشأ عند اال           - ٢ 
                                                                        تستهدف تيسري إدماج أوالد العمال املهاجرين يف النظام املدرسي احمللي، وبصفة خاصة 

  .                               فيما يتعلق بتعليمهم اللغة احمللية

                                                                      تسـعى دول العمـل إىل تيسري تعليم اللغة والثقافة األصليتني ألوالد             - ٣ 
  .              ً كان ذلك مناسباً                                                           العمال املهاجرين، ويف هذا الصدد، تتعاون معها دول املنشأ حيثما 

                                                                لدول العمل أن توفر برامج تعليمية خاصة باللغة األصلية ألوالد العمال  - ٤ 
  .                                           املهاجرين، بالتعاون مع دول املنشأ عند االقتضاء
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 ٤٦املادة 
                                        ً                                        يتمتع العمال املهاجرون وأفراد أسرهم، رهناً بالتشريع املنطبق للدول املعنية،           

                                                    لة والتزامات الدول املعنية الناشئة عن اشتراكها          ً                                 فضالً عن االتفاقات الدولية ذات الص     
                                                                                   يف االحتادات اجلمركية، باإلعفاء من رسوم االسترياد والتصدير وضرائبهما فيما يتعلق           
                            ً                                     ُ             بأمتعتهم الشخصية واملرتلية فضالً عن املعدات الالزمة ملزاولة النشاط الذي ُيتقاضى عنه 

  :                                         أجر ومسح هلم بدخول دولة العمل ملزاولته، وذلك

                                              لدى مغادرة دولة املنشأ أو دولة اإلقامة املعتادة؛  ) أ ( 

                                            لدى السماح هلم يف بادئ األمر بدخول دولة العمل؛  ) ب ( 

                            ً  لدى مغادرة دولة العمل هنائياً؛  ) ج ( 

  .                ً                                      لدى العودة هنائياً إىل دولة املنشأ أو دولة اإلقامة املعتادة  ) د ( 

 ٤٧املادة 
                    ً    وهلم ومدخراهتم، وخصوصاً                                         للعمـال املهاجـرون احلق يف حتويل دخ        - ١ 

                                                                               األمـوال الالزمـة إلعالـة أسرهم، من دولة العمل إىل دولة منشئهم أو إىل أية دولة      
                      ً                                                     وتـتم هذه التحويالت وفقاً لإلجراءات اليت حيددها التشريع املنطبق للدولة             .       أخـرى 

   .             ً                          املعنية ووفقاً لالتفاقات الدولية املنطبقة

  .                       اسبة لتيسري هذه التحويالت                             تتخذ الدول املعنية التدابري املن - ٢ 

 ٤٨املادة 
                                                                          دون املسـاس باالتفاقات املنطبقة املتعلقة باالزدواج الضرييب، فإن العمال           - ١ 

  :                                                                      املهاجرون وأفراد أسرهم، فيما يتعلق بالدخول اليت حيصلون عليها يف دولة العمل

                                            ً                         ال جيـوز إلزامهم بدفع ضرائب أو مكوس أو رسوم أياً كان وصفها               ) أ ( 
          ً              ً    ُ                                 كرب مقداراً أو أشد إرهاقاً مما ُيفرض على الرعايا يف ظروف مماثلة؛      تكون أ

                                                  ً                 يكـون هلم احلق يف االقتطاعات أو اإلعفاءات من الضرائب أياً كان              ) ب ( 
                                                                                       وصـفها أو يف أيـة بـدالت ضريبية تطبق على الرعايا يف ظروف مماثلة، ومن بينها                 

  .                                              البدالت الضريبية املتعلقة باملعالني من أفراد أسرهم



                                     املعاهدات الدولية األساسية حلقوق اإلنسان 198

 

                                                                   تسـعى الـدول األطراف إىل اعتماد تدابري مالئمة لتفادي االزدواج            - ٢ 
   .                                                     الضرييب على دخول ومدخرات العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

 ٤٩املادة 
                                                                    حيثما يتطلب التشريع الوطين إذنني منفصلني لإلقامة ومزاولة العمل،          - ١ 

                         عن مدة اإلذن مبزاولة                                        ً                              تصـدر دول العمل للعمال املهاجرين إذناً باإلقامة ال تقل مدته          
  .              نشاط مقابل أجر

                                                                        العمال املهاجرين الذين يسمح هلم يف دولة العمل حبرية اختيار النشاط            - ٢ 
                                                                             الـذي يـزاولونه مقـابل أجر ال يعتربون يف وضع غري نظامي وال يفقدون اإلذن هلم         

      أو                                                                                      باإلقامـة جملرد إهناء النشاط الذي يزاولونه مقابل أجر قبل انتهاء تصاريح عملهم            
  .             األذون املماثلة

                  ً       من هذه املادة وقتاً      ٢                                                  إلعطاء العمال املهاجرين املشار إليهم يف الفقرة         - ٣ 
     ً                                                                        كافياً إلجياد أنشطة بديلة يزاولوهنا مقابل أجر، ال يسحب إذن اإلقامة لفترة ال تقل عن 

  .                                          الفترة اليت قد يستحقون خالهلا استحقاقات بطالة

 ٥٠املادة 
                                                          ل املهاجر أو انفصام رابطة الزوجية، تنظر دولة العمل                               يف حالـة وفاة العام     - ١ 

                                                                   ّ             بعـني العطـف يف مـنح أفراد أسرة ذلك العامل املهاجر املقيمني فيها على أساس ملّ مشل      
  .           ً                                                                    األسرة، إذناً بالبقاء؛ وتراعي دولة العمل طول الفترة اليت أقاموا خالهلا يف تلك الدولة

                        هذا اإلذن فترة معقولة من                          ُ                   تـتاح ألفـراد األسـرة الذين ال ُيمنحون          - ٢ 
  .                                                        الوقت، قبل املغادرة، لتمكينهم من تسوية شؤوهنم يف دولة العمل

                                 من هذه املادة حبيث تضر بأي        ٢    و  ١                                ال جيـوز تفسري أحكام الفقرتني        - ٣ 
                                                                                   حق يف اإلقامة والعمل متنحه ألفراد األسرة هؤالء، لوال هذه األحكام، تشريعات دولة             

  .                                          ة أو املتعددة األطراف املنطبقة على تلك الدولة                         العمل أو املعاهدات الثنائي

 ٥١املادة 
                                                                     العمال املهاجرون الذين ال يسمح هلم يف دولة العمل حبرية اختيار النشاط الذي  

                                                                                     يـزاولونه مقابل أجر ال يعتربون يف وضع غري نظامي، وال يفقدون اإلذن هلم باإلقامة               
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                                      انتهاء تصاريح عملهم، إال إذا كان                                                         جملـرد إهناء النشاط الذي يزاولونه مقابل أجر قبل        
ُ                       إذن اإلقامـة يتوقف صراحة على النشاط احملدد املزاول مقابل أجر والذي ُسمح هلم                                                                             

                                                         ويكون هلؤالء العمال املهاجرين احلق يف التماس عمل بديل           .                        بـالدخول مـن أجلـه     
         عملهم،                                                                          واملشاركة يف مشاريع العمل العامة وإعادة التدريب أثناء الفترة املتبقية من إذن

  .    ً                                             رهناً بالشروط والتقييدات املنصوص عليها يف إذن العمل

 ٥٢املادة 
                                                                    يكـون للعمـال املهاجـرين يف دولة العمل احلق يف أن خيتاروا حبرية            - ١ 

  .                                  ً                           األنشطة اليت يزاولوهنا مقابل أجر رهناً بالقيود أو الشروط التالية

  :                                            جيوز لدولة العمل، فيما يتعلق بأي عامل مهاجر- ٢ 

                                                                     أن تقتصر إمكانية الوصول إىل فئات حمدودة من األعمال أو الوظائف             ) أ ( 
                                                    ً                       أو اخلدمـات أو األنشطة يف احلاالت اليت يكون فيها ذلك ضرورياً ملصاحل هذه الدولة     

