
البروتوكول اإلضافي لالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان في مجال الحقوق االقتصادية 
  واالجتماعية والثقافية

  "سان سلفادور"بروتوكول 
  

  منظمة الدول األمريكية
  )١٩٨٨( ٦٩سلسلة المعاهدات رقم 
  ١٩٩٩نوفمبر  ١٦دخل حيز التنفيذ في 

  
  تمهيد

  ،"كوستاريكا –ميثاق سان جوزيه "وق اإلنسان إن الدول أطراف االتفاقية األمريكية لحق
إذ تؤكد مجدداً على نيتها في تقوية نظام للحرية الشخصية والعدالة االجتماعية القائمـة علـى   

مـن خـالل إطـار     –احترام حقوق اإلنسان األساسية في هذا الجزء من الكـرة األرضـية   
  المؤسسات الديمقراطية،

األساسية ال تنشأ من كونه مواطناً لدولة معينة ولكنها تقـوم  واعترافاً منها بأن حقوق اإلنسان 
على صفاته البشرية، السبب الذي من أجله تستحق هذه الحقوق الحماية الدولية في شكل اتفاقية 

  تؤكد على أو تقوم بالحماية التي تنص عليها القوانين المحلية للدول األمريكية،
ين الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة والحقـوق   وإذ تأخذ في االعتبار العالقة الوثيقة ب

المدنية والسياسية في أن الفئات المختلفة للحقوق تشكل وحدة متكاملة ال تتجـزأ تقـوم علـى    
االعتراف بكرامة الكائن البشري، السبب الذي من أجله يتطلب كالهمـا الحمايـة والتشـجيع    

ك بعض الحقوق من أجل تحقيق أخرى ال يمكن أن الدائمين إذا تم إدراكهما بشكل كامل، وانتها
  يكون له ما يبرره أبداً،

  وإذ تقر بالفوائد التي تتبع من تشجيع وتنمية التعاون بين الدول والهيئات الدولية،
وفقاً لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان واالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان فـإن   –وإذ تذكر أنه 

حرار يتمتعون بالتحرر من الخوف والحاجة ال يمكن أن يتحقق إال في الغاية من وجود أناس أ
وجود ظروف يستطيع أن يتمتع من خاللها كل فرد بحقوقه االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة  

  بجانب حقوقه السياسية والمدنية،
تماعية وإذ تأخذ في االعتبار أنه على الرغم من االعتراف بالحقوق األساسية االقتصادية واالج

والثقافية في الوثائق الدولية المبكرة على كل من النطاقين العالمي واإلقليمي، فمن الضـروري  
إعادة التأكيد على تلك الحقوق وتنميتها وإتمامها وحمايتها من أجل تقويتها في أمريكـا علـى   



وبها أساس االحترام الكامل لحقوق الفرد وشكل التمثيل الديمقراطي للحكومة وأيضاً حـق شـع  
  في التنمية وتقرير المصير وحرية التصرف في ثرواتهم ومواردهم الطبيعية، و

وإذ تضع في االعتبار أن االتفاقية األمريكيـة لحقـوق اإلنسـان تـنص علـى أن مسـودة       
البروتوكوالت اإلضافية لتلك االتفاقية يجوز تقديمها إلى الدول األطراف المجتمعة عند انعقـاد  

نظمة الدول األمريكية لدراستها بغرض إدخال حقـوق وحريـات أخـرى    الجمعية العمومية لم
  تدريجياً في نظام الحماية الخاصة بها،

  قد اتفقت على البروتوكول اإلضافي التالي الخاص باالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان
  
  "بروتوكول سان سلفادور"
  

  ١مادة 
  االلتزام باتخاذ اإلجراءات

لبروتوكول اإلضافي الخاص باالتفاقية األمريكية لحقـوق اإلنسـان   تتعهد الدول أطراف هذا ا
خاصـة   –على المستوى المحلي ومن خالل التعاون الـدولي   –باتخاذ اإلجراءات الضرورية 

