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اجلمعيـة العامـة    قرار  ، و ٢٠٠٥إىل إعالن وبرنامج عمل فيينا، ونتائج مؤمتر القمة العاملي لعام           وإذ يشري أيضاً      
ومتـشابكة  حقوق اإلنسان، تؤكد كلها أن حقوق اإلنسان عاملية وغري قابلة للتجزئة ومترابطة             املنشئ جمللس   ،  ٦٠/٢٥١

  من معاجلتها بطريقة عادلة ومنصفة، على قََدم املساواة وبنفس التركيز،وتعزز بعضها البعض وال بد 

 القرارات السابقة الصادرة عن اجمللس وجلنة حقوق اإلنسان بشأن إعمال احلقـوق             وإذ يضع يف اعتباره     
عـين   بشأن الفريق العامل املفتوح العضوية امل      ١/٣االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وبشكل خاص قرار اجمللس        

  بوضع بروتوكول اختياري ُيلحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،

 وقرار إحالة مشروع الربوتوكول االختيـاري امللحـق   (A/HRC/8/7) بتقرير الفريق العامل وإذ يرحِّب   
  س لكي ينظر فيه،بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إىل اجملل

 الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة           يعتمد  - ١  
  والثقافية، املرفق هبذا القرار؛

  :، باعتماد مشروع القرار التايل٦٠/٢٥١من قرارها ) ج(٥ اجلمعية العامة، وفقاً للفقرة يوصي  - ٢  

  إن اجلمعية العامة،"

للربوتوكول االختياري امللحق ، ...... قراره عن طريقاعتماد جملس حقوق اإلنسان  بإذ ترحب  
  بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،

 الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية            تعتمد  - ١  
   ؛ واملصاَدقة عليه واالنضمام إليهق هذا القرار، وتفتح باب التوقيع، الذي يرد نصه يف مرفواالجتماعية والثقافية

 بأن ُيفتح باب التوقيع على الربوتوكول االختياري يف حفل توقيـع جبنيـف يف             توصي  - ٢  
، وتطلب إىل األمني العام ومفوض األمم املتحدة السامي حلقـوق اإلنـسان تقـدمي           ٢٠٠٩مارس  /آذار

  ".املساعدة الالزمة
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  املرفق
  الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق

  االقتصادية واالجتماعية والثقافية
  الديباجة

  ،إن الدول األطراف يف هذا الربوتوكول

 اإلقرار مبا جلميع أعضاء األسـرة       يشكل للمبادئ املنصوص عليها يف ميثاق األمم املتحدة،         ه، وفقاً  أن إذ تالحظ   
  ،يلة فيهم ومن حقوق متساوية وغري قابلة للتصرف أساس احلرية والعدل والسالم يف العاملالبشرية من كرامة أص

 ومتساوين يف الكرامة أن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يعلن أن مجيع الناس يولدون أحراراً       إذ تالحظ و  
 ن أي متييز من أي نـوع،      واحلقوق وأن لكل إنسان حق التمتع بكافة احلقوق واحلريات الواردة يف اإلعالن، دو            

كالتمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو اجلنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غري السياسي، أو األصل                   
  الوطين أو االجتماعي، أو الثروة، أو املولد، أو أي وضع آخر، 

من اإلنسان   حبقوق   ني اخلاص ني الدولي ينالعهد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان و     ما جاء يف   إىل   إذ تشري و  
  يتحقـق إال    ميكن أن  ال ومتحررين من اخلوف والفاقة       بأن املثل األعلى املتمثل يف أن يكون البشر أحراراً         تسليم

   املدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية،ه كل إنسان حبقوقيتمتع فيهاظروف تهيئة ب

  ، عاملية وغري قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكةواحلريات األساسيةن حقوق اإلنسامجيع أن  تعيد تأكيدوإذ   

 الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة        إىل أن كل دولة طرف يف العهد         وإذ تشري 
سيما علـى   تتعهد بأن تتخذ، مبفردها وعن طريق املساعدة والتعاون الدوليني، وال            ")العهد"ويشار إليه فيما يلي باسم      (

