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 الديباجة 

  دول األطراف يف هذا العهد ،إن ال
إذ تري أن اإلقرار مبا جلميع أعضاء األسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم ، ومن حقوق متساوية وثابتة ، يشكل وفقاً للمبادئ 

  املعلنة يف ميثاق األمم املتحدة ، أساس احلرية والعدل والسالم يف العامل،
  سان األصيلة فيه ،وإذ تقر بأن هذه احلقوق تنبثق من كرامة اإل�

وإذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق املثل األعلى املتمثل ، وفقاً لإلعالن العاملي حلقوق اإل�سان ، يف أن يكون البشر أحراراً 
ومتحررين من اخلوف والفاقة ، هو سبيل هتيئة الظروف الضرورية لتمكني كل إ�سان من التمتع حبقوقه االقتصادية واالجتماعية 

  .افية ، وكذلك حبقوقه املد�ية والسياسية والثق
وإذ تضع يف اعتبارها ما علي الدول ، مبقتضى ميثاق األمم املتحدة ، من التزام بتعزيز االحرتام واملراعاة العامليني حلقوق اإل�سان 

  .وحرياته 
اليت ينتمي إليها ، مسؤولية السعي إيل وإذ تدرك أن علي الفرد ، الذي ترتتب عليه واجبات إزاء األفراد اآلخرين وإزاء اجلماعة 

  . هبا يف هذا العهد تعزيز ومراعاة احلقوق املعرتف
  :  املواد التالية قد اتفقت على

  
  

  



  اجلزء األول
  ١املادة 

وهي مبقتضى هذا احلق حرة يف تقرير مركزها السياسي وحرة يف السعي . جلميع الشعوب حق تقرير مصريها بنفسها . ١
  . االقتصادي واالجتماعي والثقايف لتحقيق منائها

جلميع الشعوب ، سعياً وراء أهدافها اخلاصة ، التصرف احلر بثرواهتا ومواردها الطبيعية دومنا إخالل بأية التزامات منبثقة . ٢
ة حال حرمان أي وال جيوز يف أي. عن مقتضيات التعاون االقتصادي الدويل القائم علي مبدأ املنفعة املتبادلة وعن القا�ون الدويل 

  .شعب من أسباب عيشه اخلاصة 
علي الدول األطراف يف هذا العهد ، مبا فيها الدول اليت تقع علي عاتقها مسؤولية إدارة األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذاتي . ٣

  .ام ميثاق األمم املتحدة واألقاليم املشمولة بالوصاية أن تعمل علي حتقيق حق تقرير املصري وأن حترتم هذا احلق ، وفقاً ألحك
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  اجلزء الثا�ي
  
  ٢املادة 

تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد بأن تتخذ ، مبفردها وعن طريق املساعدة والتعاون الدولييـن ، والسيما علي  .١
ع الفعلي الصعيدين االقتصادي والتقين ، وبأقصى ما تسمح به مواردها املتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمت

التدرجيي باحلقوق املعرتف هبا يف هذا العهد ، سالكة إيل ذلك السبل املناسبة ، وخصوصاً سبيل اعتماد تدابري 
 .تشريعية 

 تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة احلقوق املنصوص عليها يف هذا العهد بريئة من أي متييز  .٢
لغة ، أو الدين ، أو الرأي سياسياً أو غري سياسي ، أو األصل القومي أو االجتماعي ، بسبب العرق ، أو اجلنس ، أو ال

 .أو الثروة ، أو النسب ، أو غري ذلك من األسباب 

للبلدان النامية أن تقرر ، مع ايالء املراعاة الواجبة حلقوق اإل�سان والقتصادها القومي ، إيل أي مدي ستضمن احلقوق  .٣
 .هبا يف هذا العهد لغري املواطنني االقتصادية املعرتف 

  ٣املادة 
تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد بضمان مساواة الذكور واإل�اث يف حق التمتع جبميع احلقوق االقتصادية واالجتماعية 

