
 العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

 اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام 
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  ٢٧، طبقا للمادة ١٩٧٦يناير / كانون الثاني ٣: تاريخ بدء النفاذ

   

  : الديباجة

  إن الدول األطراف في هذا العهد، 

إذ ترى أن اإلقرار بما لجميع أعضاء األس�رة البش�رية م�ن كرام�ة أص�يلة ف�يهم، وم�ن حق�وق متس�اوية وثابت�ة، يش�كل وفق�ا 
  للمبادئ المعلنة في ميثاق األمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسالم في العالم، 

  نسان األصيلة فيه، وإذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة اإل

وإذ ت�درك أن الس�بيل الوحي��د لتحقي�ق المث��ل األعل�ى المتمث�ل، وفق��ا لإلع�الن الع��المي لحق�وق اإلنس�ان، ف��ي أن يك�ون البش��ر 
أح��رارا ومتح��ررين م��ن الخ��وف والفاق��ة، ه��و س��بيل تهيئ��ة الظ��روف الض��رورية لتمك��ين ك��ل إنس��ان م��ن التمت��ع بحقوق��ه 

  ة، وكذلك بحقوقه المدنية والسياسية، االقتصادية واالجتماعية والثقافي

وإذ تضع في اعتباره�ا م�ا عل�ى ال�دول، بمقتض�ى ميث�اق األم�م المتح�دة، م�ن الت�زام بتعزي�ز االحت�رام والمراع�اة الع�الميين 
  لحقوق اإلنسان وحرياته، 

تم��ي إليه��ا، مس��ؤولية وإذ ت��درك أن عل��ى الف��رد، ال��ذي تترت��ب علي��ه واجب��ات إزاء األف��راد اآلخ��رين وإزاء الجماع��ة الت��ي ين
  . السعي إلى تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد

  : قد اتفقت على المواد التالية

  الجزء األول   

   ١المادة 

وه�ي بمقتض�ى ه�ذا الح�ق ح�رة ف�ي تقري�ر مركزه�ا السياس�ي وح�رة ف�ي . لجميع الشعوب ح�ق تقري�ر مص�يرها بنفس�ها -١
  . السعي لتحقيق نمائها االقتصادي واالجتماعي والثقافي

لجميع الشعوب، سعيا وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعي�ة دونم�ا إخ�الل بأي�ة التزام�ات  -٢
وال يج�وز ف�ي أي�ة . منبثقة عن مقتضيات التعاون االقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وع�ن الق�انون ال�دولي

  . حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة

على الدول األطراف في هذا العهد، بما فيها الدول التي تقع عل�ى عاتقه�ا مس�ؤولية إدارة األق�اليم غي�ر المتمتع�ة ب�الحكم  -٣
الذاتي واألقاليم المشمولة بالوصاية أن تعمل عل�ى تحقي�ق ح�ق تقري�ر المص�ير وأن تحت�رم ه�ذا الح�ق، وفق�ا ألحك�ام ميث�اق 

  . األمم المتحدة



 الجزء الثاني  

   ٢ادة الم

تتعه��د ك��ل دول��ة ط��رف ف��ي ه��ذا العه��د ب��أن تتخ��ذ، بمفرده��ا وع��ن طري��ق المس��اعدة والتع��اون ال��دوليين، وال س��يما عل��ى  -١
الص��عيدين االقتص��ادي والتقن��ي، وبأقص��ى م��ا تس��مح ب��ه موارده��ا المتاح��ة، م��ا يل��زم م��ن خط��وات لض��مان التمت��ع الفعل��ي 

ة إل�ى ذل�ك جمي�ع الس�بل المناس�بة، وخصوص�ا س�بيل اعتم�اد ت�دابير التدريجي بالحقوق المعت�رف به�ا ف�ي ه�ذا العه�د، س�الك
  . تشريعية

تتعهد الدول األطراف في هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة الحق�وق المنص�وص عليه�ا ف�ي ه�ذا العه�د بريئ�ة م�ن أي  -٢
أو األص��ل الق��ومي أو  تميي��ز بس��بب الع��رق، أو الل��ون، أو الج��نس، أو اللغ��ة، أو ال��دين، أو ال��رأي سياس��يا أو غي��ر سياس��ي،

  . االجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من األسباب

للبلدان النامية أن تقرر، مع إيالء المراعاة الواجبة لحقوق اإلنسان والقتصادها القومي، إلى أي مدى ستض�من الحق�وق  -٣
  . االقتصادية المعترف بها في هذا العهد لغير المواطنين

   ٣المادة 

الدول األطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذكور واإلناث في حق التمتع بجميع الحقوق االقتصادية واالجتماعية تتعهد 
  . والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد

   ٤المادة 

لح�دود تقر الدول األطراف في ه�ذا العه�د بأن�ه ل�يس للدول�ة أن تخض�ع للتمت�ع ب�الحقوق الت�ي تض�منها طبق�ا له�ذا العه�د إال ل
المقررة في القانون، وإال بمقدار توافق ذلك مع طبيعة هذه الحقوق، وشريطة أن يكون هدفها الوحيد تعزيز الرفاه العام في 

  . مجتمع ديمقراطي

   ٥المادة 

ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه عل�ى أي ح�ق ألي دول�ة أو جماع�ة أو ش�خص بمباش�رة  -١
أو القيام بأي فعل يهدف إل�ى إه�دار أي م�ن الحق�وق أو الحري�ات المعت�رف به�ا ف�ي ه�ذا العه�د وال�ى ف�رض قي�ود  أي نشاط

  . عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه

ال يقبل فرض أي قيد أو أي تض�ييق عل�ى أي م�ن حق�وق اإلنس�ان األساس�ية المعت�رف به�ا أو الناف�ذة ف�ي أي بل�د تطبيق�ا  -٢
  . قيات أو أنظمة أو أعراف، بذريعة كون هذا العهد ال يعترف بها أو كون اعترافه بها أضيق مدىلقوانين أو اتفا

   

  

  

  

   



  الجزء الثالث 

   ٦المادة 

تعترف الدول األطراف في هذا العهد بالحق ف�ي العم�ل، ال�ذي يش�مل م�ا لك�ل ش�خص م�ن ح�ق ف�ي أن تت�اح ل�ه إمكاني�ة  -١
  . كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق

الممارس�ة الكامل�ة له�ذا الح�ق ت�وفير  يجب أن تشمل التدابير التي تتخذها كل من الدول األط�راف ف�ي ه�ذا العه�د لت�أمين -٢
برامج التوجيه والتدريب للتقنيين والمهنيين، واألخذ في ه�ذا المج�ال بسياس�ات وتقني�ات م�ن ش�أنها تحقي�ق تنمي�ة اقتص�ادية 

  . واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة في ظل شروط تضمن للفرد الحريات السياسية واالقتصادية األساسية

   ٧ المادة

تعت��رف ال��دول األط��راف ف��ي ه��ذا العه��د بم��ا لك��ل ش��خص م��ن ح��ق ف��ي التمت��ع بش��روط عم��ل عادل��ة ومرض��ية تكف��ل عل��ى 
  : الخصوص

  : مكافأة توفر لجميع العمال، كحد أدنى) أ(

أج��را منص��فا، ومكاف��أة متس��اوية ل��دى تس��اوي قيم��ة العم��ل دون أي تميي��ز، عل��ى أن يض��من للم��رأة خصوص��ا تمتعه��ا " ١"
  بشروط عمل ال تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها أجرا يساوي أجر الرجل لدى تساوي العمل، 

  عيشا كريما لهم وألسرهم طبقا ألحكام هذا العهد، " ٢"

  وف عمل تكفل المساواة والصحة، ظر) ب(

تساوي الجميع في فرص الترقية، داخل عمله�م، إل�ى مرتب�ة أعل�ى مالئم�ة، دون إخض�اع ذل�ك إال العتب�اري األقدمي�ة ) ج(
  والكفاءة، 

االستراحة وأوقات الفراغ، والتحديد المعق�ول لس�اعات العم�ل، واإلج�ازات الدوري�ة المدفوع�ة األج�ر، وك�ذلك المكاف�أة ) د(
  . أيام العطل الرسمية عن

   ٨المادة 

  : تتعهد الدول األطراف في هذا العهد بكفالة ما يلي -١

حق كل شخص في تكوين النقابات باالش�تراك م�ع آخ�رين وف�ي االنض�مام إل�ى النقاب�ة الت�ي يختاره�ا، دونم�ا قي�د س�وى ) أ(
وال يج�وز إخض�اع ممارس�ة ه�ذا . حمايته�اقواعد المنظمة المعنية، على قص�د تعزي�ز مص�الحه االقتص�ادية واالجتماعي�ة و