        ً                       ومنصوصاً عليه يف التشريع الوطين؛

                                                ً                    أن تقيد حرية اختيار النشاط املزاول مقابل أجر وفقاً لتشريعاهتا املتعلقة   ) ب ( 
                ومع ذلك، تعمل     .                                                           اف باملؤهالت املهنية اليت يتم احلصول عليها خارج إقليمها              باالعتر

  .                                                                الدول األطراف املعنية على اختاذ الترتيبات الالزمة لالعتراف هبذه املؤهالت

        ً                                                           جيـوز أيضاً لدولة العمل، بالنسبة للعمال املهاجرين احلائزين لتصاريح      - ٣ 
  :              عمل حمددة الزمن

                                         ً          احلر لألنشطة اليت يزاولوهنا مقابل أجر مشروطاً                            أن جتعل حق االختيار     ) أ ( 
                                                                                          بأن يكون العامل املهاجر قد أقام يف إقليمها إقامة مشروعة لغرض مزاولة نشاط مقابل              

                                                                أجر لفترة من الوقت حمددة يف تشريعها الوطين ال ينبغي أن تتجاوز سنتني؛

         ول مقابل                                                        أن تقـيد إمكانية وصول العامل املهاجر إىل األنشطة اليت تزا    ) ب ( 
        ً                                                                          أجر، عمالً بسياسة منح األولوية لرعاياها أو لألشخاص الذي مياثلوهنم هلذه األغراض            

                              وال ينطبق هذا القيد على العامل   .                                              مبوجب تشريع أو اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف
                                                                                         املهاجر الذي أقام يف إقليمها إقامة مشروعة لغرض مزاولة نشاط مقابل أجر لفترة من              

  .                                            ة يف تشريعها الوطين ال ينبغي أن تتجاوز مخس سنوات         الوقت حمدد
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                                                            حتدد دول العمل الشروط اليت يؤذن مبوجبها للعامل املهاجر، الذي مسح  - ٤ 
                                 وتراعى املدة اليت قضاها العامل       .                                                  لـه بالدخول للعمل، أن يقوم بعمل حلسابه اخلاص       

  .                                بالفعل بصورة مشروعة يف دولة العمل

 ٥٣املادة 
                                                             أسرة العامل املهاجر الذين يكون لديهم هم أنفسهم إذن                     يسمح ألفراد  - ١ 

                               ً                        ً                      ً               باإلقامة أو الدخول غري حمدود زمنياً أو قابل للتجديد تلقائياً بأن خيتاروا حبرية نشاطاً              
                                                                    ً                      يـزاولونه مقابل أجر، بنفس الشروط اليت تنطبق على هذا العامل املهاجر وفقاً للمادة             

  .                 من هذه االتفاقية  ٥٢

                                                       راد أسرة العامل املهاجر غري املسموح هلم بأن خيتاروا                           فـيما يتعلق بأف    - ٢ 
          ً                                                                          حبـرية نشـاطاً يـزاولونه مقابل أجر، تنظر الدول األطراف بعني العطف يف منحهم               
                                                                                   األولوية على العمال اآلخرين الذي يلتمسون الدخول إىل بلد العمل يف احلصول على             

  .                     ملتعددة األطراف املنطبقة                               ً                       إذن ملزاولة نشاط مقابل أجر، رهناً باالتفاقات الثنائية وا

 ٥٤املادة 
                                                                      يتمـتع العمـال املهاجـرون، دون املساس بأحكام أذون إقامتهم أو             - ١ 

                      من هذه االتفاقية،      ٢٧    و   ٢٥                                                     تصـاريح عمـلهم واحلقوق املنصوص عليها يف املادتني          
  :                                             باملساواة يف املعاملة مع رعايا دولة العمل من حيث

                 احلماية من الفصل؛  ) أ ( 

           ت البطالة؛        استحقاقا  ) ب ( 

                                                              االستفادة من مشاريع العمل العامة اليت يقصد منها مكافحة البطالة؛  ) ج ( 

                                                                        إمكانية احلصول على عمل بديل يف حالة فقدان العمل أو إهناء النشاط              ) د ( 
  .                 من هذه االتفاقية  ٥٢                                   ً         اآلخر الذي يزاولونه مقابل أجر، ورهناً باملادة 

                      تهك شروط عقد عمله، حيق                                             إذا ادعى عامل مهاجر أن رب عمله قد ان         - ٢ 
                                                                                  لـه أن يرفع قضيته إىل السلطات املختصة يف دولة العمل، وذلك بالشروط املنصوص             

  .                 من هذه االتفاقية  ١٨           من املادة  ١               عليها يف الفقرة 
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 ٥٥املادة 
ُ           ً                            ً               حيـق للعمال املهاجرين، الذين ُمنحوا تصرحياً ملزاولة نشاط مقابل أجر، رهناً                                        

                                                             يح، التمتع باملساواة يف املعاملة مع رعاية دولة العمل يف                                      بالشروط املرفقة بذلك التصر   
  .                          ممارسة هذا النشاط مقابل أجر

 ٥٦املادة 
                                                              ال جيوز طرد العمال املهاجرين وأفراد أسرهم املشار إليهم يف هذا اجلزء  - ١ 

                                                                           ً          من االتفاقية من دولة العمل إال لألسباب احملددة يف التشريع الوطين لتلك الدولة ورهناً         
  .                         انات املقررة يف اجلزء الثالث     بالضم

  ُ                                                                     ال ُيـلجأ إىل الطرد كوسيلة حلرمان أي عامل مهاجر أو أي فرد من               - ٢ 
  .                                                         أفراد أسرته من احلقوق الناشئة عن اإلذن باإلقامة وتصريح العمل

                                                                           عند النظر يف طرد عامل مهاجر أو فرد من أفراد أسرته، ينبغي مراعاة              - ٣ 
  .                                     اليت أقام الشخص املعين خالهلا يف دولة العمل                             االعتبارات اإلنسانية وطول املدة 

                                         األحكـام املنطـبقة على فئات خاصة من          :          اجلزء اخلامس
                            العمال املهاجرين أفراد أسرهم

 ٥٧املادة 
                                                                               تتمتع الفئات اخلاصة من العمال املهاجرين وأفراد أسرهم احملددة يف هذا اجلزء             

                          ين هم يف وضع نظامي، باحلقوق                                                    مـن هـذه االتفاقية، احلائزين للوثائق الالزمة أو الذ   
                                                                                     املنصوص عليها يف اجلزء الثالث، وباحلقوق املنصوص عليها يف اجلزء الرابع مع مراعاة             

  .                املعدل منها أدناه

 ٥٨املادة 
ُ   َّ                       حيـق لعمال احلدود، كما هم ُمعرَّفون يف الفقرة         - ١       من  ٢         من املادة   )  أ ( ٢                       

                                زء الرابع اليت ميكن تطبيقها عليهم                                              هذه االتفاقية، التمتع باحلقوق املنصوص عليها يف اجل
                                                                                  بسـبب وجودهم وعملهم يف أراضي دولة العمل، على أن يؤخذ يف االعتبار أهنم ال               

  .                                   يقيمون على وجه االعتياد يف تلك الدولة
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                                                                تنظر دول العمل بعني العطف يف منح عمال احلدود احلق يف أن خيتاروا        - ٢ 
                        وال يؤثر منح هذا احلق       .                رة زمنية حمددة                                                   حبرية النشاط الذي يزاولونه مقابل أجر بعد فت       

  .                     على مركزهم كعمال حدود

 ٥٩املادة 
     من  ٢         من املادة   )  ب ( ٢                         ُ   َّ                     حيـق للعمال املومسيني، كما هم ُمعرَّفون يف الفقرة       - ١ 

                                                                                             هـذه االتفاقـية، التمتع باحلقوق املنصوص عليها يف اجلزء الرابع اليت ميكن تطبيقها عليهم               
                                                 دولة العمل، واليت تتفق ومركزهم يف تلك الدولة كعمال                                 بسبب وجودهم وعملهم يف إقليم      

  .                                                            مومسيني، مع مراعاة أهنم موجودون يف تلك الدولة لشطر من السنة فحسب

                                   من هذه املادة، يف منح العمال        ١                                        تنظر دولة العمل، مع مراعاة الفقرة        - ٢ 
           أخرى مقابل                                                                             املومسيني الذي عملوا يف أراضيها فترة زمنية طويلة إمكانية مزاولة أنشطة           