  .والثقافية املنصوص عليها يف هذا العهد 
  ٤املادة 

التمتع باحلقوق اليت تضمنها طبقاً هلذا العهد إال للحدود املقررة يف تقر الدول األطراف يف هذا العهد بأ�ه ليس للدولة أن ختضع 
  .القا�ون ، وإال مبقدار توافق ذلك مع طبيعة هذه احلقوق ، وشريطة أن يكون هدفها الوحيد تعزيز الرفاه العام يف جمتمع دميقراطي 

  ٥املادة 
 أي حق ألي دولة أو مجاعة أو شخص مبباشرة أي ليس يف هذا العهد أي حكم جيوز تأويله علي حنو يفيد ا�طواءه علي .١

�شاط أو القيام بأي فعل يهدف إيل إهدار أي من احلقوق أو احلريات املعرتف هبا يف هذا العهد أو إيل فرض قيود عليها 
 .أوسع من تلك املنصوص عليها فيه 

هبا أو النافذة يف أي بلد تطبيقاً  ال يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق علي أي من حقوق اإل�سان األساسية املعرتف  .٢
  . لقوا�ني أو اتفاقيات أو أ�ظمة أو أعراف ، بذريعة كون هذا العهد ال يعرتف هبا أو كون اعرتافه هبا أضيق مدي 



  
  اجلزء الثالث

  
  ٦املادة 

ا�ية كسب تعرتف الدول األطراف يف هذا العهد باحلق يف العمل ، الذي يشمل ما لكل شخص من حق يف أن تتاح له إمك .١
  .رزقه بعمل خيتاره أو يقبله حبرية ، وتقوم باختاذ تدابري مناسبة لصون هذا احلق 

جيب أن تشمل التدابري اليت تتخذها كل من الدول األطراف يف هذا العهد لتأمني املمارسة الكاملة هلذا احلق توفري . ٢
ال بسياسات وتقنيات من شأهنا حتقيق تنمية برامج التوجيه والتدريب التقنيني واملهنيني ، واألخذ يف هذا اجمل

اقتصادية واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة يف ظل شروط تضمن للفرد احلريات السياسية 
  .واالقتصادية األساسية 

  ٧املادة 
  : اخلصوص تعرتف الدول األطراف يف هذا العهد مبا لكل شخص من حق يف التمتع بشروط عمل عادل ومرضية تكفل علي

  :مكافأة توفر جلميع العمال ، كحد أد�ي . أ 
 أجراً منصفاً ، ومكافأة متساوية لدي تساوي قيمة العمل دون أي متييز ، علي أن يضمن للمرأة خصوصاً متتعها بشروط -١

  عمل ال تكون أد�ي من تلك اليت يتمتع هبا الرجل ، وتقاضيها أجراً يساوي أجر الرجل لدي تساوي العمل ؛
   عيشا كرميا هلم وألسرهم طبقاً ألحكام هذا العهد ؛-٢

  ظروف عمل تكفل السالمة والصحة ؛. ب 
تساوي اجلميع يف فرص الرتقية ، داخل عملهم ، إيل مرتبة أعلي مالئمة ، دون إخضاع ذلك إال العتباري األقدمية . ج 

  والكفاءة ؛
ات العمل ، واإلجازات الدورية املدفوعة األجر ، وكذلك املكافأة االسرتاحة وأوقات الفراغ ، والتحديد املعقول لساع. د 

  .عن أيام العطل الرمسية 
  
  
  



  
  ٨املادة 

  :تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد بكفالة ما يلي  .١
حق كل شخص يف تكوين النقابات باالشرتاك مع آخرين ويف اال�ضمام إيل النقابة اليت خيتارها ، دومنا قيد سوي  )أ(

د املنظمة املعنية ، علي قصد تعزيز مصاحله االقتصادية واالجتماعية ومحايتها ، وال جيوز إخضاع ممارسة هذا قواع
احلق ألية قيود غري تلك اليت ينص عليا القا�ون وتشكل تدابري ضرورية ، يف جمتمع دميقراطي ، لصيا�ة األمن القومي أو 