مع الوضع في االعتبار درجـة   –بالحد الذي تسمح به مواردها المتاحة  –االقتصادي والفني 
عاة الكاملـة للحقـوق المعتـرف بهـا فـي هـذا       بغرض تحقيق المرا –التنمية الخاصة بها 

  .البروتوكول تدريجياً وفقاً لتشريعاتها الداخلية
  ٢مادة 

إذا لم تكن ممارسة الحقوق المذكورة في هذا البروتوكول تضمنها األحكام التشريعية أو غيرها 
عمليـة  وفقـاً لل  –فإن الدول األطراف تتعهد باتخاذ مثل هذه اإلجراءات التشريعية أو غيرهـا  

حسبما يكون الزماً من أجـل جعـل تلـك     –الدستورية الخاصة بها وأحكام هذا البروتوكول 
  .الحقوق واقعاً

  ٣مادة 
  االلتزام بعدم التمييز

تتعهد الدول أطراف هذا البروتوكول بضمان ممارسة الحقوق المذكورة فيه دون تمييز من أي 
اآلراء السياسية أو غيرها أو بسبب األصـل  نوع بسبب الجنس أو اللون أو التنوع أو الدين أو 

  .القومي أو االجتماعي أو الوضع االقتصادي أو المولد أو أي ظرف اجتماعي آخر
  
  
  



  ٤مادة 
  عدم قبول تقييد الحقوق

ال يجوز تقييد أو تقليص الحق ساري المفعول أو المعترف به في دولة ما بموجب تشـريعاتها  
بحجة أن هذا البروتوكول ال يعترف بالحق أو يعترف به بدرجـة  الداخلية أو االتفاقيات الدولية 

  .أقل
  ٥مادة 

  نطاق القيود والحدود
يجوز للدول األطراف أن تضع قيوداً وحدوداً على التمتع بالحقوق الواردة في هـذه الوثيقـة   
وممارستها عن طريق قوانين تصدر بغرض المحافظة على الصـالح العـام فـي المجتمـع     

  .ط بالحد الذي ال يتعارض فيه مع الغرض الذي يشكل أساس تلك الحقوقالديمقراطي فق
  ٦مادة 

لكل شخص الحق في العمل ويشمل الفرصة في ضمان وسائل معيشية توفر لـه وجـوداً    -١
  .كريماً والئقاً عن طريق أداء نشاط يتم اختياره بحرية ويكون مشروعاً ومقبوالً

ات التي تجعل الحق في العمل نافذ المفعـول بشـكل   تتعهد الدول األطراف باتخاذ اإلجراء -٢
خاصة فيما يتعلق بتحقيق التوظيف الكامل والتوجيه المهنـي وتطـوير مشـروعات     –كامل 

التدريب الفني والمهني وخاصة تلك الموجهة للمعاقين، وتتعهد كذلك الدول األطـراف بتنفيـذ   
باألسرة حتى تتمتع النساء بفرصـة  وتقوية البرامج التي تساعد على ضمان االهتمام المناسب 

  .حقيقية في ممارسة الحق في العمل
  ٧مادة 

  ظروف العمل العادلة والمنصفة والمرضية
تقر الدول األطراف هذا البروتوكول بأن الحق في العمل الذي تشير إليه المادة السـابقة يسـلم   

ضية فقط والتـي  جدالً بأن كل فرد سيتمتع بذلك الحق تحت ظروف عمل عادلة ومنصفة ومر
  :وخاصة فيما يتعلق بـ –تتعهد الدول األطراف بضمانها في تشريعاتها الداخلية 

لكافة العمال األوضاع المعيشية الكريمة والالئقة لهـم   –كحد أدنى  –المكافأة التي تضمن ) أ(
  وألسرهم، واألجر العادل لما يساويه من عمل دون تمييز،

وتكريس نفسه للنشاط الذي يحقق آماله، وفـي تغييـر    حق كل عامل في ممارسة حرفته) ب(
  العمل وفقاً للوائح المحلية ذات العالقة،