الحق ألية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتم�ع ديمقراط�ي، لص�يانة األم�ن الق�ومي 
  أو النظام القائم أو لحماية حقوق اآلخرين وحرياتهم، 

ه االتح�ادات ف�ي تك�وين منظم�ات نقابي�ة دولي�ة أو حق النقابات في إنشاء اتحادات أو اتحادات حالفية قومية، وحق ه�ذ) ب(
  االنضمام إليها ، 

حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية، دونما قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل ت�دابير ض�رورية، ف�ي ) ج(
  مجتمع ديمقراطي، لصيانة األمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق اآلخرين وحرياتهم، 



  . حق اإلضراب، شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعني) د(

ال تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة أو رجال الشرطة أو موظفي اإلدارات الحكومي�ة لقي�ود قانوني�ة  -٢
  . على ممارستهم لهذه الحقوق

بش�أن الحري�ة  ١٩٤٨ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول األطراف في اتفاقية منظمة العم�ل الدولي�ة المعق�ودة ع�ام  -٣
النقابي��ة وحماي��ة ح��ق التنظ��يم النق��ابي اتخ��اذ ت��دابير تش��ريعية م��ن ش��أنها، أو تطبي��ق الق��انون بطريق��ة م��ن ش��أنها، أن تخ��ل 

   .بالضمانات المنصوص عليها في تلك االتفاقية

   ٩المادة 

  . تقر الدول األطراف في هذا العهد بحق كل شخص في الضمان االجتماعي، بما في ذلك التأمينات االجتماعية

   ١٠المادة 

  : تقر الدول األطراف في هذا العهد بما يلي

لحماي��ة وج��وب م��نح األس��رة، الت��ي تش��كل الوح��دة الجماعي��ة الطبيعي��ة واألساس��ية ف��ي المجتم��ع، أكب��ر ق��در ممك��ن م��ن ا -١
ويج�ب أن ينعق�د . والمساعدة، وخصوصا لتكوين هذه األسرة وطوال نهوضها بمسؤولية تعهد وتربية األوالد ال�ذين تع�يلهم

  . الزواج برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء ال إكراه فيه

عامالت، أثناء الفترة وينبغي منح األمهات ال. وجوب توفير حماية خاصة لألمهات خالل فترة معقولة قبل الوضع وبعده -٢
  . المذكورة، إجازة مأجورة أو إجازة مصحوبة باستحقاقات ضمان اجتماعي كافية

وجوب اتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لصالح جميع األطفال والم�راهقين، دون أي تميي�ز بس�بب النس�ب أو غي�ره  -٣
كم�ا يج�ب جع�ل الق�انون . القتص�ادي واالجتم�اعيومن الواجب حماية األطفال والم�راهقين م�ن االس�تغالل ا. من الظروف

يعاقب على استخدامهم في أي عمل من شأنه إفساد أخالقهم أو اإلضرار بصحتهم أو تهديد حياتهم بالخطر أو إلحاق األذى 
 وعلى الدول أيضا أن تفرض حدودا دنيا للسن يحظر القانون استخدام الصغار الذين لم يبلغوها ف�ي عم�ل. بنموهم الطبيعي

  . مأجور ويعاقب عليه

   ١١المادة 

تقر الدول األطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيش�ي ك�اف ل�ه وألس�رته، ي�وفر م�ا يف�ي بح�اجتهم م�ن  -١
وتتعه�د ال�دول األط�راف باتخ�اذ الت�دابير الالزم�ة . الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروف�ه المعيش�ية

  . معترفة في هذا الصدد باألهمية األساسية للتعاون الدولي القائم على االرتضاء الحرإلنفاذ هذا الحق، 

واعترافا بما لكل إنسان من حق أساسي في التحرر من الجوع، تقوم الدول األطراف في هذا العهد، بمجهودها الف�ردي  -٢
  : وسة والالزمة لما يليوعن طريق التعاون الدولي، باتخاذ التدابير المشتملة على برامج محددة ملم