  ؛النظام العام أو حلماية حقوق اآلخرين وحرياهتم 
حق النقابات يف إ�شاء احتادات أو احتادات حالفية قومية ، وحق هذه االحتادات يف تكوين منظمات �قابية ) ب(

  دولية أو اال�ضمام إليها ؛
  .حق اإلضراب ، شريطة ممارسته وفقاً لقوا�ني البلد املعين ) ج(
أو موظفي اإلدارات احلكومية لقيود ال حتول هذه املادة دون إخضاع أفراد القوات املسلحة أو رجال الشرطة . ٢

  .قا�و�ية علي ممارستهم هلذه احلقوق 
 بشأن احلرية ١٩٤٨ليس يف هذه املادة أي حكم جييز للدول األطراف يف اتفاقية منظمة العمل الدولية املعقودة عام . ٣

�ون بطريقة من شأهنا ، أن ختل النقابية ومحاية حق التنظيم النقابي اختاذ تدابري تشريعية من شأهنا ، أو تطبيق القا
  .بالضما�ات املنصوص عليها يف تلك االتفاقية 

  ٩املادة 
  .تقر الدول األطراف يف هذا العهد حبق كل شخص يف الضمان االجتماعي ، مبا يف ذلك التأمينات االجتماعية 

  ١٠املادة 
  :تقر الدول األطراف يف هذا العهد مبا يلي 

تشكل الوحدة اجلماعية الطبيعية واألساسية يف اجملتمع ، أكرب قدر ممكن من احلماية وجوب منح األسرة ، اليت . ١
وجيب أن ينعقد . واملساعدة ، خصوصاً لتكوين هذه األسرة وطوال هنوضها مبسؤولية تعهد وتربية األوالد الذين تعيلهم 

  .الزواج برضا الطرفني املزمع زواجهما رضاء ال إكراه فيه 
اية خاصة لألمهات خالل فرتة معقولة قبل الوضع وبعده ، وينبغي منح األمهات العامالت ، أثناء الفرتة وجوب توفري مح. ٢

  .املذكورة ، إجازة مأجورة أو إجازة مصحوبة باستحقاقات ضمان اجتماعي كافية 



بب النسب أو غريه وجوب اختاذ تدابري محاية ومساعدة خاصة لصاحل مجيع األطفال واملراهقني ، بدون أي متييز بس. ٣
ومن الواجب محاية األطفال واملراهقني من االستغالل االقتصادي واالجتماعي ، كما جيب جعل القا�ون . من الظروف 

يعاقب علي استخدامهم يف أي عمل من شأ�ه إفساد أخالقهم أو اإلضرار بصحتهم أو هتديد حياهتم باخلطر أو إحلاق 
  . األذى بنموهم الطبيعي 

 عمل مأجور ويعاقب ل أيضا أن تفرض حدوداً د�يا للسن حيظر القا�ون استخدام الصغار الذين مل يبلغوها يفوعلي الدو
  .عليه

  ١١املادة 
تقر الدول األطراف يف هذا العهد حبق كل شخص يف مستوي معيشي كاف له وألسرته ، يوفر ما يفي حباجاهتم من . ١

وتتعهد الدول األطراف باختاذ التدابري الالزمة . واصل لظروفه املعيشية الغذاء والكساء واملأوي ، وحبقه يف حتسني مت
  .إل�فاذ هذا احلق ، معرتفة يف هذا الصدد باألمهية األساسية للتعاون الدويل القائم علي االرتضاء احلر 

د ، مبجهودها الفردي واعرتافاً مبا لكل إ�سان من حق أساسي يف التحرر من اجلوع ، تقوم الدول األطراف يف هذا العه. ٢
  :وعن طريق التعاون الدويل ، باختاذ التدابري املشتملة علي برامج حمددة ملموسة والالزمة ملا يلي 