الصعيدين االقتصادي والتقين، وبأقصى ما تسمح به مواردها املتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الكامل التدرجيي                 
  باحلقوق املعترف هبا يف هذا العهد، سالكة إىل ذلك مجيع السبل املناسبة، وخصوصاً سبيل اعتماد تدابري تشريعية،

ـ  اللجنـة املعنيـة     مقاصد العهد وتنفيذ أحكامه، متكنيُ     يقلتحق  من املناسب، تعزيزاً   إذ ترى و   احلقوق ب
   املنصوص عليهـا يف     باملهام، من القيام    )`اللجنة`شار إليها فيما يلي باسم      وي( االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

  ،هذا الربوتوكول

   :على ما يليقد اتفقت   

  ١املادة 
  النظر فيها فيما يتعلق بتلقي البالغات واختصاص اللجنة

 يف هذا الربوتوكول، باختصاص اللجنة يف تلقي        تعترف كل دولة طرف يف العهد، تصبح طرفاً         - ١  
   . ملا تنص عليه أحكام هذا الربوتوكولوفقاً والنظر فيها البالغات
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  . أي بالغ يتعلق بأية دولة طرف يف العهد ال تكون طرفاً يف هذا الربوتوكولتلقّيال جيوز للجنة   -٢  

  ٢ادة امل
  البالغات

 والية دولـة     يدخلون ضمن  فرادمجاعات من األ   أفراد أو    ،أو نيابة عن  ،  م البالغات من ِقبل   جيوز أن ُتقدّ    
تلك الدولة الطرف ألي من احلقوق احملددة يف اجلـزأين الثـاين            من جانب    نتهاك ال عون أهنم ضحايا  طرف ويدّ 
 إال إذا اسـتطاع      أو مجاعات أفراد، يكون ذلك مبوافقتهم      وحيثما يقدم بالغ نيابة عن أفراد      . العهد  من والثالث

  .صاحب البالغ أن يربر تصرفه نيابة عنهم دون احلصول على تلك املوافقة

  ٣املادة 
  املقبولية

قد  ال تنظر اللجنة يف أي بالغ ما مل تكن قد تأكدت من أن مجيع سبل االنتصاف احمللية املتاحة                   - ١  
   . بدرجة غري معقولة طويالً االنتصاف هذه أمداًسبلعدة إذا استغرق تطبيق وال تسري هذه القا .اسُتنفدت

  :يف احلاالت التاليةتعلن اللجنة عدم مقبولية البالغ   - ٢  

 االنتصاف احمللية، باستثناء احلاالت الـيت       سبلبعد استنفاد   سنة  يف غضون   البالغ  مىت مل ُيقدم     )أ( 
   قبل انقضاء هذا األجل؛ه البالغ على تعذر تقدميصاحبيربهن فيها 

مىت كانت الوقائع موضوع البالغ قد حدثت قبل بدء نفاذ هذا الربوتوكول بالنـسبة للدولـة                  )ب( 
  ؛الوقائع بعد تاريخ بدء النفاذا استمرت هذه الطرف املعنية، إال إذ

  حبـث  كانت، أو مازالت، موضع    اللجنة أو    ا قد سبق أن نظرت فيه      كانت املسألة نفسها   مىت  )ج( 
  مبوجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدويل أو التسوية الدولية؛

   مع أحكام العهد؛البالغ متنافياً مىت كان )د( 

 أو مىت كان يستند  أساس واضح أو كان غري مدعم برباهني كافية غري مستند إىل البالغمىت كان )ه( 
  ؛ إىل تقارير نشرهتا وسائط اإلعالمحصراً

  أو ؛ إساءة الستعمال احلق يف تقدمي بالغغ البالمىت شكل )و( 

  . غري مكتوب أوالبالغ جمهول املصدرمىت كان  )ز( 
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  ٤املادة 
  البالغات اليت ال تكشف عن ضرر واضح

ميكن للجنة، حسب االقتضاء، أن ترفض النظر يف بالغ إذا كان البالغ ال يكشف عن تكبـد صـاحبه                     
  .الغ يثري مسألة جدية ذات أمهية عامةلضرر واضح، إال إذا اعتربت اللجنة أن الب

