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العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لالأمم المتحدة 2200 ألف )د21-( المؤرخ 
.1966 ي 16 كانون/ديسم�ب

�ن

تمت المصادقة عليه بموجب القانون رقم -027 99 بتاريخ 20 يوليو 1999 الذي يسمح لرئيس الجمهورية بالمصادقة 
سالمية الموريتانية للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. علي إنضمام الجمهورية الإ

سالمية الموريتانية علي المادة 18 الفقرات 4-3-2 و كذلك المادة 23 الفقرة 4 تحفظت الجمهورية الإ

الديباجة

قــرار بمــا لجميــع أعضــاء الأرسة  ي هــذا العهــد، إذ تــرى أن الإ
إن الــدول الأطــراف �ف

يــة مــن كرامــة أصيلــة فيهــم، ومــن حقــوق متســاوية وثابتــة، يشــكل، وفقــا للمبــادئ  الب�ش
ي العالــم،

ي ميثــاق الأمــم المتحــدة، أســاس الحريــة والعــدل والســام �ف
 المعلنــة �ف

فيــه،  الأصيلــة  نســان  الإ كرامــة  مــن  تنبثــق  الحقــوق  هــذه  بــأن  تقــر   وإذ 
عــان العالمــي  وإذ تــدرك أن الســبيل الوحيــد لتحقيــق المثــل الأعــى المتمثــل، وفقــا لاإ
ــة والسياســية  ــة المدني ف بالحري ــ�ش أحــرارا، ومتمتعــ�ي ــون الب ي أن يك

نســان، �ف ــوق الإ لحق
ــن  ــان م ف كل إنس ــ�ي ــروف لتمك ــة الظ ــبيل تهيئ ــو س ــة، ه ــوف والفاق ــن الخ ــن م ومتحرري
والجتماعيــة  القتصاديــة  بحقوقــه  وكذلــك  والسياســية،  المدنيــة  بحقوقــه  التمتــع 
ي اعتبارهــا مــا عــى الــدول، بمقتــىف ميثــاق الأمــم المتحــدة، مــن 

والثقافيــة،وإذ تضــع �ف
نســان وحرياتــه،وإذ تــدرك أن  ف لحقــوق الإ ام والمراعــاة العالميــ�ي ام بتعزيــز الحــرت ف اللــرت
ي ينتمــي 

تــب عليــه واجبــات إزاء الأفــراد الآخريــن وإزاء الجماعــة الــىت عــى الفــرد، الــذي ترت
ي هــذا العهد، قــد 

ف بهــا �ف إليهــا، مســئولية الســعي إىل تعزيــز ومراعــاة الحقــوق المعــرت
اتفقــت عــى المــواد التاليــة:
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الجزء الأول

المادة 1 ¤

ــق . 1 ــذا الح ــىف ه ــى بمقت ــها. وه ــا بنفس ه ــر مصري ــق تقري ــعوب ح ــع الش لجمي
ــادي  ــا القتص ــق نمائه ــعي لتحقي ي الس

ــرة �ف ــياسي وح ــا الس ــر مركزه ي تقري
ــرة �ف ح

. ي
ــا�ف ــي والثق والجتماع

واتهــا . 2 لجميــع الشــعوب، ســعيا وراء أهدافهــا الخاصــة، التــرف الحــر برش
امــات منبثقــة عــن مقتضيــات التعــاون  ف ومواردهــا الطبيعيــة دونمــا إخــال بأيــة الرت
 . القتصــادي الــدوىلي القائــم عــى مبــدأ المنفعــة المتبادلــة وعــن القانــون الــدوىلي

ــة حــال حرمــان أي شــعب مــن أســباب عيشــه الخاصــة. ي أي
ول يجــوز �ف

ي تقــع عــى عاتقهــا . 3
ي هــذا العهــد، بمــا فيهــا الــدول الــىت

عــى الــدول الأطــراف �ف
ــمولة  ــم المش ي والأقالي

ــذا�ت ــم ال ــة بالحك ــري المتمتع ــم غ ــئولية إدارة الأقالي مس
م هــذا الحــق،  بالوصايــة، أن تعمــل عــى تحقيــق حــق تقريــر المصــري وأن تحــرت

وفقــا لأحــكام ميثــاق الأمــم المتحــدة.