حتسني طرق إ�تاج وحفظ وتوزيع املواد الغذائية ، عن طريق االستفادة الكلية من املعارف التقنية والعلمية ، و�شر . أ 
 أو إصالح �ظم توزيع األراضي الزراعية بطريقة تكفل أفضل إمناء للموارد الطبيعية املعرفة مببادئ التغذية ، واستحداث

  وا�تفاع هبا ؛
تأمني توزيع املوارد الغذائية العاملية توزيعاً عادالً يف ضوء االحتياجات ، يضع يف اعتباره املشاكل اليت تواجهها البلدان . ب 

  .املستوردة لألغذية واملصدرة هلا علي السواء 
  ١٢املادة 

  .تقر الدول األطراف يف هذا العهد حبق كل إ�سان يف التمتع بأعلى مستوي من الصحة اجلسمية والعقلية ميكن بلوغه  .١
تشمل التدابري اليت يتعني علي الدول األطراف يف هذا العهد اختاذها لتأمني املمارسة الكاملة هلذا احلق ، تلك . ٢

  :التدابري الالزمة من أجل 
  معدل املواليد وموتي الرضع وتأمني منو الطفل منواً صحياً ؛خفض . أ 

  حتسني مجيع جوا�ب الصحة البيئية والصناعية ؛. ب 



  الوقاية من األمراض الوبائية واملتوطنة واملهنية واألمراض األخرى وعالجها ومكافحتها ؛. ج
  .ع يف حالة املرض هتيئة ظروف من شأهنا تأمني اخلدمات الطبية والعناية الطبية للجمي. د 

  ١٣املادة 
وهي متفقة علي وجوب توجيه الرتبية والتعليم إيل . تقر الدول األطراف يف هذا العهد حبق كل فرد يف الرتبية والتعليم  .١

  .اإلمناء الكامل للشخصية اإل�سا�ية واحلس بكرامتها وإيل توطيد احرتام حقوق اإل�سان واحلريات األساسية 
 حر ، وجوب استهداف الرتبية والتعليم متكني كل شخص من اإلسهام بدور �افع يف جمتمعوهي متفقة كذلك علي 

وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بني مجيع األمم وخمتلف الفئات الساللية أو االثنية أو الدينية ، ودعم 
  .األ�شطة اليت تقوم هبا األمم املتحدة من أجل صيا�ة السلم 

  :وتقر الدول األطراف يف هذا العهد بأن ضمان املمارسة التامة هلذا احلق يتطلب . ٢
  لتعليم االبتدائي إلزامياً وإتاحته جما�اً للجميع ؛جعل ا. أ 

تعميم التعليم الثا�وي مبختلف أ�واعه ، مبا يف ذلك التعليم الثا�وي التقين واملهين ، وجعله متاحاً للجميع بكافة . ب 
  الوسائل املناسبة والسيما باألخذ تدرجيياً مبجا�ية التعليم ؛

ع علي قدم املساواة ، تبعاً للكفاءة ، بكافة الوسائل املناسبة والسيما باألخذ جعل التعليم العايل متاحاً للجمي. ج 
  تدرجيياً مبجا�ية التعليم ؛

تشجيع الرتبية األساسية أو تكثيفها ، إيل أبعد مدي ممكن ، من أجل األشخاص الذين مل يتلقوا أو مل يستكملوا . د 
  الدراسة االبتدائية ؛

شبكة مدرسية علي مجيع املستويات ، وإ�شاء �ظام واف بالغرض ، ومواصلة حتسني العمل بنشاط علي إمناء . هـ 
  .األوضاع املادية للعاملني يف التدريس 

تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد باحرتام حرية اآلباء ، أو األوصياء عند وجودهم ، يف اختيار مدارس . ٣
ارس املختارة مبعايري التعليم الد�يا اليت قد تفرضها أو تقرها الدولة ألوالدهم غري املدارس احلكومية ، شريطة تقيد املد

  . ، وبتأمني تربية أولئك األوالد دينياً وخلقياً وفقاً لقناعاهتم اخلاصة 
ليس يف أي من أحكام هذه املادة ما جيوز تأويله علي حنو يفيد مساسه حبرية األفراد واهليئات يف إ�شاء وإدارة . ٤