  ٥املادة 
  التدابري املؤقتة

 حتيل أن    وقبل اختاذ أي قرار بشأن األسس املوضوعية       يف أي وقت بعد تلقي البالغ      جيوز للجنة   - ١  
تقتـضيه  ، حـسبما    مؤقتةمحاية  تدابري  بأن تنظر الدولة الطرف بصفة عاجلة يف اختاذ         إىل عناية الدولة الطرف املعنية طلباً       

  .زعومة املات االنتهاك أو ضحاياال ميكن جربه على ضحية ضررلتاليف وقوع الضرورة يف ظروف استثنائية، 

 من هذه املادة، فإن ذلك ال يعين ضمناً         ١عندما متارس اللجنة سلطتها التقديرية مبوجب الفقرة          - ٢  
  .اختاذ قرار بشأن مقبولية البالغ أو بشأن وجاهة موضوعه

  ٦املادة 
   البالغإحالة

ما مل تعترب اللجنة البالغ غري مقبول دون الرجوع إىل الدولة الطرف املعنية، تتـوخى اللجنـة                   - ١  
   .السرية يف عرض أي بالغ يقدم إليها مبوجب هذا الربوتوكول على الدولة الطرف املعنية

بيانات مكتوبة توضح تقدم الدولة الطرف املتلقية إىل اللجنة، يف غضون ستة أشهر، تفسريات أو   - ٢  
  . رمبا تكون الدولة الطرف قد وفرتهذي ال، إن وجد،ل االنتصافيوسب فيها املسألة

  ٧املادة 
  التسوية الودية

تعرض اللجنة مساعيها احلميدة على األطراف املعنية هبدف التوصل إىل تسوية ودية للمسألة على   - ١  
  .أساس احترام االلتزامات اليت ينص عليها العهد

  .يعترب كل اتفاق بشأن تسوية ودية مبثابة إهناء للنظر يف البالغ مبوجب هذا الربوتوكول  - ٢  

  ٨املادة 
  حبث البالغات

 الوثائق من هذا الربوتوكول يف ضوء مجيع        ٢ ة اللجنة البالغات اليت تتلقاها مبوجب املاد      بحثت  - ١  
   .ةشريطة إحالة هذه الوثائق إىل األطراف املعني، تقدم إليهااليت 



A/HRC/8/L.2 
Page 6 

  

 .تعقد اللجنة جلسات مغلقة لدى حبث البالغات املقدمة مبوجب هذا الربوتوكول  - ٢  

 ميكن للجنة أن ترجع، حـسب االقتـضاء، إىل    بالغ مقدم مبوجب هذا الربوتوكول،حبثعند    - ٣  
ا األخـرى،   الوثائق ذات الصلة اليت أعدهتا هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة وصناديقها وبراجمها وآلياهت            

وكذلك الوثائق اليت أعدهتا منظمات دولية أخرى، مبا فيها املنظومات اإلقليمية حلقـوق اإلنـسان، وإىل أيـة                  
  .مالحظات أو تعليقات مقدمة من الدولة الطرف املعنية

تنظر اللجنة يف معقولية اخلطوات اليت تتخذها الدولة  ، مبوجب هذا الربوتوكول ما حبث بالغعند  - ٤  
ولذلك تضع اللجنة يف اعتبارها أن الدولة الطرف ميكن أن تعتمد طائفة من           .  للجزء الثاين من العهد    وفقاًالطرف  

  .التدابري السياساتية لتنفيذ احلقوق املنصوص عليها يف العهد

  ٩املادة 
  متابعة تنفيذ آراء اللجنة

  .مشفوعة بتوصياهتا، إن وجدتالغ  آراءها بشأن البإىل األطراف املعنية حتيل اللجنة بعد حبث البالغ،  -١  

، يف  وتقدم إىل اللجنةإن وجدت،توصياهتا ل و،تويل الدولة الطرف االعتبار الواجب آلراء اللجنة  - ٢  
   . يتضمن معلومات عن أي إجراء تكون قد اختذته يف ضوء آراء اللجنة وتوصياهتا مكتوباًرداًغضون ستة أشهر، 

ىل تقدمي معلومات إضافية بشأن أي تدابري تكون الدولة الطرف          للجنة أن تدعو الدولة الطرف إ       - ٣  
، يف التقـارير    توصياهتا، إن وجدت، مبا يف ذلك حسبما تراه اللجنة مناسـباً           وأقد اختذهتا استجابة آلراء اللجنة      