                                                                                    أجـر، مع إعطائهم األولوية على غريهم من العمال الساعني إىل دخول تلك الدولة،              
  .    ً                                            رهناً باالتفاقات املنطبقة الثنائية واملتعددة األطراف

 ٦٠املادة 
                      من هذه االتفاقية،     ٢           من املادة       )  ه ( ٢                          ُ   َّ                     حيق للعمال املتجولني، كما هم ُمعرَّفون يف الفقرة          

                                                                        ص عليها يف اجلزء الرابع اليت ميكن منحها هلم بسبب وجودهم وعملهم يف                                  التمتع باحلقوق املنصو  
  .                                                             إقليم دولة العمل، واليت تتفق ومركزهم كعمال متجولني يف تلك الدولة

 ٦١املادة 
ُ   َّ                          حيـق للعمال املرتبطني مبشروع، كما هم ُمعرَّفون يف الفقرة            - ١     من   )  و ( ٢                                
                                  ع باحلقوق املنصوص عليها يف اجلزء                                                  من هذه االتفاقية، وأفراد أسرهم، التمت       ٢         املـادة   

          من املادة    )  د ( ١            ، والفقرة     ٤٣           من املادة     )  ج ( و  )  ب ( ١                                   الرابع، باستثناء أحكام الفقرتني     
  ،   ٥٤           من املادة     )  ب ( ١                                                          مـن حيث اتصاهلا مبشاريع اإلسكان االجتماعي، والفقرة            ٤٣

  .  ٥٥     إىل   ٥٢       واملواد 

ّ                      إذا ادعى العامل املرتبط مبشروع أن رّب عمله قد انت          - ٢                هك شروط عقد                                    
                                                                                         عملـه، فإنه حيق لـه أن يرفع قضيته إىل السلطات املختصة يف الدولة اليت هلا الوالية                

ّ                                                          على رّب العمل ذاك، وذلك بالشروط املنصوص عليها يف الفقرة                  من    ١٨              من املادة     ١     
   .             هذه االتفاقية
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    ً                                                                       رهـناً باالتفاقات الثنائية أو املتعددة األطراف النافذة بالنسبة للدول           - ٣ 
                                                                                طـراف املعنية، تسعى هذه الدول األطراف إىل متكني العمال املرتبطني مبشاريع من               األ

                                                                                  البقاء حمميني بشكل كاف عن طريق نظم الضمان االجتماعي لدولة منشئهم أو دولة             
                                          وتتخذ الدول األطراف املعنية التدابري املناسبة   .                                   إقامتهم املعتادة، خالل عملهم باملشروع

  .                                احلقوق أو تكرار للدفع يف هذا الشأن                    هبدف جتنب أي حرمان من 

                                         من هذه االتفاقية وباالتفاقات الثنائية أو   ٤٧                       دون املساس بأحكام املادة  - ٤ 
                                                                                     املـتعددة األطراف ذات الصلة، تسمح الدول األطراف املعنية بدفع ما يكسبه العمال             

  .                                                           املرتبطون مبشاريع إليهم يف دولة منشئهم أو دولة إقامتهم املعتادة

 ٦٢ املادة
ُ   َّ                           حيـق لعمال االستخدام احملدد، كما هم ُمعرَّفون يف الفقرة            - ١     من   )  ز ( ٢                               
                                                                                 من هذه االتفاقية، التمتع باحلقوق املنصوص عليها يف اجلزء الرابع، باستثناء             ٢         املـادة   

           من حيث     ٤٣           من املادة     )  د ( ١            ، والفقرة     ٤٣           من املادة     )  ج ( و  )  ب ( ١                  أحكـام الفقرتني    
  .  ٥٤         من املادة   )  د ( ١          ، والفقرة   ٥٢           عي، واملادة                            اتصاهلا مبشاريع اإلسكان االجتما

          ُ                                                             حيق ألفراد أُسر عمال االستخدام احملدد التمتع باحلقوق املتعلقة بأفراد           - ٢ 
         باستثناء   .                                                                             أسـر العمـال املهاجرين املنصوص عليها يف اجلزء الرابع من هذه االتفاقية            

  .  ٥٣            أحكام املادة 

 ٦٣املادة 
ُ   َّ                     هم ُمعرَّفون يف الفقرة                                      حيـق للعاملني حلساهبم اخلاص، كما      - ١     من   )  ح ( ٢    
                                                                                 من هذه االتفاقية، التمتع باحلقوق املنصوص عليها يف اجلزء الرابع فيما عدا              ٢         املـادة   

  .                    َّ                             احلقوق اليت ال تنطبق إالَّ على العمال احلائزين لعقد عمل

                                    من هذه االتفاقية، ال يعين إهناء         ٧٩    و   ٥٢                           مـع عدم اإلخالل باملادتني       - ٢ 
                                                  لعاملني حلساهبم اخلاص يف حد ذاته سحب اإلذن املمنوح هلم أو                      النشـاط االقتصادي ل   

                                                                                           ألفـراد أسـرهم بالبقاء أو مزاولة نشاط مقابل أجر يف دولة العمل، إال إذا كان إذن                
َ                                              اإلقامة يتوقف صراحة على النشاط احملدد املزاَول مقابل أجر والذي مسح هلم بالدخول                                                     

  .       من أجله
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                       ة والعادلة واإلنسانية                          تعزيـز الظروف السليم     :           اجلزء السادس
                                               واملشروعة فيما يتعلق باهلجرة الدولية للعمال      

             وأفراد أسرهم
 ٦٤املادة 

                                                               تتشاور الدول األطراف املعنية وتتعاون، حسب االقتضاء، دون املساس      - ١ 
                                                                      من هذه االتفاقية، هبدف تعزيز الظروف السليمة والعادلة واإلنسانية فيما     ٧٩          باملـادة   

  .                     ة للعمال وأفراد أسرهم                   يتعلق باهلجرة الدولي

                                                                 ينبغي يف هذا الصدد إيالء االعتبار الواجب ليس فقط لالحتياجات واملوارد   - ٢ 
                       ً                                                                     مـن الـيد العاملة بل أيضاً لالحتياجات االجتماعية واالقتصادية والثقافية وغريها للعمال             

  .  ية                                 ً                                    املهاجرين وأفراد أسرهم املعنيني، فضالً عن آثار هذه اهلجرة على اجملتمعات املعن

 ٦٥املادة 
                                                                    حتـتفظ الـدول األطـراف باخلدمات املناسبة ملعاجلة املسائل املتعلقة            - ١ 

  :                                   وتشمل اختصاصاهتا، يف مجلة أمور، ما يلي  .                                   باهلجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم

                                       وضع وتنفيذ السياسات املتعلقة هبذه اهلجرة؛  ) أ ( 

                ملختصة يف الدول                                                        تـبادل املعلومات والتشاور والتعاون مع السلطات ا         ) ب ( 
                               األطراف األخرى املعنية هبذه اهلجرة؛

                             ً                                توفري املعلومات املناسبة، وخصوصاً ألرباب العمل والعمال ومنظماهتم،   ) ج ( 
                                                                                 بشـأن السياسات والقوانني واألنظمة املتصلة باهلجرة واالستخدام، وبشأن االتفاقات          

         ت الصلة؛                                                   املربمة مع دول أخرى بشأن اهلجرة، وبشأن املسائل األخرى ذا

                                                                      توفـري املعلومـات وتقدمي املساعدة املناسبة للعمال املهاجرين وأفراد            ) د ( 
                                                                           أسرهم بشأن التصاريح واإلجراءات الرمسية والترتيبات الالزمة املتعلقة هبؤالء من حيث 
                                                                                   املغـادرة، والسـفر، والوصـول، واإلقامة، واألنشطة املزاولة مقابل أجر، واخلروج            

                                                               لومات املتعلقة بظروف العمل واملعيشة يف دولة العمل وبقوانني                     ً          والعودة، فضالً عن املع   
  .                                                                  وأنظمة اجلمارك، والعملة، والضرائب، والقوانني واألنظمة األخرى ذات الصلة
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                                                                تيسر الدول األطراف، حسب االقتضاء، توفري ما يكفي من اخلدمات           - ٢ 
          والثقافية                                                                         القنصـلية واخلدمـات األخـرى الالزمـة لتلبية االحتياجات االجتماعية            