الغرض الذي من أجله توضع في االعتبار مؤهالته  –حق كل عامل في الترقي في عمله ) ج(
وتخصصه وأمانته وأقدميته، واستقرار الوظيفة التي تخضع لطبيعة كل صناعة ومهنة وأسباب 



يكون للعامل الحق في التعويض عـن   –ادل من الخدمة، وفي قضايا الفصل الجائر الفصل الع
  الضرر أو العودة إلى العمل أو الحصول على أي إعانات أخرى ينص عليها التشريع المحلي،

  السالمة والصحة العامة أثناء العمل،) د(
حظـر   –عامة حظر العمل الليلي أو ظروف العمل غير الصحية أو الخطيرة، وبصفة ) هـ(

كافة أنواع العمل الذي يعرض الصحة والسالمة واألخالق للخطر بالنسبة لألشـخاص تحـت   
يخضع يوم العمـل   -سن الثامنة عشرة، وبالنسبة لألشخاص القصر تحت سن السادسة عشرة 

لألحكام التي تتعلق بالتعليم اإللزامي، على أال يمثل العمل في أي األحوال عائقاً أمام الحضور 
  لى المدرسة أو الحد من االنتفاع من التعليم المتاح،إ
وتقل األيام فـي حالـة    -سواء اليومية أو األسبوعية  –الحد المعقول من ساعات العمل ) و(

  العمل الخطير أو غير الصحي أو في حالة العمل الليلي،
  .قوميةالراحة ووقت الفراغ اإلجازات مدفوعة األجر وكذلك التعويض عن اإلجازات ال) ز(

  ٨مادة 
  حقوق النقابات المهنية

  :تضمن الدول األطراف -١
حق العمال في تنظيم نقابات مهنية وحق االنضمام إلى النقابة التـي يختارونهـا بغـرض    ) أ(

تسمح الدول األطراف للنقابات المهنية بإنشاء  –حماية وتعزيز مصالحهم، وكامتداد لذلك الحق 
درالية أو االنضمام إلى تلك االتحادات القائمة بالفعل، وكـذلك  اتحادات وطنية أو اتحادات كونفي

إقامة منظمات نقابية مهنية دولية واالنضمام إلى تلك التي يختارونها، وتسمح الدول األطـراف  
  للعمل بحرية، ةالكون فيدراليكذلك للنقابات المهنية واالتحادات 

  .حق اإلضراب) ب(
كورة أعاله فقط للقيود التي ينص عليهـا القـانون   يجوز أن تخضع ممارسة الحقوق المذ -٢

بشرط أن تكون مثل هذه القيود مميزة لمجتمع ديمقراطي وضرورية لحماية النظـام العـام أو   
لحماية الصحة العامة أو األخالق أو حقوق وحريات اآلخرين، ويخضع أفراد القوات المسلحة 

  .لتي ينص عليها القانونوالشرطة والخدمات العامة األساسية األخرى للقيود ا
  .ال يجوز إجبار أحد على االنضمام إلى نقابة مهنية -٣

  ٩مادة 
  الحق في الضمان االجتماعي

لكل شخص الحق في الضمان االجتماعي الذي يحميه من عواقب الشيخوخة والعجز الذي  -١
الـة وفـاة   من تأمين وسائل الوجود الكريم والالئق لـه، وفـي ح   –جسدياً أو عقلياً  –يمنعه 

  .تخصص إعانات الضمان االجتماعي لمن يعولهم –المستفيد 



علـى   –يغطي الحق في الضـمان االجتمـاعي    –في حالة األشخاص الذين يتم توظيفهم  -٢
الرعاية الطبية وعالوة أو إعانة تقاعد في حالة حوادث العمل أو المـرض المهنـي،    –األقل 

  .ألجر وبعد الوالدةإجازة الوضع مدفوعة ا –وفي حالة النساء 
  ١٠مادة 

  الحق في الصحة
بمعنى التمتع بأعلى مستوى من الرفاهية البدنية والعقليـة   –لكل شخص الحق في الصحة  -١