  . من العهد١٧ و١٦الالحقة اليت تقدمها الدولة الطرف مبوجب املادتني 

  ١٠املادة 
   الدول بنياملتبادلةالرسائل 

ألي دولة طرف يف هذا الربوتوكول أن تعلن يف أي وقت مبوجب هذه املـادة أهنـا تعتـرف                     - ١  
 ، فيها دولة طرف أن دولة طرفاً أخرى ال تفي بالتزاماهتا مبوجب العهد            يباختصاص اللجنة يف تلقي رسائل تدع     

ن دولـة   م قُدمتإال إذا   والنظر فيها   ة  وال جيوز تلقي الرسائل املوجهة مبوجب هذه املاد        .يف هذه الرسائل  والنظر  
 بدولة تعلقتوال تتلقى اللجنة أية رسالة إذا  .طرف أصدرت إعالناً تعترف فيه باختصاص اللجنة يف ما يتعلق هبا       

  : لإلجراءات التاليةوجيري تناول الرسائل الواردة مبوجب هذه املادة وفقاً .صدر هذا اإلعالنطرف مل ُت

 أن دولة طرفاً أخرى ال تفي بالتزاماهتا مبوجب العهد،          لربوتوكول ا ا رأت دولة طرف يف هذ     مىت )أ( 
وللدولة الطرف أيـضاً أن ُتعلـم اللجنـة         . جاز هلا أن توجه نظر تلك الدولة الطرف إىل ذلك برسالة مكتوبة           

ثة أشهر من تلقيها، إيضاحاً أو وتقدم الدولة اليت تتلقى الرسالة إىل الدولة اليت أرسلتها، يف غضون ثال  .باملوضوع
 توضح فيه املسألة، على أن يتضمن، إىل احلد املمكن وبقدر ما يكون ذا صـلة باملوضـوع،            أي بيان آخر كتابةً   

  ملسألة؛ا بشأن اختاذها أو املتاحة املتوقع أو املتخذةإشارة إىل اإلجراءات وسبل االنتصاف احمللية 
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 كلتا الدولتني الطرفني املعنيتني يف غضون ستة أشهر مـن اسـتالم     املسألة مبا يرضي   إذا مل تسوّ    )ب( 
الدولة املتلقية للرسالة األوىل، كان ألي من الدولتني احلق يف إحالة املسألة إىل اللجنة بواسطة إخطار موجـه إىل                

  اللجنة وإىل الدولة األخرى؛

 االنتصاف احمللية املتاحة    سبل كل   ال تتناول اللجنة مسألة أحيلت إليها إال بعد أن تتأكد من أن            )ج( 
 االنتصاف قد طال أمده بصورة سبلوال تسري هذه القاعدة إذا كان إعمال  .نفدت يف املسألةخدمت واسُتقد اسُت

  غري معقولة؛

من هذه الفقرة، تتيح اللجنة مساعيها احلميدة للدولتني الطرفني ) ج(رهناً بأحكام الفقرة الفرعية  )د( 
   التوصل إىل حل وّدي للمسألة على أساس احترام االلتزامات املنصوص عليها يف العهد؛املعنيتني بغية

  تعقد اللجنة جلسات مغلقة لدى حبثها الرسائل املقدمة مبوجب هذه املادة؛ )ه( 

من هذه الفقرة، إىل الدولتني ) ب(أن تطلب، يف أية مسألة حمالة إليها وفقاً للفقرة الفرعية  للجنة )و( 
  ، تزويدها بأية معلومات ذات صلة باملوضوع؛)ب( املعنيتني، املشار إليهما يف الفقرة الفرعية الطرفني

من هذه الفقرة، احلق يف أن ) ب(يكون للدولتني الطرفني املعنيتني املشار إليهما يف الفقرة الفرعية  )ز( 
  ؛أو كتابةً/ ولتني عندما تنظر اللجنة يف املسألة وأن تقدما بيانات شفوياًتكونا ممثَّ

من هذه  ) ب(تقدم اللجنة، بالسرعة املطلوبة، بعد تاريخ تلقي اإلخطار مبوجب الفقرة الفرعية             )ح( 
   : تقريراً على النحو التايل،الفقرة