  .                                             واالحتياجات األخرى للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم

 ٦٦املادة 
                                          من هذه املادة، يقتصر احلق يف االضطالع         ٢    ً                      رهـناً بأحكـام الفقرة       - ١ 

  :                                                              بعمليات هبدف استخدام العمال للعمل يف دولة أخرى على اجلهات التالية

                     فيها هذه العمليات؛                                               الدوائر أو اهليئات العامة التابعة للدولة اليت جتري  ) أ ( 

                                                                            الدوائـر أو اهليئات العامة التابعة لدولة العمل، على أساس اتفاق بني              ) ب ( 
                 الدولتني املعنيتني؛

  .                                            هيئة منشأة نتيجة التفاق ثنائي أو متعدد األطراف  ) ج ( 

    ً                                                                 رهـناً بـأي إذن يصدر عن السلطات العامة للدول األطراف املعنية             - ٢ 
                                             ري حتديده مبوجب التشريع الوطين واملمارسة الوطنية                              وموافقتها وإشرافها حسبما قد جي

                    ً                                                             لـتلك الـدول، جيـوز أيضاً للوكاالت وأرباب العمل احملتملني أو األشخاص الذين              
  .                                              يتصرفون بالنيابة عنهم االضطالع بالعمليات املذكورة

 ٦٧املادة 
                                                                         تـتعاون الدول األطراف املعنية، حسب االقتضاء، يف اعتماد تدابري تتعلق            - ١ 

                                                                                           لعودة املنظمة للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم إىل دولة املنشأ عندما يقررون العودة أو                 بـا 
  .                                                                       ينتهي إذن إقامتهم أو عملهم، أو عندما يكونون يف دولة العمل يف وضع غري نظامي

                                                               فيما يتعلق بالعمال املهاجرين وأفراد أسرهم الذين هم يف وضع نظامي،  - ٢ 
                                                        ، حسب االقتضاء، بشروط تتفق عليها تلك الدول، بغية                                      تتعاون الدول األطراف املعنية   

                                                                                     العمـل على إجياد أحوال اقتصادية مناسبة الستقرارهم من جديد وعلى تسهيل إعادة             
  .              ً         ً        ً      ً                 إدماجهم إدماجاً اجتماعياً وثقافياً دائماً يف دولة املنشأ

 ٦٨املادة 
                                                                   تـتعاون الدول األطراف، مبا يف ذلك دول العبور، هبدف منع ووقف             - ١ 

                                                                                     لـيات التنقل واالستخدام غري القانونية أو السرية للعمال املهاجرين الذين هم يف               عم
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                                                                    وتشمل التدابري الواجب اختاذها لتحقيق هذه الغاية، يف إطار والية            .               وضع غري نظامي  
  :                               كل دولة من الدول املعنية، ما يلي

       ً  ودخوالً؛                                                       ً تدابري مالئمة ملنع نشر املعلومات املضللة املتصلة باهلجرة خروجاً  ) أ ( 

                                                                         تدابـري للكشف عن التنقالت غري القانونية أو السرية للعمال املهاجرين             ) ب ( 
                                          َّ                                           وأفـراد أسرهم وللقضاء عليها، وفرض جزاءات فعَّالة على األشخاص أو اجلماعات أو             
                                                                                        الكـيانات الذيـن ينظمون أو يديرون مثل هذه التنقالت أو يساعدون يف تنظيمها أو               

        إدارهتا؛

         َّ                                              جزاءات فعَّالة على األشخاص أو اجلماعات أو الكيانات                     تدابري لفرض     ) ج ( 
                                                                                      الذيـن يسـتخدمون العنف أو التهديد أو التخويف ضد العمال املهاجرين أو أفراد              

  .                             أسرهم الذين هم يف وضع غري نظامي

                                       َّ                                      تـتخذ دول العمـل مجيع التدابري املالئمة والفعَّالة اليت تكفل يف أراضيها              - ٢ 
                                                            ين الذين هم يف وضع عري نظامي، مبا يف ذلك القيام، عند                                          وقـف استخدام العمال املهاجر    

                     وال متس هذه التدابري      .                                                                 االقتضاء، بفرض اجلزاءات على الذين يستخدمون مثل هؤالء العمال        
  .                                                          ما للعمال املهاجرين على رب عملهم من حقوق ناشئة عن استخدامهم

 ٦٩املادة 
               هاجرون وأفراد                                                     تتخذ الدول األطراف، حني يوجد يف أراضيها عمال م         - ١ 

  .                                                             أسرهم يف وضع غري نظامي، تدابري مالئمة لضمان عدم استمرار هذه احلالة

                                                                    كـلما نظـرت الدول األطراف املعنية يف إمكانية تسوية وضع هؤالء             - ٢ 
           ً                                                                  األشخاص وفقاً للتشريع الوطين املنطبق ولالتفاقات الثنائية أو املتعددة األطراف، تؤخذ 

                                                هلم، ومدة إقامتهم يف دولة العمل، واالعتبارات األخرى                         يف االعتبار املالئم ظروف دخو
  .                                                 ذات الصلة، وال سيما االعتبارات املتصلة حبالتهم األسرية

 ٧٠املادة 
                                                                                        تـتخذ الـدول األطـراف تدابري ال تقل مواتاة عن التدابري اليت تنطبق على رعاياها                 

                ذين هم يف وضع                                                                             لضـمان أن تكون ظروف عمل ومعيشة العمال املهاجرين وأفراد أسرهم ال           
  .                                                                           نظامي متفقة مع معايري اللياقة البدنية والسالمة والصحة ومبادئ الكرامة اإلنسانية
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 ٧١املادة 
                                                                   تقـوم الدول األطراف، حيثما اقتضت الضرورة، بتسهيل إعادة جثث           - ١ 

  .                                                         العمال املهاجرين أو أفراد أسرهم الذين يتوفون إىل دولة املنشأ

                                              ض املتصلة بوفاة عامل مهاجر أو أحد أفراد                                    فـيما يتعلق مبسائل التعوي     - ٢ 
                                                                           أسـرته، تقدم الدول األطراف، حسب االقتضاء، املساعدة إىل األشخاص املعنيني بغية      

                                                    وتتم تسوية هذه املسائل على أساس القانون الوطين          .                                 تسـوية هذه املسائل على الفور     
                    األطراف ذات صلة               ً                                                          املنطبق وفقاً ألحكام هذه االتفاقية وأية اتفاقات ثنائية أو متعددة         

  .       باملوضوع

 تطبيق االتفاقية: اجلزء السابع
 ٧٢املادة 

                                                                         لغرض استعراض تطبيق هذه االتفاقية، تنشأ جلنة معنية حبماية حقوق مجيع              )   أ       (- ١ 
  ؛  ")      اللجنة "                          ويشار إليها فيما يلي باسم  (                             العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 

                            جنة من عشرة خرباء، وبعد نفاذ                                         عـند بدء سريان هذه االتفاقية، تتألف الل    ) ب ( 
                                                                                             االتفاقـية بالنسبة للدولة الطرف احلادية واألربعني، من أربعة عشر من اخلرباء ذوي املكانة              

  .                                                                      األخالقية الرفيعة واحليدة والكفاءة املشهود هبا يف امليدان الذي تشمله االتفاقية

         ن قائمة                                                           تنتخـب الدول األطراف أعضاء اللجنة باالقتراع السري م           )   أ       (- ٢ 
                                                                                   بأمسـاء أشخاص ترشحهم الدول األطراف، مع إيالء االعتبار الواجب للتوزيع اجلغرايف            

  .                                                                                            العادل، مبا يف ذلك كل من دول املنشأ ودول العمل، ولتمثيل النظم القانونية الرئيسية              
                                           ً      ً                 وجيوز لكل دولة من الدول األطراف أن ترشح شخصاً واحداً من بني رعاياها؛