  .واالجتماعية
توافق الدول األطـراف علـى االعتـراف     –من أجل ضمان ممارسة الحق في الصحة  -٢

  :جراءات التالية لضمان ذلك الحقبالصحة كمصلحة عامة، وخصوصاً الموافقة على اتخاذ اإل
أي الرعاية الصحية األساسية المتاحة لكافة األفراد واألسر فـي   –الرعاية الصحية األولية ) أ(

  المجتمع،
  توسيع نطاق االستفادة من خدمات الصحة لكافة األفراد الذين يخضعون لسلطة الدولة،) ب(
  التطعيم العام ضد األمراض المعدية الرئيسية،) ج(
  الوقاية من وعالج األمراض المستوطنة والمهنية وغيرها،) د(
  توعية السكان بالوقاية وعالج المشاكل الصحية، و) هـ(
الوفاء باالحتياجات الصحية للمجموعات التي تتعرض لألخطار وأولئك الذين يتعرضـون  ) و(

  .لألخطار بشكل أكثر بسبب الفقر
  ١١مادة 

  الحق في البيئة صحية
  .الحق في العيش في بيئة صحية والحصول على الخدمات العامة األساسيةلكل شخص  -١
  .تعمل الدول األطراف على تشجيع حماية والمحافظة على وتحسين البيئة -٢

  ١٢مادة 
  الحق في الغذاء

لكل شخص الحق في التغذية المالئمة التي تضمن إمكانية التمتع بأعلى مستوى من النمـو   -١
  .قليالبدني والعاطفي والع

تتعهد الدول بتحسين طـرق   –من أجل تشجيع ممارسة هذا الحق واستئصال سوء التغذية  -٢
ومن أجل هذا الهدف توافق على تشجيع التعاون الدولي بشـكل   –إنتاج وإمداد وتوزيع الطعام 

  .أكبر في دعم السياسات المحلية ذات العالقة
  
  



  ١٣مادة 
  الحق في التعليم

  .لكل شخص الحق في التعليم -١
توافق الدول أطراف هذا البروتوكول على وجوب توجيه التعليم نحـو التنميـة الكاملـة     -٢

للشخصية اإلنسانية والكرامة اإلنسانية وعلى وجوب تقوية االحترام لحقوق اإلنسـان وتعـدد   
أنه يجب أن يمكـن  األيديولوجيات والحريات األساسية والعدل والسالم، كما توافق كذلك على 

التعليم كل شخص من أن يشارك بفاعلية في مجتمع ديمقراطي تعددي ومن أن يحقق وجـوداً  
الئقاً له، وينبغي أن يشجع على التفاهم والتسامح والصداقة بين كافة األمم وكافـة الجماعـات   

  .العرقية أو اإلثنية أو الدينية ويعزز األنشطة من أجل المحافظة على السالم
  :عترف الدول أطراف هذا البروتوكول أنه من أجل تحقيق الممارسة الكاملة لحق التعليمت -٣
  يجب أن يكون التعليم األولي إجباراً ومتاحاً للجميع بدون نفقات،) أ(
بما في ذلـك التعلـيم    –يجب أن يتاح للجميع بوجه عام التعليم الثانوي بأشكاله المختلفة ) ب(

لك بكافة الوسائل المناسبة وبوجه خاص بإدخال التعليم الحر بشـكل  الثانوي الفني والمهني، وذ
  متدرج،

وذلـك   –على أساس قدرات كل شخص  –يجب أن يتاح التعليم العالي للجميع بالتساوي ) ج(
  وبوجه خاص بإدخال التعليم الحر بشكل متدرج، –بكل الوسائل المناسبة 

قدر ممكن ألولئك الذين لم يتلقوا أو يكملـوا   يجب تشجيع التعليم األساسي أو تكثيفه بأكبر) د(
  حلقة التعليم األولي،

يجب وضع برامج تعليمية خاصة للمعاقين من أجل توفير التعلـيم والتـدريب الخـاص    ) هـ(
  .لألشخاص المعاقين بدنياً أو عقلياً