تحسين طرق إنتاج وحفظ وتوزيع الم�واد الغذائي�ة، ع�ن طري�ق االس�تفادة الكلي�ة م�ن المع�ارف التقني�ة والعلمي�ة، ونش�ر ) أ(
المعرفة بمبادئ التغذية، واستحداث أو إصالح نظم توزيع األراضي الزراعية بطريقة تكفل أفضل إنماء للموارد الطبيعي�ة 

  وانتفاع بها ، 

تأمين توزيع الموارد الغذائية العالمية توزيعا عادال في ضوء االحتياجات، يضع ف�ي اعتب�اره المش�اكل الت�ي تواجهه�ا ) ب(
  . البلدان المستوردة لألغذية والمصدرة لها على السواء



   ١٢المادة 

  . ة والعقلية يمكن بلوغهتقر الدول األطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمي -١

تشمل التدابير التي يتعين على الدول األطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكامل�ة له�ذا الح�ق، تل�ك الت�دابير  -٢
  : الالزمة من أجل

  العمل على خفض معدل موتى المواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمين نمو الطفل نموا صحيا، ) أ(

  تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية؟ ) ب(

  الوقاية من األمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية واألمراض األخرى وعالجها ومكافحتها، ) ج(

  . تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض) د(

   ١٣المادة 

وهي متفقة على وجوب توجيه التربية والتعليم إلى . العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم تقر الدول األطراف في هذا -١
وه�ي متفق�ة . اإلنماء الكامل للشخصية اإلنسانية والحس بكرامتها والى توطيد احترام حق�وق اإلنس�ان والحري�ات األساس�ية

ب�دور ن�افع ف�ي مجتم�ع ح�ر، وتوثي�ق أواص�ر كذلك على وجوب استهداف التربية والتعليم تمك�ين ك�ل ش�خص م�ن اإلس�هام 
التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع األمم ومختل�ف الفئ�ات الس�اللية أو اإلثني�ة أو الديني�ة، ودع�م األنش�طة الت�ي تق�وم به�ا 

  . األمم المتحدة من أجل صيانة السلم

  : تطلبوتقر الدول األطراف في هذا العهد بأن ضمان الممارسة التامة لهذا الحق ي -٢

  جعل التعليم االبتدائي إلزاميا وإتاحته مجانا للجميع ، ) أ(

تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه، بما في ذلك التعليم الثانوي التقني والمهني، وجعله متاحا للجميع بكافة الوسائل ) ب(
  المناسبة وال سيما باألخذ تدريجيا بمجانية التعليم، 

متاحا للجميع عل�ى ق�دم المس�اواة، تبع�ا للكف�اءة، بكاف�ة الوس�ائل المناس�بة وال س�يما باألخ�ذ ت�دريجيا جعل التعليم العالي ) ج(
  بمجانية التعليم، 

تشجيع التربية األساسية أو تكثيفها، إلى أبعد مدى ممكن، من أجل األش�خاص ال�ذين ل�م يتلق�وا أو ل�م يس�تكملوا الدراس�ة ) د(
  االبتدائية، 

إنماء شبكة مدرسية على جميع المس�تويات، وإنش�اء نظ�ام م�نح واف ب�الغرض، ومواص�لة تحس�ين العمل بنشاط على ) هـ(
  . األوضاع المادية للعاملين في التدريس

تتعهد الدول األطراف في هذا العهد ب�احترام حري�ة اآلب�اء، أو األوص�ياء عن�د وج�ودهم، ف�ي اختي�ار م�دارس ألوالده�م  -٣
المدارس المختارة بمعايير التعليم ال�دنيا الت�ي ق�د تفرض�ها أو تقره�ا الدول�ة، وبت�أمين  غير المدارس الحكومية، شريطة تقيد

  . تربية أولئك األوالد دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة



ليس في أي م�ن أحك�ام ه�ذه الم�ادة م�ا يج�وز تأويل�ه عل�ى نح�و يفي�د مساس�ه بحري�ة األف�راد والهيئ�ات ف�ي إنش�اء وإدارة  -٤
ية، شريطة التشبث دائما بالمبادئ المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة ورهنا بخضوع التعليم ال�ذي مؤسسات تعليم