ي
الجزء الثا�ن

المادة 2 ¤

ــه، . 1 ــا في ف به ــرت ــوق المع ام الحق ــرت ــد باح ــذا العه ي ه
ــرف �ف ــة ط ــد كل دول تتعه

ي 
ف �ف ــ�ي ــا والداخل ي إقليمه

ــن �ف ــراد الموجودي ــع الأف ــوق لجمي ــذه الحق ــة ه وبكفال
ف بســبب العــرق، أو اللــون، أو الجنــس، أو اللغــة، أو  وليتهــا، دون أي تميــري
، أو الأصــل القومــي أو الجتماعــي، أو  ــرأي سياســيا أو غــري ســياسي الديــن، أو ال

ــباب. ــن الأس ــك م ــري ذل ــب، أو غ وة، أو النس ــرش ال



7
العهد الدولي الخاص
 بالحقوق المدنية والسياسية

ــري . 2 ــة أو غ يعي ــا الت�ش ه ــت تدابري ــد، إذا كان ي هــذا العه
ــة طــرف �ف ــد كل دول تتعه

ي هــذا 
ف بهــا �ف يعيــة القائمــة ل تكفــل فعــا إعمــال الحقــوق المعــرت الت�ش

العهــد،  بــأن تتخــذ، طبقــا لإجراءاتهــا الدســتورية ولأحــكام هــذا  العهــد، 
يعيــة.  يعيــة أو غــري ت�ش عمــال مــن تدابــري ت�ش وريــا لهــذا الإ  مــا يكــون �ف

ي هذا العهد: 
تتعهد كل دولة طرف �ف

بــأن تكفــل توفــري ســبيل فعــال للتظلــم لأي شــخص انتهكــت حقوقــه أو حرياتــه أ. 
ي هــذا العهــد، حــىت لــو صــدر النتهــاك عــن أشــخاص يترفــون 

ف بهــا �ف المعــرت
بصفتهــم الرســمية،

ي يدعــى انتهاكهــا ب. 
ي الحقــوق الــىت

بــأن تكفــل لــكل متظلــم عــى هــذا النحــو أن تبــت �ف
ــرى  ــة أخ ــلطة مختص ــة س ــة، أو أي ــة مختص يعي ــة أو ت�ش ــة أو إداري ــلطة قضائي س

، ي
، وبــأن تنمــى إمكانيــات التظلــم القضــا�أ ي

ينــص عليهــا نظــام الدولــة القانــو�ف

لمصالــح 	.  الصــادرة  الأحــكام  بإنفــاذ  المختصــة  الســلطات  قيــام  تكفــل  بــأن 
. ف لمتظلمــ�ي ا

المادة 3 ¤

ي حــق التمتــع 
ي هــذا العهــد بكفالــة تســاوى الرجــال والنســاء �ف

تتعهــد الــدول الأطــراف �ف
ي هــذا العهــد.

بجميــع الحقــوق المدنيــة والسياســية المنصــوص عليهــا �ف

المادة 4 ¤

ي تتهــدد حيــاة الأمــة، والمعلــن قيامهــا . 1
ي حــالت الطــوارئ الســتثنائية الــىت

�ف
ــدود  ــق الح ي أضي

ــذ، �ف ــد أن تتخ ــذا العه ي ه
ــراف �ف ــدول الأط ــوز لل ــميا، يج رس

تبــة عليهــا بمقتــىف هــذا  امــات المرت ف ي يتطلبهــا الوضــع، تدابــري ل تتقيــد باللرت
الــىت

تبــة عليهــا  امــات الأخــرى المرت ف يطــة عــدم منافــاة هــذه التدابــري لالرت العهــد، رسش
ره الوحيــد هــو  ف يكــون مــرب بمقتــىف القانــون الــدوىلي وعــدم انطوائهــا عــى تميــري

ــن أو الأصــل الجتماعــي. ــس أو اللغــة أو الدي ــون أو الجن العــرق أو الل
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ف 1 و 2( و . 2 ــ�ي ــواد 6 و 7 و 8 )الفقرت ــة لأحــكام الم ــص أي مخالف ف هــذا الن ل يجــري
11 و 15 و 16 و 18.

ي هــذا العهــد اســتخدمت حــق عــدم التقيــد أن تعلــم . 3
 عــى أيــة دولــة طــرف �ف

ــدة،  ــم المتح ــام لاأم ف الع ــ�ي ــق الأم ــن طري ــورا، ع ــرى ف ــراف الأخ ــدول الأط ال
ي 

ــا، �ف ــك. وعليه ــا إىل ذل ي دفعته
ــىت ــباب ال ــا وبالأس ــد به ــم تتقي ي ل

ــىت ــكام ال بالأح
التاريــخ الــذي تنهــى فيــه عــدم التقيــد، أن تعلمهــا بذلــك مــرة أخــرى وبالطريــق 

ذاتــه.