يجب أن يكون لدى اآلباء الحـق فـي    –بما يتفق مع التشريعات المحلية للدول األطراف  -٤
  .اختيار نوع التعليم الذي يقدم ألبنائهم بشرط أن يتفق مع المبادئ المذكورة أعاله

ال شئ في هذا لبروتوكول يفسر على أنه تقييد لحرية األفراد والهيئات في إنشـاء وإدارة   -٥
  .المؤسسات التعليمية وفقاً للتشريعات المحلية للدول األطراف

  ١٤مادة 
  حق االنتفاع بفوائد الثقافة

  :تقر الدول أطراف هذا البروتوكول بحق الجميع في -١
  المشاركة في الحياة الثقافية والفنية للمجتمع،) أ(
  التمتع بفوائد التقدم العلمي والتكنولوجي،) ب(



االستفادة من حماية المصالح المادية واألخالقية التي تنشأ عن أي إنتاج علمي أو أدبي أو ) ج(
  .فني يكون هو مبدعها

من الخطوات التي تتخذها الدول أطراف هذا البروتوكول من أجل ضمان الممارسـة  تتض -٢
  .الكاملة لهذا الحق كل الخطوات الالزمة للمحافظة على وتطوير ونشر العلم والثقافة والفن

تتعهد الدول أطراف هذا البروتوكول باحترام الحرية الالزمة للبحـث العلمـي والنشـاط     -٣
  .اإلبداعي

دول أطراف هذا البروتوكول بالفوائد التي تنشأ عن تشـجيع وتنميـة التعـاون    تعترف ال -٤
توافق على تشـجيع   –وبناء على ذلك  –والعالقات الدولية في مجاالت العلم والفنون والثقافة 

  .التعاون الدولي بشكل أكبر في هذه المجاالت
  ١٥مادة 

  الحق في تكوين وحماية األسرة
عي واألساسي للمجتمع، وينبغي أن تحميها الدولة وتتولى تنميـة  األسرة هي العنصر الطبي -١

  .ظروفها المادية والروحية
لكل شخص الحق في تكوين أسرة، وهو الحق الذي يمارس وفقاً ألحكام التشريع المحلـي   -٢

  .ذات العالقة
  :وتتعهد الدول األطراف بموجب هذا منح الحماية الالزمة لألسرة وبوجه خاص -٣
  الرعاية الخاصة والمساعدة لألمهات أثناء فترة معقولة قبل وبعد الوالدة، توفير) أ(
  ضمان التغذية المالئمة لألطفال في مرحلة الحضانة وأثناء سنوات المدرسة،) ب(
اتخاذ اإلجراءات الخاصة من أجل حماية المراهقين لضمان النمو الكامل لقدراتهم البدنيـة  ) ج(

  والذهنية واألخالقية،
ني برامج خاصة لتدريب األسرة من أجل المساعدة على تكوين بيئة مسـتقرة وإيجابيـة   تب) د(

  .يتلقى فيها األطفال ويقومون بتنمية قيم التفاهم والتضامن واالحترام والمسئولية
  ١٦مادة 

  حقوق األطفال
الحق في الحماية من أسرته والمجتمع والدولـة والتـي    –بغض النظر عن نسبه  –لكل طفل 

إال فـي   –ها وضعه كقاصر، ولكل طفل الحق في النمو تحت حماية ومسـئولية أبويـه   يتطلب
وال ينبغي فصل الصغير عن أمه، ولكـل طفـل    –الظروف االستثنائية المعترف بها قضائياً 

وفي مواصلة تدريبـه   –على األقل في المرحلة األولية  –الحق في التعليم المجاني واإللزامي 
  .من النظام التربويفي المستويات األعلى 

  



  ١٧مادة 
  حماية كبار السن

توافق الدول األطـراف   –لكل شخص الحق في الحماية الخاصة في شيخوخته، ومن أجل هذا 
  :على وجه الخصوص –على اتخاذ اإلجراءات الالزمة تدريجياً لجعل هذا الحق واقعاً 