  . توفره هذه المؤسسات لما قد تفرضه الدولة من معايير دنيا

   ١٤المادة 

ي��ة التعل��يم تتعه�د ك��ل دول�ة ط��رف ف�ي ه��ذا العه�د، ل��م تك�ن بع��د وه�ي تص��بح طرف�ا في��ه ق�د تمكن��ت م�ن كفال��ة إلزامي�ة ومجان
االبتدائي في بلدها ذاته أو في أقاليم أخرى تحت واليتها، بالقيام، في غض�ون س�نتين، بوض�ع واعتم�اد خط�ة عم�ل مفص�لة 

  . للتنفيذ الفعلي والتدريجي لمبدأ إلزامية التعليم ومجانيته للجميع، خالل عدد معقول من السنين يحدد في الخطة

   ١٥المادة 

  : هذا العهد بأن من حق كل فرد تقر الدول األطراف في -١

  أن يشارك في الحياة الثقافية، ) أ(
  أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته، ) ب(
  . أن يفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من صنعه) ج(

تراعي الدول األطراف في هذا العهد، في التدابير التي س�تتخذها بغي�ة ض�مان الممارس�ة الكامل�ة له�ذا الح�ق، أن تش�مل  -٢
  . تلك التدابير التي تتطلبها صيانة العلم والثقافة وإنماؤهما وإشاعتهما

  . ي والنشاط اإلبداعيتتعهد الدول األطراف في هذا العهد باحترام الحرية التي ال غنى عنها للبحث العلم -٣

تقر الدول األطراف في هذا العهد بالفوائد التي تجنى من تش�جيع وإنم�اء االتص�ال والتع�اون ال�دوليين ف�ي مي�داني العل�م  -٤
  . والثقافة

  الجزء الرابع   

   ١٦المادة 

ع�ن الت�دابير الت�ي تك�ون ق�د تتعهد الدول األطراف في هذا العهد بأن تقدم، طبق�ا ألحك�ام ه�ذا الج�زء م�ن العه�د، تق�ارير  -١
  . اتخذتها وعن التقدم المحرز على طريق ضمان احترام الحقوق المعترف بها في هذا العهد

٢-   

توجه جميع التقارير إلى األمين العام لألمم المتحدة، الذي يحيل نسخا منها إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي للنظ�ر ) أ(
  فيها طبقا ألحكام هذا العهد، 

على األمين العام لألمم المتحدة أيضا، حين يكون التقرير الوارد من دولة طرف في هذا العهد، أو جزء أو أكثر من�ه، ) ب(
متص��ال بأي��ة مس��ألة ت��دخل ف��ي اختص��اص إح��دى الوك��االت المتخصص��ة وفق��ا لص��كها التأسيس��ي وتك��ون الدول��ة الط��رف 

س�خة م�ن ه�ذا التقري�ر أو م�ن جزئ�ه المتص�ل بتل�ك المس�ألة، المذكورة عضوا في هذه الوكال�ة، أن يحي�ل إل�ى تل�ك الوكال�ة ن
  . حسب الحالة

  



   ١٧المادة 

تقدم الدول األطراف في هذا العهد تقاريرها على مراحل، طبق�ا لبرن�امج يض�عه المجل�س االقتص�ادي واالجتم�اعي ف�ي  -١
  . غضون سنة من بدء نفاذ هذا العهد، بعد التشاور مع الدول األطراف والوكاالت المتخصصة المعنية

من اإليفاء الكامل بااللتزامات المنص�وص عليه�ا ف�ي للدولة أن تشير في تقريرها إلى العوامل والمصاعب التي تمنعها  -٢
  . هذا العهد

ح��ين يك��ون ق��د س��بق للدول��ة الط��رف ف��ي ه��ذا العه��د أن أرس��لت المعلوم��ات المناس��بة إل��ى األم��م المتح��دة أو إل��ى إح��دى  -٣
  . كورةالوكاالت المتخصصة، ينتفي لزوم تكرار إيراد هذه المعلومات ويكتفي بإحالة دقيقة إلى المعلومات المذ

   ١٨المادة 

للمجلس االقتصادي واالجتماعي، بمقتضى المسؤوليات التي عهد بها إليه ميث�اق األم�م المتح�دة ف�ي مي�دان حق�وق اإلنس�ان 
والحريات األساسية، أن يعقد مع الوكاالت المتخصصة ما يل�زم م�ن ترتيب�ات كيم�ا توافي�ه بتق�ارير ع�ن التق�دم المح�رز ف�ي 