من هذه الفقرة، تقـصر اللجنـة       ) د( وفقاً ألحكام الفقرة الفرعية      تسويةيف حالة التوصل إىل       `١`
  ئع واحلل الذي مت التوصل إليه؛تقريرها على بيان موجز بالوقا

، تقدم اللجنة يف تقريرها الوقائع      )د( وفقاً ألحكام الفقرة الفرعية      حليف حالة عدم التوصل إىل        `٢`
وُترفق بالتقرير البيانـات الكتابيـة       .القضية القائمة بني الدولتني الطرفني املعنيتني     بذات الصلة   

وللجنة أيضاً أن ترسل إىل      .دولتان الطرفان املعنيتان  وحمضر البيانات الشفوية اليت تقدمت هبا ال      
   .الدولتني الطرفني املعنيتني فقط أية آراء قد تراها ذات صلة بالقضية القائمة بينهما

  . الطرفني املعنيتنيلتنيويبلَّغ التقرير يف كل مسألة إىل الدو

مم املتحـدة   ى األمني العام لأل    من هذه املادة لد    ١ مبوجب الفقرة    توِدع الدول األطراف إعالناً     - ٢  
وجيوز سحب أي إعالن يف أي وقت بإخطار يوجه إىل األمني  . إىل الدول األطراف األخرىالذي يرسل نسخاً منه

وال خيل هذا السحب بالنظر يف أية مسألة تكون موضوع رسالة أحيلت بالفعل مبوجب هذه املادة؛ وال جيوز  .العام
  دولة طرف مبوجب هذه املادة بعد تلقي األمني العام لإلخطار بسحب اإلعـالن،             تلقي أية رسالة أخرى من أية       

  .ما مل تكن الدولة الطرف املعنية قد أصدرت إعالناً جديداً
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  ١١املادة 
  إجراء التحري

 يف هذا الربوتوكول أن تعلن يف أي وقت أهنا تعترف باختصاصات            جيوز لكل دولة تكون طرفاً      - ١  
  .ا يف هذه املادةاللجنة املنصوص عليه

إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقة تدل على وقوع انتهاكات جسيمة أو منتظمة من جانب دولة   - ٢  
 العهد، تدعو اللجنة تلك الدولة الطرف إىل التعاون          اجلزأين الثاين والثالث من    طرف للحقوق املنصوص عليها يف    

   .لومات بشأن هذه املعاتقدمي مالحظاهتإىل يف فحص املعلومات و

 معلومات أخرى موثوق هبا     ةوأي مالحظات تكون الدولة الطرف املعنية قد قدمتها         مع مراعاة أية    - ٣  
جيوز أن و . وتقدمي تقرير على وجه االستعجال إىل اللجنة أو أكثر من أعضائها إلجراء حترٍّاً عضوللجنة أن تعنيمتاحة هلا،  

   .طرف، مىت استلزم األمر ذلك ومبوافقتهايتضمن التحري القيام بزيارة إلقليم الدولة ال

   . ذلك التحري بصفة سرية، وُيلتمس تعاون تلك الدولة الطرف يف مجيع مراحل اإلجراءاتىجرُي  -٤  

بإحالة تلك االستنتاجات إىل الدولة الطرف املعنية،  بعد دراسة نتائج ذلك التحري، تقوم اللجنة  - ٥  
   . تعليقات وتوصياتةمشفوعة بأي

قوم الدولة الطرف املعنية، يف غضون ستة أشهر من تلقي االستنتاجات والتعليقات والتوصيات             ت  - ٦  
   .اليت أحالتها اللجنة، بتقدمي مالحظاهتا إىل اللجنة

بعـد إجـراء    تقرر،  ، للجنة أن    ٢ للفقرة    ُيجرى وفقاً  بعد استكمال هذه اإلجراءات املتعلقة بأي حترٍّ        -٧  
  .١٥ املنصوص عليه يف املادة  إدراج بيان موجز بنتائج اإلجراءات يف تقريرها السنوي،ملعنيةمشاورات مع الدولة الطرف ا

 من هذه املادة أن تسحب هذا اإلعالن يف أي وقت ١ألي دولة طرف تصدر إعالناً وفقاً للفقرة   - ٨  
  .بواسطة إشعار توجهه إىل األمني العاممن األوقات 