لمتخصصـة للمسـنين الـذين    توفير التسهيالت المالئمة وكذلك الغذاء والرعاية الطبيـة ا ) أ(
  يفتقرون إليها وغير القادرين على توفيرها ألنفسهم،

تبني برامج العمل المصممة بصفة خاصة إلعطاء المسنين الفرصة في المشـاركة فـي   ) ب(
  نشاط إنتاجي مناسب لقدراتها ومتوافق مع مهنهم أو رغباتهم،

  .ين مستوى معيشة المسنينتشجيع إنشاء المؤسسات االجتماعية التي تهدف إلى تحس) ج(
  ١٨مادة 

  حماية المعاقين
يكون من حق كل من يتأثر بنقص في قدراته البدنية أو العقلية أن يتلقـى االهتمـام الخـاص    
المصمم لمساعدته على تحقيق أكبر قدر ممكن من تنمية شخصيته، وتوافق الـدول األطـراف   

وعلـى وجـه    –ا الغـرض  على تبني مثل هذه اإلجراءات التي قد تكـون ضـرورية لهـذ   
  :الخصوص

تبني البرامج التي تهدف بشكل خاص إلى إمداد المعاقين بالموارد والبيئة الالزمة لتحقيـق  ) أ(
بما في ذلك برامج العمل التي تتناسب مع قدراتهم ويقبلونهـا بحريـة أو يقبلهـا     –هذا الهدف 

  حسبما تكون الحالة، –ممثلوهم القانونيين 
ص ألسر المعاقين من أجل مساعدتهم على حـل المشـاكل المعيشـية    توفير تدريب خا) ب(

  وتحويلهم إلى أفراد نشيطين من الناحية البدنية والعقلية والعاطفية،
بحث الحلول للمطالب المعينة التي تنشأ عن حاجات هذه المجموعة كعنصر أولوية لخطط ) ج(

  تطويرهم مدنياً،
تي يمكن أن تساعد المعاقين على التمتع بحياة أكثـر  تشجيع إنشاء الجماعات االجتماعية ال) د(

  .حيوية
  ١٩مادة 

  وسائل الحماية
وفقاً ألحكام هذه المادة والقواعد المشابهة التي توضع لهذا الغرض من قبل الجمعية العامة  -١

تتعهد الدول أطراف هذا البروتوكول بتقديم تقـارير دوريـة عـن     –لمنظمة الدول األمريكية 
التدريجية التي تتخذها لضمان احترام الواجب للحقوق المذكورة أعـاله فـي هـذا    اإلجراءات 
  .البروتوكول



تقدم كافة التقارير إلى األمين العام لمنظمة الدول األمريكية الذي يقـوم بإرسـالها علـى     -٢
المجلس االقتصادي االجتماعي األمريكي والمجلس األمريكي للتربية والعلوم والثقافة لدراستها 

فقاً ألحكام هذه المادة، ويقوم األمين العام بإرسال نسخة من هذه التقارير إلى اللجنة األمريكية و
  .لحقوق اإلنسان

يرسل كذلك األمين العام لمنظمة الدول األمريكية إلى المنظمات المتخصصـة األمريكيـة    -٣
ذات العالقة مـن  نسخاً أو األجزاء  –والتي تكون الدول أطراف هذا البروتوكول أعضاء فيها 

التقارير المقدمة بقدر ما يتعلق بالمسائل التي تقع في نطاق اهتمام تلك المنظمات كما هو وارد 
  .في وثائق تأسيسها

يجوز للمنظمات المتخصصة األمريكية أن تقدم تقارير إلى المجلس األمريكي االقتصـادي   -٤
التي تتعلق بأحكام هذا البروتوكول في االجتماعي والمجلس األمريكي للتربية والعلوم والثقافة و

  .مجاالت أنشطتها
تتضمن التقارير السنوية التي تقدم إلى الجمعية العامـة مـن قبـل المجلـس األمريكـي       -٥