ويمك�ن تض�مين ه�ذه التق�ارير تفاص�يل ع�ن المق�ررات . في نطاق أنش�طتهما م�ن أحك�ام ه�ذا العه�دتأمين االمتثال لما يدخل 
  . والتوصيات التي اعتمدتها األجهزة المختصة في هذا الوكاالت بشأن هذا االمتثال

   ١٩المادة 

ن والمقدم�ة م�ن ال�دول للمجلس االقتصادي واالجتماعي أن يحيل إلى لجنة حقوق اإلنسان التق�ارير المتعلق�ة بحق�وق اإلنس�ا
، لدراس��تها ووض��ع توص��يات عام��ة بش��أنها أو ١٨وم��ن الوك��االت المتخصص��ة عم��ال بالم��ادة  ١٧و  ١٦عم��ال بالم��ادتين 

  . الطالعها عليها عند االقتضاء

   ٢٠المادة 

حظ�ات للدول األطراف في ه�ذا العه�د وللوك�االت المتخصص�ة المعني�ة أن تق�دم إل�ى المجل�س االقتص�ادي واالجتم�اعي مال
أو على أي إيماء إلى توصية عامة يرد في أي تقرير  ١٩على أية توصية عامة تبديها لجنة حقوق اإلنسان بمقتضى المادة 

  . للجنة حقوق اإلنسان أو في أية وثيقة تتضمن إحالة إليها

   ٢١المادة 

للمجلس االقتصادي واالجتماعي أن يقدم إلى الجمعية العامة بين الحين والحين تق�ارير تش�تمل عل�ى توص�يات ذات طبيع�ة 
عامة وموجز للمعلومات الواردة من ال�دول األط�راف ف�ي ه�ذا العه�د، وم�ن الوك�االت المتخصص�ة ح�ول الت�دابير المتخ�ذة 

  . وق المعترف بها في هذا العهدوالتقدم المحرز على طريق كفالة تعميم مراعاة الحق

   ٢٢المادة 

للمجلس االقتصادي واالجتماعي استرعاء نظر هيئات األمم المتح�دة األخ�رى وهيئاته�ا الفرعي�ة، والوك�االت المتخصص�ة 
 المعنية بتوفير المساعدة التقنية، إلى أي�ة مس�ائل تنش�أ ع�ن التق�ارير المش�ار إليه�ا ف�ي ه�ذا الج�زء م�ن ه�ذا العه�د ويمك�ن أن

تساعد تلك األجهزة كل في مجال اختصاصه، على تكوين رأي حول مالءمة اتخاذ تدابير دولية من ش�أنها أن تس�اعد عل�ى 
  . فعالية التنفيذ التدريجي لهذا العهد

  



   ٢٣المادة 

ه�ذا العه�د توافق الدول األطراف في هذا العهد على أن التدابير الدولية الرامية إلى كفالة إعمال الحق�وق المعت�رف به�ا ف�ي 
تشمل عقد اتفاقيات، واعتماد توص�يات، وت�وفير مس�اعدة تقني�ة، وعق�د اجتماع�ات إقليمي�ة واجتماع�ات تقني�ة بغي�ة التش�اور 

  . والدراسة تنظم باالشتراك مع الحكومات المعنية

   ٢٤المادة 

م�م المتح�دة وأحك�ام دس�اتير ليس في أي حكم من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله عل�ى نح�و يفي�د مساس�ه بأحك�ام ميث�اق األ
الوكاالت المتخصص�ة الت�ي تح�دد مس�ؤوليات مختل�ف هيئ�ات األم�م المتح�دة والوك�االت المتخصص�ة بص�دد المس�ائل الت�ي 

  . يتناولها هذا العهد

   ٢٥المادة 

حري�ة ليس في أي حكم من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد مساسه بما لجمي�ع الش�عوب م�ن ح�ق أص�يل ف�ي 
  . التمتع واالنتفاع كليا بثرواتها ومواردها الطبيعية

  الجزء الخامس   

   ٢٦المادة 

هذا العهد متاح لتوقيع أي دولة عضو في األم�م المتح�دة أو عض�و ف�ي أي�ة وكال�ة م�ن وكاالته�ا المتخصص�ة وأي�ة دول�ة  -١
جمعي�ة العام�ة لألم�م المتح�دة إل�ى أن تص�بح طرف في النظام األساسي لمحكم�ة الع�دل الدولي�ة، وأي�ة دول�ة أخ�رى دعته�ا ال