المادة 5 ¤

ي هــذا العهــد أي حكــم يجــوز تأويلــه عــى نحــو يفيــد انطــواءه عــى حــق . 1
ليــس �ف

ة أي نشــاط أو القيــام بــأي عمــل يهــدف  لأي دولــة أو جماعــة أو شــخص بمبــارسش
ي هــذا العهــد أو إىل فــرض 

ف بهــا �ف إىل إهــدار أي مــن الحقــوق أو الحريــات المعــرت
قيــود عليهــا أوســع مــن تلــك المنصــوص عليهــا فيــه.

ــية . 2 ــان الأساس نس ــوق الإ ــن حق ــى أي م ــق ع ــد أو أي تضيي ــرض أي قي ــل ف ل يقب
ف أو اتفاقيــات أو أنظمــة أو أعــراف،  ي أي بلــد تطبيقــا لقوانــ�ي

ف أو النافــذة �ف المعــرت
ي أضيــق مــدى.

فــه بهــا �ف ف بهــا أو كــون اعرت بذريعــة كــون هــذا العهــد ل يعــرت
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الجزء الثالث

المادة 6 ¤

ي الحيــاة حــق مــازم لــكل إنســان. وعــى القانــون أن يحمــى هــذا الحــق. . 1
الحــق �ف

ول يجــوز حرمــان أحــد مــن حياتــه تعســفا.

عــدام، أن يحكــم بهــذه العقوبــة إل . 2 ي لــم تلــغ عقوبــة الإ
ي البلــدان الــىت

ل يجــوز �ف
يــع النافــذ وقــت ارتــكاب الجريمــة  جــزاء عــى أشــد الجرائــم خطــورة وفقــا للت�ش
ــادة الجماعيــة  ب ــة منــع جريمــة الإ وغــري المخالــف لأحــكام هــذا العهــد ولتفاقي
ي 

ــا�أ ــم نه ــىف حك ــة إل بمقت ــذه العقوب ــق ه ــوز تطبي ــا. ول يج ــة عليه والمعاقب
صــادر عــن محكمــة مختصــة.

بــادة الجماعيــة، يكــون . 3 ف يكــون الحرمــان مــن الحيــاة جريمــة مــن جرائــم الإ  حــ�ي
ف لأيــة دولــة طــرف  ي هــذه المــادة أي نــص يجــري

مــن المفهــوم بداهــة أنــه ليــس �ف
ــا  تب ــون مرت ام يك ف ــرت ــن أي ال ــة صــورة م ــى نفســها عــى أي ــد أن تعف ي هــذا العه

�ف
بــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا. عليهــا بمقتــىف أحــكام اتفاقيــة منــع جريمــة الإ

عــدام حــق التمــاس العفــو الخــاص أو إبــدال . 4 لأي شــخص حكــم عليــه بالإ
العقوبــة. ويجــوز منــح العفــو العــام أو العفــو الخــاص أو إبــدال عقوبــة 

ي جميــع الحــالت.
عــدام �ف الإ

ــة . 5 ــا أشــخاص دون الثامن ــم ارتكبه عــدام عــى جرائ ــة الإ ل يجــوز الحكــم بعقوب
ــة بالحوامــل. ــذ هــذه العقوب ة مــن العمــر، ول تنفي عــ�ش

ي هــذه المــادة أي حكــم يجــوز التــذرع بــه لتأخــري أو منــع إلغــاء عقوبــة . 6
ليــس �ف

ي هــذا العهــد.
عــدام مــن قبــل أيــة دولــة طــرف �ف الإ
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المادة 7  ¤

ــانية أو  ــية أو الاإنس ــة القاس ــة أو العقوب ــب ول للمعامل ــد للتعذي ــاع أح ــوز إخض ل يج
ــة طبيــة أو علميــة  ــة تجرب الحاطــة بالكرامــة. وعــى وجــه الخصــوص، ل يجــوز إجــراء أي

عــى أحــد دون رضــاه الحــر.

المادة 8 ¤

قاق أحد، ويحظر الرق والتجار بالرقيق بجميع صورهما.. 1 ل يجوز اسرت

ل يجوز إخضاع أحد للعبودية.. 2

3 .