  ١٢املادة 
  متابعة إجراء التحري

 ١٦جيوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف املعنية إىل أن تدرج يف تقريرها املقدم مبوجب املـادتني              - ١  
   . من هذا الربوتوكول١١جري مبوجب املادة  أُ تدابري متخذة استجابة لتحرٍة من العهد تفاصيل أي١٧و

، ١١املادة   من٦الفقرة املشار إليها يف  الستة أشهر بعد انتهاء فترةوجيوز للجنة، عند االقتضاء،   - ٢  
  .أن تدعو الدولة الطرف املعنية إىل إبالغها بالتدابري املتخذة استجابة لذلك التحري
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  ١٣املادة 
  تدابري احلماية

ي الذين خيضعون لواليتـها أل     األشخاص    املناسبة لكفالة عدم تعرض    التدابريتتخذ الدولة الطرف مجيع       
  . هبذا الربوتوكولعمالًمن بالغات اللجنة إىل  ملا يقدمونهنتيجة  ف التخويأوسوء املعاملة شكل من أشكال 

  ١٤املادة 
  املساعدة والتعاون الدوليان

، إىل الوكاالت املتخصصة لألمم      ومبوافقة الدولة الطرف املعنية    حتيل اللجنة، حسبما تراه مالئماً      - ١  
أو توصياهتا بشأن البالغات والتحريات اليت تدل       آراءها    املختصة اهليئاتاملتحدة وصناديقها وبراجمها وغريها من      

 ، إن وجـدت، ، مصحوبة مبالحظات الدولة الطرف واقتراحاهتاالتقنيةأو املساعدة  على وجود حاجة إىل املشورة 
  .بشأن هذه اآلراء أو التوصيات

تنشأ عـن   إىل أي مسألة    ، مبوافقة الدولة الطرف املعنية،       اهليئات  هذه  أن توجه نظر   للجنة أيضاً   - ٢  
يف ها، كل واحدة يف جمال اختـصاصها،        مبوجب هذا الربوتوكول واليت ميكن أن تساعد       البالغات اليت تنظر فيها   

التوصل إىل قرار بشأن استصواب اختاذ تدابري دولية من شأهنا أن تسهم يف مساعدة الدول األطراف على إحـراز   
  .تقدم يف تنفيذ احلقوق املعترف هبا يف العهد

  الـصندوق  ُيدارو وفقاً لإلجراءات ذات الصلة املتبعة يف اجلمعية العامة         استئماين أ صندوق ُينش  - ٣  
 لتقدمي املساعدة املتخصصة والتقنية إىل الدول األطـراف، ومبوافقـة            لألنظمة والقواعد املالية لألمم املتحدة     وفقاً

 واملسامهة بذلك يف بناء القدرات الوطنية يف الدولة الطرف املعنية، من أجل تعزيز تنفيذ احلقوق الواردة يف العهد،        
  . جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف سياق هذا الربوتوكول

  .العهدال متس أحكام هذه املادة التزامات كل دولة طرف بتنفيذ ما عليها من التزامات مبوجب   - ٤  

  ١٥املادة 
  التقرير السنوي

  .لألنشطة اليت اضطلعت هبا مبوجب هذا الربوتوكول موجزاً نوياللجنة يف تقريرها السُتدرج   

  ١٦املادة 
   واإلعالمالنشر

 وتيسري احلـصول    وبنشرمهاتتعهد كل دولة طرف بالتعريف بالعهد وهبذا الربوتوكول على نطاق واسع              
 بـذلك   والقيـام   املتعلقة بالدولة الطـرف،    املسائلعلى املعلومات بشأن آراء اللجنة وتوصياهتا، وخباصة بشأن         

  . بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقةباستخدام وسائل يسهل الوصول إليها
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  ١٧املادة 
  التوقيع والتصديق واالنضمام

  .يفتح باب توقيع هذا الربوتوكول أمام كل دولة وقعت العهد أو صدقت عليه أو انضمت إليه  - ١  

وتـودع صـكوك    . ضمت إليه تصدق على هذا الربوتوكول كل دولة صدقت على العهد أو ان            - ٢  
  . التصديق لدى األمني العام لألمم املتحدة

  .يفتح باب االنضمام إىل هذا الربوتوكول أمام كل دولة صدقت على العهد أو انضمت إليه  - ٣  