  . طرفا في هذا العهد

  . وتودع صكوك التصديق لدى األمين العام لألمم المتحدة. يخضع هذا العهد للتصديق -٢

  . يتاح االنضمام إلى هذا العهد ألية دولة من الدول المشار إليها في الفقرة أ من هذه المادة -٣

  . نضمام لدى األمين العام لألمم المتحدةيقع االنضمام بإيداع صك ا -٤

يخطر األمين العام لألم�م المتح�دة جمي�ع ال�دول الت�ي تك�ون ق�د وقع�ت ه�ذا العه�د أو انض�مت إلي�ه بإي�داع ك�ل ص�ك م�ن  -٥
  . صكوك التصديق أو االنضمام

    ٢٧المادة 
ق الخامس والثالثين لدى األمين العام يبدأ نفاذ هذا العهد بعد ثالثة أشهر من تاريخ إيداع صك االنضمام أو التصدي -١

  . لألمم المتحدة

أما الدول التي تصدق هذا العهد أو تنضم إليه بعد أن يكون قد تم إيداع صك التص�ديق أو االنض�مام الخ�امس والثالث�ين  -٢
  . فيبدأ نفاذ هذا العهد إزاء كل منها بعد ثالثة أشهر من تاريخ إيداعها صك تصديقها أو صك انضمامها

   ٢٨المادة 

  . تنطبق أحكام هذا العهد، دون أي قيد أو استثناء، على جميع الوحدات التي تتشكل منها الدول االتحادية

  



   ٢٩المادة 

وعل�ى أث�ر ذل�ك يق�وم . ألية دولة طرف في هذا العهد أن تقترح تعديال عليه تودع نصه لدى األمين العام لألم�م المتح�دة -١
األمين العام بإبالغ الدول األطراف في هذا العهد بأية تعديالت مقترحة، طالبا إليها إعالمه عما إذا كانت تحبذ عقد م�ؤتمر 

فإذا حبذ عقد المؤتمر ثلث ال�دول األط�راف عل�ى األق�ل عق�ده . ترحات والتصويت عليهاللدول األطراف للنظر في تلك المق
وأي تع�ديل تعتم�ده أغلبي�ة ال�دول األط�راف الحاض�رة والمقترع�ة ف�ي الم�ؤتمر يع�رض . األمين العام برعاية األمم المتحدة

  . على الجمعية العامة لألمم المتحدة إلقراره

تها الجمعية العامة لألمم المتحدة وقبلته�ا أغلبي�ة ثلث�ي ال�دول األط�راف ف�ي ه�ذا العه�د، وفق�ا يبدأ نفاذ التعديالت متى أقر -٢
  . لإلجراءات الدستورية لدى كل منها

متى بدأ نف�اذ ه�ذه التع�ديالت تص�بح ملزم�ة لل�دول األط�راف الت�ي قبلته�ا، بينم�ا تظ�ل ال�دول األط�راف األخ�رى ملزم�ة  -٣
  . ق تكون قد قبلتهبأحكام هذا العهد وبأي تعديل ساب

   ٣٠المادة 

، يخطر األم�ين الع�ام لألم�م المتح�دة جمي�ع ال�دول ٢٦من المادة  ٥بصرف النظر عن االخطارات التي تتم بمقتضى الفقرة 
  : المشار إليها في الفقرة أ من المادة المذكورة بما يلي

  ، ٢٦التوقيعات والتصديقات واالنضمامات التي تتم طبقا للمادة ) أ(

   ٢١، وتاريخ بدء نفاذ أية تعديالت تتم في إطار المادة٢٧تاريخ بدء نفاذ هذا العهد بمقتضى المادة ) ب(

   ٣١المادة 

ي��ودع ه��ذا العه��د، ال��ذي تتس��اوى ف��ي الحجي��ة نصوص��ه باإلس��بانية واإلنكليزي��ة والروس��ية والص��ينية والفرنس��ية، ف��ي  -١
  ! محفوظات األمم المتحدة

  . ٢٦المتحدة بإرسال صور مصدقة من هذا العهد إلى جميع الدول المشار إليها في المادة  يقوم األمين العام لألمم -٢

  