  .                     يعملون بصفتهم الشخصية              ينتخب األعضاء و  ) ب ( 

                                                                      جيري أول انتخاب يف موعد ال يتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه              - ٣ 
                                       ويقوم األمني العام لألمم املتحدة، قبل        .                                             االتفاقية وجترى االنتخابات التالية كل سنتني     

                                                                                      أربعـة أشهر على األقل من موعد إجراء كل انتخاب، بتوجيه رسالة إىل مجيع الدول               
                   ويقوم األمني العام     .                                                   وها فيها إىل تقدمي أمساء مرشحيها يف غضون شهرين                   األطراف يدع 

                                                                                    بإعداد قائمة أجبدية بأمساء مجيع األشخاص املرشحني على هذا النحو، مع بيان الدول             
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                                                                               األطراف اليت رشحتهم، ويقدم هذه القائمة إىل الدول األطراف قبل موعد إجراء ذلك        
ِ َ      االنتخاب بشهر على األقل، مع ِسَير ا   .            ألشخاص املرشحني                          

                                                                       جيري انتخاب أعضاء اللجنة يف اجتماع تعقده الدول األطراف بدعوة من            - ٤ 
                                                  ويف ذلك االجتماع، الذي يكتمل نصابه حبضور ثلثي          .                                    األمـني العام يف مقر األمم املتحدة      

                                                                                     الـدول األطراف، يكون أعضاء اللجنة املنتخبون هم املرشحون الذين حيصلون على أكرب             
  .                                                          ت وعلى األغلبية املطلقة من أصوات الدول األطراف احلاضرة واملصوتة            عدد من األصوا

            غري أن مدة     .                                                    يـتوىل أعضـاء اللجنة مناصبهم ملدة أربعة سنوات           )   أ       (- ٥ 
                                                                                 عضـوية مخسة من األعضاء املنتخبني يف االنتخاب األول تنتهي بانقضاء سنتني؛ وبعد             

                         طراف أمساء هؤالء األعضاء                                                          االنـتخاب األول مباشرة خيتار رئيس اجتماع الدول األ        
               اخلمسة بالقرعة؛

                                              ً                   جيـرى انـتخاب األعضاء اإلضافيني األربعة يف اللجنة وفقاً ألحكام             ) ب ( 
                                                                       من هذه املادة بعد نفاذ االتفاقية بالنسبة للدولة الطرف احلادية            ٤    و  ٣    و  ٢           الفقـرات   
          ه املناسبة                                                      وتنتهي مدة عضوية عضوين من األعضاء اإلضافيني املنتخبني يف هذ  .        واألربعني

                                                                        بانقضاء سنتني؛ وخيتار رئيس اجتماع الدولة األطراف امسي هذين العضوين بالقرعة؛

  .                                 ُ            حيق إعادة انتخاب أعضاء اللجنة إذ أُعيد ترشيحهم  ) ج ( 

    ُ                                                                    إذا ُتـويف عضو من أعضاء اللجنة أو استقال أو أعلن أنه، ألي سبب               - ٦ 
                          ف اليت رشحت اخلبري بتعيني                                                               آخر، ال يستطيع أداء واجبات اللجنة، تقوم الدولة الطر        

                        ً     ويكون التعيني اجلديد خاضعاً      .                                                        خبري آخر من رعاياها للفترة املتبقية من مدة عضويته        
  .             ملوافقة اللجنة

                                                                     يوفر األمني العام لألمم املتحدة ما يلزم من موظفني وتسهيالت للجنة            - ٧ 
  .                      كي تؤدي مهامها بفعالية

                ً    األمم املتحدة وفقاً                                                   حيصـل أعضـاء اللجنة على مكافآت من موارد           - ٨ 
  .                                          للشروط واألحكام اليت قد تقررها اجلمعية العامة

                                                                    حيـق ألعضـاء اللجنة التمتع بالتسهيالت واملزايا واحلصانات املقررة           - ٩ 
                                                                                    للخرباء املوفدين يف بعثات األمم املتحدة، على النحو املنصوص عليه يف األجزاء ذات              

  .     اناهتا                                         الصلة من اتفاقية امتيازات األمم املتحدة وحص
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 ٧٣املادة 
                                                            ً            تتعهد الدول األطراف بأن تقدم إىل األمني العام لألمم املتحدة تقريراً            - ١ 

                                                                                            لتنظر فيه اللجنة عن التدابري التشريعية والقضائية واإلدارية وغريها من التدابري املتخذة            
  :                               لتنفيذ أحكام هذه االتفاقية، وذلك

                       ة للدولة الطرف املعنية؛                                       يف غضون سنة بعد بدء نفاذ االتفاقية بالنسب  ) أ ( 

  .                                       مث مرة كل مخس سنوات وكلما طلبت اللجنة ذلك  ) ب ( 

        ً                                                               تبني أيضاً التقارير املقدمة مبوجب هذه املادة العوامل والصعوبات، إن           - ٢ 
                                                                      وجدت، اليت تؤثر على تنفيذ االتفاقية، وتتضمن معلومات عن خصائص تدفق موجات 

  . ة                                     اهلجرة اليت تتعرض هلا الدولة الطرف املعني

  .                                                          تقرر اللجنة أية مبادئ توجيهية أخرى تنطبق على فحوى التقارير - ٣ 

  .                                                         توفر الدول األطراف تقاريرها للجمهور يف بلداهنا على نطاق واسع - ٤ 

 ٧٤املادة 
                                                                       تـدرس اللجـنة التقارير املقدمة من كل دولة طرف، وحتيل ما تراه              - ١ 

                                     وز هلذه الدولة الطرف أن تقدم إىل         وجي  .       ً                                          مناسباً من التعليقات إىل الدولة الطرف املعنية      
                  وجيوز للجنة، عند     .                                                ً                     اللجـنة مالحظات عن أية تعليقات تبديها اللجنة وفقاً هلذه املادة          

  .                                                             نظرها يف هذه التقارير، أن تطلب من الدول األطراف معلومات تكميلية

                                                              حييل األمني العام لألمم املتحدة إىل املدير العام ملكتب العمل الدويل، يف  - ٢ 
                                             ً                                         عد مناسب قبل افتتاح كل دورة عادية للجنة، نسخاً من التقارير املقدمة من الدول               مو

                                                                           األطراف املعنية واملعلومات ذات الصلة بالنظر يف هذه التقارير، حىت يتمكن املكتب من 
                                                                                   مسـاعدة اللجـنة باخلربة اليت قد يقدمها املكتب فيما يتعلق باألمور اليت تتناوهلا هذه        

                             وتنظر اللجنة يف أثناء مداوالهتا   .                               جمال اختصاص منظمة العمل الدولية                االتفاقية وتقع يف 
  .                                     يف أية تعليقات أو مواد قد يقدمها املكتب

                                                                    كما جيوز لألمني العام لألمم املتحدة، بعد التشاور مع اللجنة، أن حييل        - ٣ 
                            ً                                ً                  إىل الوكـاالت املتخصصـة األخرى فضالً عن املنظمات احلكومية الدولية نسخاً من             

  .                                          هذه التقارير اليت قد تدخل يف نطاق اختصاصها     أجزاء
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                                                                        جيوز للجنة أن تدعو الوكاالت املتخصصة وغريها من أجهزة األمم املتحدة،            - ٤ 
   ً                                                                                       فضـالً عن املنظمات احلكومية الدولية وغريها من اهليئات املعنية، إىل تقدمي معلومات خطية              

  .                       طتها، لتنظر فيها اللجنة                                                 عن األمور اليت تتناوهلا هذه االتفاقية وتقع يف نطاق أنش

                                                                   تدعـو اللجنة مكتب العمل الدويل إىل تعيني ممثلني لالشتراك، بصفة            - ٥ 
  .                           استشارية، يف اجتماعات اللجنة

                                                                 للجنة أن تدعو ممثلي الوكاالت املتخصصة األخرى وغريها من أجهزة           - ٦ 
     إلدالء                 ً                                                           األمـم املتحدة، فضالً عن املنظمات احلكومية الدولية، إىل حضور جلساهتا وا           

  .                                                     بآرائهم كلما نظرت يف أمور تقع يف ميدان اختصاص تلك اجلهات