 من هذه املادة ورهناً خبضوع التعليم ١ية ، شريطة التقيد دائماً باملبادئ املنصوص عليها يف الفقرة مؤسسات تعليم
  . الذي توفره هذه املؤسسات ملا قد تفرضه الدولة من معايري د�يا

  



  ١٤املادة 
وجما�ية التعليم االبتدائي تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد ، مل تكن بعد وهي تصبح طرفاً فيه قد متكنت من كفالة إلزامية 

يف بلدها ذاته أو يف أقاليم أخري حتت واليتها ، بالقيام ، يف غضون سنتني ، بوضع واعتماد خطة عمل مفصلة للتنفيذ الفعلي 
  .والتدرجيي ملبدأ إلزامية التعليم وجما�يته للجميع ، خالل عدد معقول من السنني حيدد يف اخلطة 

  ١٥املادة 
  :طراف يف هذا العهد بأن من حق كل فرد تقر الدول األ. ١
  أن يشارك يف احلياة الثقافية ؛. أ 

  أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته ؛. ب 
  .أن يفيد من محاية املصاحل املعنوية واملادية النامجة عن أي أثر علمي أو فين أو أدبي من صنعه . ج 
لتدابري اليت ستتخذها بغية ضمان املمارسة الكاملة هلذا احلق ، أن تشمل تراعي الدول األطراف يف هذا العهد ، يف ا. ٢

  .تلك التدابري اليت تطلبها صيا�ة العلم والثقافة وإمناؤمها وإشاعتهما 
  .تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد باحرتام احلرية اليت ال غين عنها للبحث العلمي والنشاط اإلبداعي . ٣
 يف هذا العهد بالفوائد اليت جتين من تشجيع وإمناء االتصال والتعاون الدوليني يف ميدا�ي العلم تقر الدول األطراف. ٤

  . والثقافة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  اجلزء الرابع
  

  ١٦املادة 
تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد بأن تقدم ، طبقاً ألحكام هذا اجلزء من العهد ، تقارير عن التدابري اليت تكون قد  .١

  .عن التقدم احملرز علي طريق ضمان احرتام احلقوق املعرتف هبا يف هذا الصدد اختذهتا و
توجه مجيع التقارير إيل األمني العام لألمم املتحدة ، الذي حييل �سخاً منها إيل اجمللس االقتصادي واالجتماعي ) أ. (٢

  للنظر فيها طبقاً ألحكام هذا العهد ؛
يضا ، حني يكون التقرير الوارد من دولة طرف يف هذا العهد ، أو جزء أو أكثر منه علي األمني العام لألمم املتحدة أ) ب(

، متصالً بأية مسألة تدخل يف اختصاص إحدى الوكاالت املتخصصة وفقاً لصكها التأسيسي وتكون الدولة الطرف 
ئه املتصل بتلك املسألة ، حسب املذكورة عضواً يف هذه الوكالة أن حييل إيل تلك الوكالة �سخة من هذا التقرير أو من جز

  .احلالة 
  ١٧املادة 

تقدم الدول األطراف يف هذا العهد تقاريرها علي مراحل ، طبقاً لرب�امج يضعه اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف  .١
  .غضون سنة من بدء �فاذ هذا العهد ، بعد التشاور مع الدول األطراف والوكاالت املتخصصة املعنية 

شري يف تقريرها إيل العوامل واملصاعب اليت متنعها من اإليفاء الكامل بااللتزامات املنصوص عليها يف هذا للدولة أن ت. ٢
  .العهد 

حني يكون قد سبق للدولة الطرف يف هذا العهد أن أرسلت املعلومات املناسبة إيل األمم املتحدة أو إيل إحدى . ٣
  . املعلومات ويكتفي بإحالة دقيقة إيل املعلومات املذكورة الوكاالت املتخصصة ، ينبغي لزوم تكرار إيراد هذه