لزامي،أ.  ل يجوز إكراه أحد عى السخرة أو العمل الإ

ف المعاقبــة ب.  ي تجــري
ي البلــدان الــىت

ل يجــوز تأويــل الفقــرة 3 )أ( عــى نحــو يجعلهــا، �ف
عــى بعــض الجرائــم بالســجن مــع الأشــغال الشــاقة، تمنــع تنفيــذ عقوبــة الأشــغال 

الشــاقة المحكــوم بهــا مــن قبــل محكمــة مختصــة،

لزامي«	.  لأغراض هذه الفقرة، ل يشمل تعبري »السخرة أو العمل الإ

ي تفــرض عــادة عــى الشــخص 
ــىت ــة )ب( وال »1« الأعمــال والخدمــات غــري المقصــودة بالفقــرة الفرعي

ي أو الــذي صــدر بحقــه مثــل هــذا القــرار ثــم 
ي أو قانــو�ف

المعتقــل نتيجــة قــرار قضــا�أ
وطــة، أفــر	 عنــه بصــورة م�ش

ي عن  ف بحــق الســتنكاف الضمــري ي تعــرت
ي البلــدان الــىت

»2« أيــة خدمــة ذات طابــع عســكري، وكذلــك، �ف
يا، ف ضمري الخدمــة العســكرية، أيــة خدمــة قوميــة يفرضهــا القانــون عــى المســتنكف�ي

ي تهدد حياة الجماعة أو رفاهها،
ي حالت الطوارئ أو النكبات الىت

»3« أية خدمة تفرض �ف

امات المدنية العادية. ف »4« أية أعمال أو خدمات تشكل جزءا من اللرت
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المادة 9  ¤

ــف أحــد أو . 1 ــة و�ف الأمــان عــى شــخصه. ول يجــوز توقي ي الحري
ــكل فــرد حــق �ف ل

ــا  ــص عليه ــباب ين ــه إل لأس ــن حريت ــد م ــان أح ــوز حرم ــفا. ول يج ــه تعس اعتقال
ــه. ــرر في ــا لاإجــراء المق ــون وطبق القان

يتوجــب إبــاغ أي شــخص يتــم توقيفــه بأســباب هــذا التوقيــف لــدى وقوعــه كمــا . 2
يتوجــب إباغــه رسيعــا بأيــة تهمــة توجــه إليــه.

يقــدم الموقــوف أو المعتقــل بتهمــة جزائيــة، رسيعــا، إىل أحــد القضــاة أو . 3
ــة، ويكــون مــن حقــه  ــف قضائي ة وظائ ــارسش ــا مب ف قانون ــ�ي ف المخول أحــد الموظفــ�ي
ــه. ول يجــوز أن يكــون احتجــاز  ــة أو أن يفــر	 عن ــة معقول أن يحاكــم خــال مهل
الأشــخاص الذيــن ينتظــرون المحاكمــة هــو القاعــدة العامــة، ولكــن مــن الجائــز 
ي أيــة مرحلــة 

فــرا	 عنهــم عــى ضمانــات لكفالــة حضورهــم المحاكمــة �ف تعليــق الإ
ــد القتضــاء. ــذ الحكــم عن ــة تنفي ــة، ولكفال أخــرى مــن مراحــل الإجــراءات القضائي

لــكل شــخص حــرم مــن حريتــه بالتوقيــف أو العتقــال حــق الرجــوع إىل محكمــة . 4
فــرا	 عنــه  ي قانونيــة اعتقالــه، وتأمــر بالإ

لــ�ي تفصــل هــذه المحكمــة دون إبطــاء �ف
. ي

إذا كان العتقــال غــري قانــو�ف

ي الحصــول عــى . 5
ي حــق �ف

لــكل شــخص كان ضحيــة توقيــف أو اعتقــال غــري قانــو�ف
تعويــض.

المادة 10  ¤

م الكرامــة . 1 ف مــن حريتهــم معاملــة إنســانية، تحــرت يعامــل جميــع المحرومــ�ي
. ي

نســا�ف ي الشــخص الإ
الأصيلــة �ف
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2 .

ي ظــروف اســتثنائية، أ. 
، إل �ف ف يفصــل الأشــخاص المتهمــون عــن الأشــخاص المدانــ�ي

، ف ويكونــون محــل معاملــة عــى حــدة تتفــق مــع كونهــم أشــخاصا غــري مدانــ�ي

. ويحالــون بال�عــة الممكنــة إىل القضــاء ب.  ف يفصــل المتهمــون الأحــداث عــن البالغــ�ي
ي قضاياهــم.