                  ً      ً                                                   تقـدم اللجنة تقريراً سنوياً إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة عن تنفيذ             - ٧ 
                                                                                 هـذه االتفاقـية يتضمن آراءها وتوصياهتا ويستند، على وجه اخلصوص، إىل دراسة             

  .      مالحظات                                             التقارير املقدمة من الدول األطراف وما تقدمه من 

                                                                            حييل األمني العام لألمم املتحدة التقارير السنوية للجنة إىل الدول األطراف            - ٨ 
                                                                                      يف هـذه االتفاقـية، واجمللس االقتصادي واالجتماعي، وجلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم             

  .                                                                   املتحدة، واملدير العامل ملكتب العمل الدول، وإىل املنظمات األخرى ذات الصلة

 ٧٥املادة 
  .                           تعتمد اللجنة نظامها الداخلي - ١ 

  .                                  تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها ملدة سنتني - ٢ 

  .                               جتتمع اللجنة مرة كل سنة يف املعتاد - ٣ 

  .                                            تعقد اللجنة اجتماعاهتا عادة يف مقر األمم املتحدة - ٤ 

 ٧٦املادة 
                                                                   ألي دولـة طرف يف هذه االتفاقية أن تعلن يف أي وقت مبوجب هذه               - ١ 

                                                                  اختصاص اللجنة يف تلقي ودراسة رسائل تدعي فيها دولة طرف أن                               املادة أهنا تعترف ب   
                       وال جيوز تلقي الرسائل      .          ً                                                    دولـة طـرفاً أخرى ال تفي بالتزاماهتا مبوجب هذه االتفاقية          

                                                                                     املوجهـة مبوجب هذه املادة والنظر فيها إال إذا قدمتها دول طرف تكون قد أصدرت               
                       وال تتلقى اللجنة أية      .            دولة نفسها      ً                                                 إعالنـاً تعترف فيه باختصاص اللجنة فيما يتعلق بال        
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                        وتعاجل الرسائل الواردة     .                                                           رسـالة إذا كانت تتعلق بدولة طرف مل تصدر هذا اإلعالن          
  :                   ً              مبوجب هذه املادة وفقاً لإلجراء التايل

                                            ً                            إذا رأت دولـة طـرف يف هذه االتفاقية أن دولة طرفاً أخرى ال تفي                 ) أ ( 
                                       توجه نظر تلك الدولة الطرف إىل ذلك                    جاز هلا أن      .                                  بالـتزاماهتا مبوجب هذه االتفاقية    

                   وتقدم الدولة اليت     .                   ً                             وللدولة الطرف أيضاً أن تعلم اللجنة باملوضوع        .                 برسـالة مكتوبة  
                                                                       ً        تتلقى الرسالة إىل الدولة اليت أرسلتها، يف غضون ثالثة أشهر من تلقيها، إيضاحاً أو أي 

                   ن وبقدر ما يكون                                                                        بيان آخر كتابة توضح فيه املسألة، على أن يتضمن، إىل احلد املمك           
                                                                                   ذا صلة باملوضوع، إشارة إىل اإلجراءات وسبل االنتصاف القانونية احمللية اليت اختذت            

                                           أو ينتظر اختاذها أو املتاحة بالنسبة للمسألة؛

                                                                      إذا مل تسو املسألة مبا يرضي الدولتني الطرفني املعنيتني يف غضون ستة              ) ب ( 
                                       ، كان ألي من الدولتني احلق يف إحالة                                                        أشـهر من تلقي الدولة املتلقية للرسالة األوىل       

                                                               املسألة إىل اللجنة بواسطة إخطار موجه إىل اللجنة وإىل الدولة األخرى؛

                                                                        ال تتناول اللجنة مسألة أحيلت إليها إال بعد أن تتأكد من أن كل سبل            ) ج ( 
                                                                 ً                   االنتصـاف القانونية احمللية املتاحة قد استخدمت واستنفدت من املسألة طبقاً ملبادئ            

ـ                                                       غري أن اللجنة لن تتبع هذه القاعدة إذا رأت أن            .                           ً     انون الدويل املعترف هبا عموماً         الق
                                                      تطبيق إجراءات االنتصاف القانونية مطول بصورة غري معقولة؛

                                   من هذه الفقرة، تتيح اللجنة مساعيها   )  ج (    ً                        رهناً بأحكام الفقرة الفرعية   ) د ( 
ّ                         حل وّدي للمسألة على أساس                                                             احلمـيدة للدولـتني الطرفني املعنيتني بغية التوصل إىل               

                                         احترام االلتزامات الواردة يف هذه االتفاقية؛

                                                           تعقد اللجنة جلسات مغلقة عن النظر يف الرسائل مبوجب هذه املادة؛    ) ه ( 

        من هذه    )  ب (                                  ً                             للجـنة، يف أيـة مسألة حمالة إليها وفقاً للفقرة الفرعية              ) و ( 
  ،  ) ب (                                 شار إليهما يف الفقرة الفرعية                                                          الفقرة، أن تطلب إىل الدولتني الطرفني املعنيتني، امل       

                                تزويدها بأية معلومات ذات الصلة؛

      من   ) ب (                                                                     يكـون للدولتني الطرفني املعنيتني املشار إليهما يف الفقرة الفرعية             ) ز ( 
                                                                                           هذه الفقرة، احلق يف أن تكونا ممثلتني عندما تنظر اللجنة يف املسألة وأن تقدما بيانات               

          أو كتابة؛ /     ً   شفوياً و



                                     املعاهدات الدولية األساسية حلقوق اإلنسان 212

 

                          ً                                 للجـنة، يف غضون اثين عشر شهراً من تاريخ تلقي اإلخطار                    تقـدم ا    ) ح ( 
  :                    ً                 من هذه الفقرة تقريراً على النحو التايل  )  ب (                    مبوجب الفقرة الفرعية 

        من هذه    )  د (                        ً                                   يف حالـة التوصـل إىل حل وفقاً ألحكام الفقرة الفرعية             ̀  ١̀ 
                                                                         الفقرة، تقصر اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع واحلل الذي مت           

    يه؛         التوصل إل

        ، تقدم   ) د (                            ً                                يف حالة عدم التوصل إىل حل وفقاً ألحكام الفقرة الفرعية            ̀  ٢̀ 
                                                                  اللجنة يف تقريرها الوقائع ذات الصلة بشأن القضية القائمة بني الدولتني 

 ُ                                                    وُترفق بالتقرير البيانات الكتابية وحمضر البيانات        .                    الطـرفني املعنيـتني   
           ً      وللجنة أيضاً أن     .   ان                                                    الشـفوية اليت تقدمت هبا الدولتان الطرفان املعنيت       

                                                                      ترسـل إىل الدولتني الطرفني املعنيتني فقط أية آراء قد تراها ذات صلة         
                        بالقضية القائمة بينهما؛

  .             ُ                                       ويف كل مسألة، ُيرسل التقرير إىل الدولتني الطرفني املعنيتني

                                                                      يبدأ نفاذ أحكام هذه املادة عندما تصدر عشر من الدول األطراف يف             - ٢ 
                          وتودع الدول األطراف هذه      .                  من هذه املادة    ١                 مبوجب الفقرة                      ً       هـذا االتفاقـية إعالناً    

                                                 ً                               اإلعالنات لدى األمني العام لألمم املتحدة الذي يرسل نسخاً منها إىل الدول األطراف          
       وال خيل    .                                                            وجيوز سحب اإلعالن يف أي وقت بإشعار يرسل إىل األمني العام            .        األخـرى 

                            أحيلت بالفعل مبوجب هذه                                                            هـذا السحب بالنظر يف أية مسألة تكون موضوع رسالة         
                                                                                         املادة؛ وال يتم تلقي أية رسالة أخرى من أية دولة طرف مبوجب هذه املادة بعد تلقي                
                                                                                  األمـني العام لإلشعار بسحب اإلعالن، ما مل تكن الدولة الطرف املعنية قد أصدرت              

  .     ً      ً  إعالناً جديداً

 ٧٧املادة 
             وقت مبوجب                                                           جيـوز ألية دولة طرف يف هذه االتفاقية أن تعلن يف أي            - ١ 