  . االنضمام بإيداع صك االنضمام لدى األمني العام لألمم املتحدةيتم  - ٤  

  ١٨املادة 
  بدء النفاذ

 وتوكول بعد ثالثة أشهر من تاريخ إيداع صك التصديق أو االنضمام العاشر           يبدأ نفاذ هذا الرب     - ١  
  . لدى األمني العام لألمم املتحدة

إيداع صك التصديق  بعد يبدأ نفاذ هذا الربوتوكول بالنسبة لكل دولة تصدق عليه أو تنضم إليه  - ٢  
  .يقها أو انضمامهاتصد ثالثة أشهر من تاريخ إيداع صك ، وذلك بعد مضيأو االنضمام العاشر

  ١٩املادة 
  التعديالت

 .جيوز ألي دولة طرف اقتراح تعديل هلذا الربوتوكول وتقدميه إىل األمني العام لألمم املتحـدة                - ١  
مبا إذا كانت تفضل عقد إخطاره  تعديالت مقترحة مشفوعة بطلب ةأيب  الدول األطرافويقوم األمني العام بإبالغ

،  ثلث الدول األطراف على األقلأبدىوإذا  .ها والتصويت علياتلنظر يف االقتراح للدول األطراف بغرض امؤمتر
 املـؤمتر   إىل عقد األمني العاميدعو من هذا القبيل،    مؤمتر عقد   يف غضون أربعة أشهر من تاريخ اإلبالغ، رغبة يف        

األطراف احلاضرة واملصوتة إىل  الدول  ثلثيأغلبيةبعتمد ي أي تعديل  حييل األمني العام  و .حتت رعاية األمم املتحدة   
   .، مث حييله إىل مجيع الدول األطراف لقبولهاجلمعية العامة للموافقة عليه

 من اليوم   اعتباراً  من هذه املادة   ١ للفقرة    يعتمد وحيصل على املوافقة وفقاً     تعديلكل   يبدأ نفاذ   - ٢  
عند تـاريخ اعتمـاد      الدول األطراف     عدد ي ثلث من التاريخ الذي يبلغ فيه عدد صكوك القبول املودعة         الثالثني
 من اليوم الثالثني الذي يلي إيداع صك القبول         اعتباراً  بالنسبة لكل دولة طرف    مث يصبح التعديل نافذاً   . التعديل

   . للدول األطراف اليت وافقت عليه إالّيكون التعديل ملزماًال و. اخلاص هبا
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  ٢٠املادة 
  النقض

 بإشعار خطي توجهه إىل األمـني     يف أي وقت   تنقض هذا الربوتوكول  جيوز ألي دولة طرف أن        - ١  
  .  من تاريخ تسلم األمني العام ذلك اإلشعارأشهرة تويصبح هذا النقض نافذاً بعد س. العام لألمم املتحدة

 ٢ املادتني مبوجبال خيل النقض باستمرار انطباق أحكام هذا الربوتوكول على أي بالغ مقدم               - ٢  
  . قبل تاريخ نفاذ النقض ١١جراء يتخذ مبوجب املادة أو بأي إ ١٠و

  ٢١املادة 
  اإلخطارات الواردة من األمني العام

 مـن العهـد    ٢٦ من املادة    ١يقوم األمني العام لألمم املتحدة بإبالغ مجيع الدول املشار إليها يف الفقرة              
  :بالتفاصيل التالية

   يف إطار هذا الربوتوكول؛نضمامات اليت تتمالالتوقيعات والتصديقات وا )أ( 

  ؛١٩تاريخ بدء نفاذ هذا الربوتوكول ونفاذ أي تعديل مبوجب املادة   )ب( 

  .٢٠أي نقض مبوجب املادة  )ج( 

  ٢٢املادة 
  اللغات الرمسية

ودع هذا الربوتوكول، الذي تتساوى نصوصه باللغات اإلسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية ي  - ١  
  .يف احلجية، يف حمفوظات األمم املتحدةوالعربية والفرنسية 

 األمني العام لألمم املتحدة بإحالة نسخ موثقة من هذا الربوتوكول إىل مجيع الدول املشار               يقوم  - ٢  
  . من العهد٢٦إليها يف املادة 

 -  -  -  -  -  
  


