
  البروتوكول اختياري الثاني 

  الملحق بالعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

  بھدف العمل علي إلغاء عقوبة ا&عدام

 ١٥المؤرخ في  ٤٤/١٢٨والتصديق وانضمام بموجب قرار الجمعية العامة ل2مم المتحدة اعتمد وعرض للتوقيع 

   ١٩٨٩ديسمبر /كانون اAول

   ٨، وفقا Aحكام المادة ١٩٩١يوليو /تموز ١١في : دخل حيز النفاذ

 

  إن الدول اAطراف في ھذا البرتوكول،

  نسانية والتطوير التدريجي لحقوق ا&نسان،إذ تؤمن بأن إلغاء عقوبة ا&عدام يسھم في تعزيز الكرامة ا&

من العھد الدولي  ٦، والمادة ١٩٤٨ديسمبر /كانون اAول ١٠من ا&عUن العالمي لحقوق ا&نسان المعتمد في  ٣وإذ تشير إلي المادة 
  ،١٩٦٦ديسمبر /كانون اAول ١٦الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد في 

العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تشير إلي إلغاء عقوبة ا&عدام بعبارات توحي بشدة بأن  من ٦وإذ تUحظ أن المادة 
  ھذا ا&لغاء أمر مستصوب،

  واقتناعا منھا بأنه ينبغي اعتبار جميع التدابير الرامية إلي الغاء عقوبة ا&عدام تقدما في التمتع بالحق في الحياة،

  ي عاتقھا بموجب ھذا البرتوكول التزاما دوليا بإلغاء عقوبة ا&عدام،ورغبة منھا في أن تأخذ عل

  :اتفقت علي ما يلي

  ١المادة 

 يعدم أي شخص خاضع للوية القضائية لدولة طرف في ھذا البروتوكول. ١.  

  .تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير الUزمة &لغاء عقوبة ا&عدام داخل نطاق ويتھا القضائية. ٢

 

   ٢لمادة ا

 يسمح بأي تحفظ علي ھذا البروتوكول إ بالنسبة لتحفظ يكون قد أعلن عند التصديق عليه أو انضمام إليه، وينص علي . ١
  .تطبيق عقوبة ا&عدام في وقت الحرب طبقا &دانة في جريمة بالغة الخطورة تكون ذات طبيعة عسكرية وترتكب في وقت الحرب

التي تعلن مثل ھذا التحفظ، إلي اAمين العام ل2مم المتحدة، عند التصديق علي البروتوكول أو انضمام  ترسل الدولة الطرف،. ٢
  .إليه، اAحكام ذات الصلة من تشريعاتھا الوطنية التي تطبق في زمن الحرب

نھاية أي حالة حرب تكون منطبقة علي  تقوم الدولة الطرف التي تعلن مثل ھذا التحفظ بإخطار اAمين العام ل2مم المتحدة ببداية أو. ٣
  .أراضيھا

  ٣المادة 

من العھد،  ٤٠تقوم الدول اAطراف في ھذا البروتوكول بتضمين التقارير التي تقدمھا إلي اللجنة المعنية بحقوق ا&نسان، وفقا للمادة 
  .معلومات عن التدابير التي اتخذتھا &نفاذ ھذا البروتوكول

  ٤المادة 

، يمتد اختصاص اللجنة المعنية بحقوق ا&نسان في ٤١دول اAطراف في العھد التي تكون قد قدمت إعUنا بموجب المادة بالنسبة لل
استUم الرسائل والنظر فيھا، عندما تدعي دولة طرف أن دولة طرفا أخري  تفي بالتزاماتھا، ليشمل أحكام ھذا البروتوكول ما لم 

  .ا يفيد العكس عند التصديق علي البروتوكول أو انضمام إليهتصدر الدولة الطرف المعنية بيان

 

   ٥المادة 

كانون  ١٦بالنسبة للدول اAطراف في البروتوكول اختياري اAول للعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد في 
الرسائل الواردة من أفراد خاضعين لويتھا  ، يمتد اختصاص اللجنة المعنية بحقوق ا&نسان في استUم١٩٦٦ديسمبر /اAول

القضائية والنظر فيھا، ليشمل أحكام ھذا البروتوكول ما لم تصدر الدولة الطرف المعنية بيانا يفيد العكس عند التصديق علي 
  .البروتوكول أو انصمام إليه

  ٦المادة 

  .تنطبق أحكام ھذا البروتوكول كأحكام إضافية للعھد. ١

 ١من المادة  ١من ھذا البروتوكول،  ينتقص الحق المضمون في الفقرة  ٢مساس بإمكانية إعUن تحفظ بموجب المادة دون ال. ٢
  .من العھد ٤من ھذا البروتوكول بموجب المادة 

 

 

 



 

  ٧المادة 

  .باب التوقيع علي ھذا البروتوكول مفتوح أمام أية دولة من الدول الموقعة علي العھد. ١

وتودع صكوك التصديق لدي اAمين العام ل2مم . البروتوكول أية دولة تكون قد صدقت علي العھد أو انضمت إليه تصدق علي ھذا. ٢
  .المتحدة

  .يفتح باب انضمام إلي ھذا البروتوكول أمام أية دولة تكون قد صدقت علي العھد أو انضمت إليه. ٣

  .عام ل2مم المتحدةيبدأ نفاذ انضمام بإيداع صك انضمام لدي اAمين ال. ٤

يقوم اAمين العام ل2مم المتحدة بإبUغ جميع الدول التي وقعت علي ھذا البروتوكول أو انضمت إليه، عن إيداع كل صك من . ٥
  .صكوك التصديق أو انضمام

  ٨المادة 

العاشر لدي اAمين العام ل2مم يبدأ نفاذ ھذا البروتوكول بعد مضي ثUثة أشھر من تاريخ إيداع صك التصديق أو انضمام . ١
  .المتحدة

يبدأ نفاذ ھذا البرتوكول بالنسبة لكل دولة تصدق عليه أو تنضم إليه بعد إيداع صك التصديق أو انضمام العاشر، بعد مضي ثUثة . ٢
  .أشھر من تاريخ إيداع صك التصديق أو انضمام الخاص بھا

 

  ٩المادة 

  .جميع أجزاء الدول اتحادية دون أية قيود أو استثناءات تنطبق أحكام ھذا البروتوكول علي

 

  ١٠المادة 

  :من العھد بالتفاصيل التالية ٤٨من المادة  ١يقوم اAمين العام ل2مم المتحدة بإبUغ جميع الدول المشار إليھا في الفقرة 

  ،من ھذا البروتوكول ٢التحفظات والرسائل وا&خطارات الصادرة بموجب المادة ) أ(

  من ھذا البروتوكول، ٥أو المادة  ٤البيانات الصادرة بموجب المادة ) ب(

  من ھذا البروتوكول، ٧التوقيعات والتصديقات وا&نضمامات بموجب المادة ) ج(

  .منه ٨تاريخ بدء نفاذ ھذا البروتوكول بموجب المادة ) د(

  ١١المادة 

ة وا&نكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية في يودع ھذا البروتوكول، الذي تتساوى نصوصه اAسباني. ١
  .محفوظات اAمم المتحدة

 .من العھد ٤٨يقوم اAمين العام بإرسال نسخ موثقة من ھذا البروتوكول إلي جميع الدول المشار إليھا في المادة . ٢