                                                                                          هذه املادة أهنا تعترف باختصاص اللجنة يف تلقي ودراسة الرسائل الواردة من أفراد أو              
ّ                                                       نـيابة عن أفراد خيضعون لواليتها ويّدعون أن حقوقهم الفردية املقررة مبوجب أحكام                                             

                    وال تتلقى اللجنة أية   .                                 ِ َ                                هـذه االتفاقية قد تعرضت النتهاك من ِقَبل تلك الدولة الطرف          
  .                                      كانت تتصل بدولة طرف مل تصدر هذا اإلعالن         رسالة إذا
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                                                                          تعتـرب اللجنة أية رسالة تقدم مبوجب هذه املادة غري مقبولة إذا كانت              - ٢ 
   ً                              ِّ                                                        غفـالً من التوقيع أو إذا رأت أهنا تشكِّل إساءة الستعمال حق تقدمي هذه الرسائل أو                

  .                                أهنا ال تتفق مع أحكام هذه االتفاقية

                                            ئل يتقدم هبا فرد مبوجب هذه املادة ما مل                                       ال تـنظر اللجنة يف أية رسا       - ٣ 
  :        تتحقق من

                  ُ                                               أن املسـألة نفسـها مل ُتبحث وال جيري حيثها مبوجب إجراء آخر من            ) أ ( 
                                    إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية؛

                                                                      وأن الفـرد قد استنفد مجيع سبل االنتصاف احمللية املتاحة؛ وال تسري              ) ب ( 
                                       ً  ا تطبيق سبل االنتصاف، يف نظر اللجنة، مطوالً                                   هذه القاعدة يف األحوال اليت يكون فيه 

  .                                                          َّ   بطريقة غري معقولة، أو من غري احملتمل أن ينصف هذا الفرد بشكل فعَّال

                                              من هذه املادة، توجه اللجنة نظر الدولة         ٢    ً                         رهناً مبراعاة أحكام الفقرة      - ٤ 
ّ         وُيّدعى    ١                                            ً                          الطـرف يف هذه االتفاقية اليت تكون قد أصدرت إعالناً مبوجب الفقرة                  أهنا   ُ 

      وتقدم   .          ً                                                                        تنـتهك أياً من أحكام االتفاقية إىل أية رسائل مقدمة إليها مبوجب هذه املادة             
                                                                                        الدولة املتلقية إىل اللجنة يف غضون ستة أشهر تفسريات أو بيانات كتابية توضح األمر              

  .                                                      وما تكون تلك الدولة قد اختذته من إجراءات لعالجه، إن وجدت

                                      تلقاها مبوجب هذه املادة يف ضوء مجيع                                         تـنظر اللجنة يف الرسائل اليت ت       - ٥ 
  .                                                                  املعلومات املتاحة هلا من الفرد أو من ينوب عنه ومن الدولة الطرف املعنية

                                                               تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند دراسة الرسائل املقدمة إليها مبوجب  - ٦ 
  .         هذه املادة

  .                                                  حتيل اللجنة آراءها إىل الدولة الطرف املعنية وإىل الفرد - ٧ 

                                                           ح أحكام هذه املادة نافذة إذا أصدرت عشر من الدول األطراف           تصـب  - ٨ 
                       وتودع الدول األطراف هذه   .               من هذه املادة ١                                  يف هذه االتفاقية إعالنات مبوجب الفقرة 

                                                 ً                               اإلعالنات لدى األمني العام لألمم املتحدة الذي يرسل نسخاً منها إىل الدول األطراف          
       وال خيل    .                         ر يرسل إىل األمني العام                                       وجيوز سحب اإلعالن يف أي وقت بإشعا        .        األخـرى 

                                               ُ                                    هـذا السحب بالنظر يف أية مسألة تكون موضوع رسالة أُحيلت بالفعل مبوجب هذه              
                                                                                 املادة؛ وال يتم تلقي أية رسالة أخرى من أي فرد أو ممن ينوب عنه، مبوجب هذه املادة       
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    درت                                                                          بعد تلقي األمني العام لإلشعار بسحب اإلعالن، ما مل تكن الدولة الطرف قد أص       
  .     ً      ً  إعالناً جديداً

 ٧٨املادة 
                                                       من هذه االتفاقية دون مساس بأية إجراءات لتسوية           ٧٦                      تطـبق أحكام املادة      

                                                                                   املـنازعات أو حسم الشكاوى يف اجملال الذي تشمله هذه االتفاقية منصوص عليها يف              
                                                                                     الوثائق التأسيسية لألمم املتحدة والوكاالت املتخصصة أو يف االتفاقيات اليت تعتمدها،           

                                                                                 ال حتول تلك األحكام دون جلوء الدول األطراف إىل أية إجراءات لتسوية املنازعات              و
  .    ً                                     وفقاً لالتفاقات الدولية النافذة فيما بينها

 أحكام عامة: اجلزء الثامن
 ٧٩املادة 

                                                                             ليس يف هذه االتفاقية ما ميس حق كل دولة طرف يف أن حتدد املعايري املنظمة                
                                                أسرهم، وفيما يتعلق باملسائل األخرى املتصلة                                            لدخـول العمـال املهاجـرين وأفراد      

                                                                                   بوضـعهم القانوين ومعاملتهم معاملة العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، ختضع الدول           
  .                                   األطراف للقيود املبينة يف هذه االتفاقية

 ٨٠املادة 
                                                                               لـيس يف هـذه االتفاقية ما يفسر على أنه خيل بأحكام ميثاق األمم املتحدة                

                                                     كاالت املتخصصة اليت حتدد مسؤوليات خمتلف هيئات األمم املتحدة                 وأحكام دساتري الو
  .                                                                       والوكاالت املتخصصة كل على حدة فيما يتعلق باملسائل اليت تتناوهلا هذه االتفاقية

 ٨١املادة 
                                                                     لـيس يف هـذه االتفاقية ما ميس منح حقوق أو حريات أكثر مالئمة               - ١ 

  :                                 للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم مبوجب

                                            انون أو املمارسة املتبعة يف إحدى الدول األطراف؛   الق  ) أ ( 

                                                                           أو أي معـاهدة ثنائية أو متعددة األطراف تكون نافذة بالنسبة للدولة              ) ب ( 
  .            الطرف املعنية
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                                            ً                            لـيس يف هـذه االتفاقـية ما يفسر على أنه يعطي ضمناً أي دولة أو               - ٢ 
        من شأنه                                                                        جمموعـة أو شـخص أي حق يف االشتراك يف أي نشاط أو القيام بأي عمل             

  .                                                  اإلخالل بأي من احلقوق أو احلريات املبينة يف هذه االتفاقية

 ٨٢املادة 
                                                                             ال جيوز التنازل عن حقوق العمال املهاجرين وأفراد أسرهم املنصوص عليها يف             

                                                         وال يسمح مبمارسة أي شكل من أشكال الضغط على العمال املهاجرين   .             هذه االتفاقية
                وال ميكن، مبقتضى     .                               هلم عن أي من احلقوق املذكورة                                         وأفراد أسرهم بغية ختليهم أو تناز     

                     وتتخذ الدول األطراف     .                                                           عقـد، االنـتقاص من احلقوق املعترف هبا يف هذه االتفاقية          
  .                                        التدابري املناسبة لكفالة احترام هذه املبادئ

 ٨٣املادة 
  :                                                           تتعهد كل دولة من الدول األطراف يف هذه االتفاقية بالقيام مبا يلي 

نتهك حقوقهم أو                     تـأمني وسـا     ) أ (                 َّ            ُ                         ئل االنتصاف الفعَّال ألي أشخاص ُت
                                                                                  حـرياهتم املعـترف هبا يف هذه االتفاقية، حىت لو ارتكب االنتهاك أشخاص يتصرفون              

               بصفتهم الرمسية؛

                                                                                  تأمني قيام السلطات القضائية أو اإلدارية أو التشريعية املختصة، أو أية سلطة              ) ب ( 
                                               بإعادة النظر يف دعاوى أي أشخاص يلتمسون                                                    خمتصـة أخرى يقررها نظام الدولة القانوين،      