  ١٨املادة 
للمجلس االقتصادي واالجتماعي ، مبقتضى املسؤوليات اليت عهد هبا إليه ميثاق األمم املتحدة يف ميدان حقوق اإل�سان 

قارير عن التقدم احملرز يف تأمني واحلريات األساسية ، أن يعقد مع الوكاالت املتخصصة ما يلزم من ترتيبات كيما توافيه بت
االمتثال ملا يدخل يف �طاق أ�شطتها من أحكام هذا العقد ، وميكن تضمني هذه التقارير تفاصيل عن املقررات والتوصيات 

  .اليت اعتمدهتا األجهزة املختصة يف هذه الوكاالت بشأن هذا االمتثال 
  



  ١٩املادة 
 جلنة حقوق اإل�سان التقارير املتعلقة حبقوق اإل�سان واملقدمة من الدول للمجلس االقتصادي واالجتماعي أن حييل إيل

 ، لدراساهتا ووضع توصية عامة بشأهنا أو إلطالعها ١٨ ومن الوكاالت املتخصصة عمالً باملادة ١٧و١٦عمالً باملادتني 
  .عليها عند االقتضاء 

  ٢٠املادة 
ملعنية أن تقدم إيل اجمللس االقتصادي واالجتماعي مالحظات علي للدول األطراف يف هذا العهد وللوكاالت املتخصصة ا

 أو علي أي إمياء إيل توصية عامة يرد يف أي تقرير للجنة حقوق ١٩أية توصية عامة تبديها جلنة حقوق اإل�سان مبقتضى املادة 
  .اإل�سان أو يف أية وثيقة تتضمن إحالة إليها 

  ٢١املادة 
أن يقدم إيل اجلمعية العامة بني احلني واحلني تقارير تشتمل علي توصيات ذات طبيعة عامة للمجلس االقتصادي واالجتماعي 

وموجز للمعلومات الواردة من الدول األطراف يف هذا العهد ومن الوكاالت املتخصصة حول التدابري املتخذة والتقدم احملرز 
  .علي طريق كفالة تعميم مراعاة احلقوق املعرتف هبا يف هذا العهد 

  ٢٢املادة 
للمجلس االقتصادي واالجتماعي اسرتعاء �ظر هيئات األمم املتحدة األخرى وهيئاته الفرعيـة ، والوكاالت املتخصصة 
املعنية بتوفري املساعدة التقنية ، إيل أية مسائل تنشأ عن التقارير املشار إليها يف هذا اجلزء من هذا العهد وميكن أن تساعد 

ال اختصاصه، علي تكوين رأي حول مالءمة اختاذ تدابري دولية من شأهنا أن تساعد علي فعالية تلك األجهزة ، كل يف جم
  .التنفيذ التدرجيي هلذا العهد 

  ٢٣املادة
توافق الدول األطراف يف هذا العهد علي أن التدابري الدولية الرامية إيل كفالة إعمال احلقوق املعرتف هبا يف هذا العهد تشمل 

، واعتماد توصيات ، وتوفري مساعدة تقنية ، وعقد اجتماعات إقليمية واجتماعات تقنية بغية التشاور عقد اتفاقيات 
  .والدراسة تنظم باالشرتاك مع احلكومات املعنية

  
  
  



  ٢٤املادة 
 ليس يف أي حكم من أحكام هذا العهد ما جيوز تأويله علي حنو يفيد مساسه بأحكام ميثاق األمم املتحدة وأحكام دساتري

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

  ٢٥املادة 
ليس يف أي حكم من أحكام هذا العهد ما جيوز تأويله علي حنو يفيد مساسه مبا جلميع الشعوب من حق أصيل يف حرية التمتع 

  . اً بثرواهتا ومواردها الطبيعية واال�تفاع كلي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  اجلزء اخلامس
  

  ٢٦املادة 
هذا العهد متاح لتوقيع أية دول عضو يف األمم املتحدة أو عضو يف أية وكالة من وكاالهتا املتخصصة وأية دولة طرف يف  .١