االقتصادي االجتماعي والمجلس األمريكي للتربية والعلوم والثقافة ملخصاً للمعلومـات التـي   
ظمات المتخصصة والتي تتعلـق بـاإلجراءات   تلقتها من الدول أطراف هذا البروتوكول والمن

التدريجية التي تم اتخاذها لضمان احترام الحقوق التي يقرها البروتوكول ذاتـه والتوصـيات   
  .العامة التي يعتبرونها مالئمة في هذا الصدد

بـأي  ) ١٣(وفي المادة ) ٨(من المادة ) أ(أي حالة تنتهك فيها الحقوق المذكورة في الفقرة  -٦
ب مباشرة إلى دولة طرف في هذا البروتوكول قد تكون باعثاً علـى تطبيـق نظـام    عمل ينس

مـن  ) ٦٩(إلـى  ) ٦١(، ومـن  )٥١(إلـى  ) ٤٤(االلتماسات الفردية التي تحكمها المواد من 
أو  –االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان من خالل مشاركة اللجنة األمريكية لحقـوق اإلنسـان   

  .خالل المشاركة المحكمة األمريكية لحقوق اإلنسانمن  –عند قابلية التطبيق 
يجوز للجنة األمريكيـة لحقـوق اإلنسـان أن تعـد      –دون اإلخالل بأحكام الفقرة السابقة  -٧

المالحظات والتوصيات التي ترى أنها تتعلق بحالة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة  
الدول األطراف، والتي يجوز لها أن تضـمنها  المذكورة في هذا البروتوكول في كافة أو بعض 

  .في تقريرها السنوي إلى الجمعية العامة أو في تقرير خاص أيهما يكون أنسب
عند أداء المهام الموكلـة   –تأخذ المجالس واللجنة األمريكية لحقوق اإلنسان في االعتبار  -٨

  .خضع لحماية هذا البروتوكولالطبيعة المتدرجة لمراعاة الحقوق التي ت –إليها في هذا المجال 
  
  
  



  ٢٠مادة 
  التحفظات

أن تبـدي   –عند الموافقة أو التوقيـع أو التصـديق أو االنضـمام     –يجوز للدول األطراف 
مالحظات على واحد أو أكثر من أحكام هذا البروتوكـول بشـرط أال تتعـارض مثـل هـذه      

  .التحفظات مع هدف وغرض البروتوكول
  ٢١مادة 

  ق أو االنضمام أو سريان المفعولالتوقيع أو التصدي
يظل هذا البروتوكول مفتوحاً للتوقيع والتصديق أو االنضمام من قبل أي دولة طرف فـي   -١

  .االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان
يسري التصديق على االنضمام إلى هذا البروتوكول بإيداع وثيقة التصديق أو االنضـمام   -٢

  .دول األمريكيةلدى األمانة العامة لمنظمة ال
يسري البروتوكول عندما تودع إحدى عشرة دولة وثائق التصديق أو االنضمام الخاصـة   -٣

  .بها
  .يخطر األمين العام كافة الدول أعضاء منظمة الدول األمريكية بسريان البروتوكول -٤

  ٢٢مادة 
  إدخال حقوق أخرى وتوسيع مدى تلك التي تم إقرارها

لجنة األمريكية لحقوق اإلنسان أن تقدم إلى الـدول األطـراف   يجوز ألي دولة طرف وال -١
المجتمعة بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للدراسة التعديالت المقترحة بإدخال إقـرار حقـوق أو   

  .حريات أخرى أو توسيع مدى الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا البروتوكول
لتي تصدق عليها في تاريخ إيداع وثيقة التصديق تسري مثل هذه التعديالت بالنسبة للدول ا -٢

التي توافق العدد الذي يمثل ثلثا الدول أطراف هذا البروتوكول، وبالنسـبة للـدول األطـراف    
  .األخرى تسري في التاريخ الذي تقوم فيه بإيداع وثائق التصديق الخاصة بها

  
  
  
  
  
 