                                       وإجياد إمكانيات لالنتصاف عن طريق القضاء؛  .                         وسيلة لالنتصاف والبت فيها

  .                                                   ضمان قيام السلطات املختصة بإعمال سبل االنتصاف مىت منحت  ) ج ( 

 ٨٤املادة 
                                                                                 تـتعهد كل دولة طرف باعتماد ما يلزم من التدابري التشريعية وغريها لتنفيذ              
  .            هذه االتفاقية      أحكام 

 أحكام ختامية: اجلزء التاسع
 ٨٥املادة 

   .                                 ً              يعني األمني العام لألمم املتحدة وديعاً هلذه االتفاقية 
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 ٨٦املادة 
  .                 وهي خاضعة للتصديق  .                                             يفتح باب التوقيع على هذه االتفاقية جلميع الدول - ١ 

  .                                       يفتح باب االنضمام إىل هذه اتفاقية ألي دولة - ٢ 

   .                                           صديق أو االنضمام لدى األمني العام لألمم املتحدة              تودع وثائق الت - ٣ 

 ٨٧املادة 
                                                                  يبدأ نفاذ هذه االتفاقية يف اليوم األول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة  - ١ 

  .                                                                     ثالثة أشهر على تاريخ إيداع الوثيقة العشرين من وثائق التصديق أو االنضمام

                   دق على االتفاقية أو                                                      يـبدأ نفاذ هذه االتفاقية بالنسبة إىل كل دولة تص         - ٢ 
                                                                                   تنضـم إلـيها بعد بدء نفاذها، يف اليوم األول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة ثالثة       

  .                                                          أشهر على تاريخ إيداع تلك الدولة لوثيقة تصديقها أو انضمامها

 ٨٨املادة 
                 ِّ                                                               ال جيـوز ألي دولة مصدِّقة على هذه االتفاقية أو منضمة إليها أن تستثين أي                

                      ، أي فئة معينة من      ٣                                                 من التطبيق، أو تستثين، دون اإلخالل باملادة                            جـزء من االتفاقية   
  .                           العمال املهاجرين، من تطبيقها

 ٨٩املادة 
                                                                       أليـة دولة طرف أن تنسحب من هذه االتفاقية، بعد فترة ال تقل عن               - ١ 

                                                                                        مخـس سنوات من بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة إىل الدولة املعنية، بواسطة إشعار كتايب              
  .                     ألمني العام لألمم املتحدة         يوجه إىل ا

                      ً                                        يصبح هذا االنسحاب نافذاً يف اليوم األول من الشهر الذي يلي انقضاء  - ٢ 
  .                 ً                                              فترة اثين عشر شهراً على تاريخ تلقي األمني العام لألمم املتحدة لإلشعار

                                                                    لـن يـؤدي هذا االنسحاب إىل إعفاء الدولة الطرف من االلتزامات             - ٣ 
                                                             تفاقية فيما يتعلق بأي فعل أو امتناع عن فعل حيدث قبل                                        الواقعة عليها مبوجب هذه اال    

                                     ولن خيل االنسحاب بأي شكل باستمرار        .                                    ً        الـتاريخ الذي يصبح فيه االنسحاب نافذاً      
                                                                                          النظر يف أي مسألة تكون اللجنة ماضية يف نظرها بالفعل قبل التاريخ الذي يصبح فيه               

  .             ً االنسحاب نافذاً
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                           ً      دولة طرف من االتفاقية نافذاً، ال                                 بعد التاريخ الذي يصبح فيه انسحاب - ٤ 
   .                                                      تبدأ اللجنة النظر يف أية مسألة جديدة تتعلق بتلك الدولة

 ٩٠املادة 
                                                           بعد مخس سنوات من بدء نفاذ هذه االتفاقية، جيوز ألية دولة طرف أن  - ١ 

                  ً                                                           تقدم يف أي وقت طلباً لتنقيح هذه االتفاقية بواسطة إشعار كتايب يوجه إىل األمني العام 
                                                           ويقوم األمني العام إثر ذلك بإبالغ أية تعديالت مقترحة إىل الدول    ,            املـتحدة        لألمـم 

ِ                                                         األطراف طالباً إليها إِشعاره مبا إذا كانت حتبذ عقد مؤمتر للدول األطراف بغرض النظر          ً            
                                                ويف حالة ما إذا حبذ ثلث الدول األطراف على           .                                    يف املقترحات والتصويب عليها أم ال     

                                                          ر من تاريخ ذلك التبليغ، عقد هذا املؤمتر، يدعو األمني                                      األقـل، يف غضون أربعة أشه     
                             ويقدم أي تعديل تعتمده أغلبية   .                                                   العـام املؤمتـر إىل االنعقاد حتت رعاية األمم املتحدة     

  .                                                          الدول األطراف احلاضرة واملصوتة إىل اجلمعية العامة للموافقة عليه

           مم املتحدة                                                              يـبدأ نفاذ التعديالت مىت وافقت عليها اجلمعية العامة لأل          - ٢ 
  .                                     ً                             وقبلتها أغلبية ثلثي الدول األطراف وفقاً لإلجراءات الدستورية لكل منها

                                                                   مىت بدأ نفاذ التعديالت تصبح ملزمة الدول األطراف اليت قبلتها، بينما تظل  - ٣ 
  .                                                                          الدول األطراف األخرى ملزمة بأحكام هذه االتفاقية وبأي تعديل سابق تكون قد قبلته

 ٩١املادة 
                                                            األمني العام لألمم املتحدة نص التحفظات اليت تبديها الدول                  يـتلقى    - ١ 

  .                                                             األطراف لدى التوقيع أو التصديق أو االنضمام ويعممه على مجيع الدول

  .            ُّ                                  ال يقبل أي حتفُّظ يتناىف مع هدف ومقصد هذه االتفاقية - ٢ 

                                                                ميكن يف أي وقت سحب التحفظات، وذلك بتوجيه إشعار هبذا املعىن            - ٣ 
          ويسري هذا   .                                                        عـام لألمـم املتحدة الذي يبلغه يف حينه إىل مجيع الدول                     إىل األمـني ال   

  .              ً                اإلشعار اعتباراً من تاريخ تلقيه

 ٩٢املادة 
                                                                    خيضع للتحكيم أي نزاع بني دولتني أو أكثر من الدول األطراف حول             - ١ 

                                                         ً                            تفسري هذه االتفاقية أو تطبيقها ال يسوى عن طريق املفاوضات، بناًء على طلب واحد              
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                                                                  فإذا مل يتمكن األطراف، خالل ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم،             .     لدول          من هذه ا  
                                                                                    من االتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز ألي من تلك األطراف إحالة النـزاع إىل              

  .                                 ً                       حمكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقاً للنظام األساسي للمحكمة

                االتفاقية أو                                                                 لكل دولة طرف أن تعلن، وقت التوقيع أو التصديق على هذه           - ٢ 
              وال تكون الدول   .               من هذه املادة ١                                                       االنضـمام إلـيها، أهنـا ال تعترب نفسها ملزمة بالفقرة       

  .                                                             ً               األطراف األخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرفة أصدرت إعالناً من هذا القبيل

                      من هذه املادة أن      ٢                       ً     ً                   ألي دولـة طـرف أصدرت إعالناً وفقاً للفقرة           - ٣ 
  .                                                 يف أي وقت بإشعار توجهه إىل األمني العام لألمم املتحدة              تسحب هذا اإلعالن

 ٩٣املادة 
                                                                    تـودع هـذه االتفاقية، اليت تتساوى نصوصها اإلسبانية واإلنكليزية           - ١ 

  .                                                                        والروسية والصينية والعربية والفرنسية يف احلجية، لدى األمني العام لألمم املتحدة

                          قة من هذه االتفاقية إىل                                    ً            حيـيل األمني العام لألمم املتحدة نسخاً مصد        - ٢ 
  .         مجيع الدول

       ً                                                                    وإثـباتاً لذلـك، قام املفوضون املوقعون أدناه، املخولون حسب األصول من             
  .                                       جانب حكوماهتم، بالتوقيع على هذه االتفاقية

----- 