 لألمم املتحدة إيل أن تصبح طرفاً يف النظام األساسي حملكمة العدل الدولية ، وأية دولة أخري دعتها اجلمعية العامة
  .هذا العهد 

  .وتودع صكوك التصديق لدي األمني العام لألمم املتحدة . خيضع هذا العهد للتصديق . ٢
  . من هذه املادة ١يتاح اال�ضمام إيل هذا العهد ألية دولة من الدول املشار إليها يف الفقرة . ٣
  .األمني العام لألمم املتحدة يقع اال�ضمام بإيداع صك ا�ضمام لدي . ٤
خيطر األمني العام لألمم املتحدة مجيع الدول اليت تكون قد وقعت هذا العهد أو ا�ضمت إليه بإيداع كل صك من . ٥

  .صكوك التصديق أو اال�ضمام 
  ٢٧املادة 

ثني لدي األمني العام لألمم يبدأ �فاذ هذا العهد بعد ثالثة أشهر من تاريخ إيداع صك اال�ضمام أو التصديق اخلامس والثال .١
  .املتحدة 

أما الدول اليت تصدق هذا العهد أو تنضم إليه بعد أن يكون قد مت إيداع صك التصديق أو اال�ضمام اخلامس . ٢
  .والثالثني فيبدأ �فاذ هذا العهد إزاء كل منها بعد ثالثة أشهر من تاريخ إيداعها صك تصديقها أو صك ا�ضمامها 

  ٢٨املادة 
  . أحكام هذا العهد ، دون أي قيد أو استثناء ، علي مجيع الوحدات اليت تتشكل منها الدول االحتادية تنطبق

  ٢٩املادة 
وعلي أثر ذلك يقوم . ألية دولة طرف يف هذا العهد أن تقرتح تعديالً عليه تودع �صه لدي األمني العام لألمم املتحدة  .١

عهد بأية تعديالت مقرتحة ، طالباً إليها إعالمه عما إذا كا�ت حتبذ عقد األمني العام بإبالغ الدول األطراف يف هذا ال
فإذا حبذ عقد املؤمتر ثلث الدول األطراف علي . مؤمتر للدول األطراف للنظر يف تلك املقرتحات والتصويت عليها 

احلاضرة واملقرتعة يف املؤمتر وأي تعديل تعتمده أغلبية الدول األطراف . األقل عقده األمني العام برعاية األمم املتحدة 
  .يعرض علي اجلمعية العامة لألمم املتحدة إلقراره 



يبدأ �فاذ التعديالت ميت أقرهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة وقبلتها أغلبية ثلثي الدول األطراف يف هذا العهد ، . ٢
  .وفقاً لإلجراءات الدستورية لدي كل منها 

ت تصبح ملزمة للدول األطراف اليت قبلتها ، بينما تظل الدول األطراف األخرى ملزمة ميت بدأ �فاذ هذه التعديال. ٣
  .بأحكام هذا العهد وبأي تعديل سابق تكون قد قبلته 

  ٣٠املادة 
 ، خيطر األمني العام لألمم املتحدة مجيع الدول املشار ٢٦ من املادة ٥بصرف النظر عن اإلخطارات اليت تتم مبقتضى الفقرة 

  : من املادة املذكورة مبا يلي ١ا يف الفقرة إليه
   ؛٢٦التوقيعات والتصديقات واال�ضمامات اليت تتم طبقاً للمادة ) أ (
   .٢٩ ، وتاريخ بدء �فاذ أية تعديالت تتم يف إطار املادة ٢٧تاريخ بدء �فاذ هذا العهد مبقتضى املادة ) ب (

  ٣١املادة 
جية �صوصه باألسبا�ية واإل�كليزية والروسية والصينية والفر�سية ، يف يودع هذا العهد ، الذي تتساوى يف احل. ١

  .حمفوظات األمم املتحدة 
  ٢٦يقوم األمني العام لألمم املتحدة بإرسال صور من هذا العهد إيل مجيع الدول املشار إليها يف املادة . ٢

 