للفصــل �ف

ــا . 3 ــون هدفه ــة يك ف معامل ــجون�ي ــة المس ــجون معامل ــام الس ــى نظ ــب أن يراع يج
الأســاسي إصاحهــم وإعــادة تأهيلهــم الجتماعــي. ويفصــل المذنبــون الأحــداث 

. ي
ــو�ف ــة تتفــق مــع ســنهم ومركزهــم القان ــون معامل ف ويعامل عــن البالغــ�ي

المادة 11  ¤

ام تعاقدي. ف ل يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالرت

المادة 12  ¤

ي داخــل إقليــم دولــة مــا حــق حريــة التنقــل فيــه . 1
لــكل فــرد يوجــد عــى نحــو قانــو�ف

وحريــة اختيــار مــكان إقامته.

ي ذلك بلده.. 2
لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما �ف

ي ينــص عليهــا . 3
ل يجــوز تقييــد الحقــوق المذكــورة أعــاه بأيــة قيــود غــري تلــك الــىت

وريــة لحمايــة الأمــن القومــي أو النظــام العــام أو الصحــة  القانــون، وتكــون �ف
ــن وحرياتهــم، وتكــون متمشــية مــع  العامــة أو الآداب العامــة أو حقــوق الآخري

ي هــذا العهــد.
ف بهــا �ف الحقــوق الأخــرى المعــرت

ل يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إىل بلده.. 4
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المادة 13  ¤

ي هــذا العهــد إل 
ي إقليــم دولــة طــرف �ف

ي المقيــم بصفــة قانونيــة �ف ل يجــوز إبعــاد الأجنــىب
تنفيــذا لقــرار اتخــذ وفقــا للقانــون، وبعــد تمكينــه، مــا لــم تحتــم دواعــي الأمــن القومــي 
ــه عــى  ــن عــرض قضيت ــدة لعــدم إبعــاده وم ــن عــرض الأســباب المؤي ــك، م خــاف ذل
ــل مــن  ــك، ومــن توكي ــه أو تعينهــم خصيصــا لذل الســلطة المختصــة أو عــى مــن تعين

ــه أمامهــا أو أمامهــم. يمثل

المادة 14  ¤

ي أيــة تهمة . 1
النــاس جميعــا ســواء أمــام القضــاء. ومــن حــق كل فــرد، لــدى الفصــل �ف

ي أيــة دعــوى مدنيــة، أن تكــون قضيته 
اماتــه �ف ف ي حقوقــه والرت

جزائيــة توجــه إليــه أو �ف
ي مــن قبــل محكمــة مختصــة مســتقلة حياديــة، منشــأة 

محــل نظــر منصــف وعلــىف
بحكــم القانــون. ويجــوز منــع الصحافــة والجمهــور مــن حضــور المحاكمــة كلهــا 
ي مجتمــع 

أو بعضهــا لدواعــي الآداب العامــة أو النظــام العــام أو الأمــن القومــي �ف
ي أد�ف 

ــاة الخاصــة لأطــراف الدعــوى، أو �ف ــات حرمــة الحي ديمقراطــي، أو لمقتضي
ي بعــض 

ف يكــون مــن شــأن العلنيــة �ف وريــة حــ�ي ي تراهــا المحكمــة �ف
الحــدود الــىت

ي قضيــة 
الظــروف الســتثنائية أن تخــل بمصلحــة العدالــة، إل أن أي حكــم �ف

جزائيــة أو دعــوى مدنيــة يجــب أن يصــدر بصــورة علنيــة، إل إذا كان الأمــر يتصــل 
ف  ي مصلحتهــم خــاف ذلــك أو كانــت الدعــوى تتنــاول خافــات بــ�ي

بأحــداث تقتــىف
ف أو تتعلــق بالوصايــة عــى أطفــال. زوجــ�ي

ــه الجــرم . 2 ــا إىل أن يثبــت علي ــكاب جريمــة أن يعتــرب بريئ مــن حــق كل متهــم بارت
ــا. قانون

ــه، وعــى قــدم المســاواة . 3 ي قضيت
ــاء النظــر �ف ــع أثن ــكل متهــم بجريمــة أن يتمت ل

ــة: ــا التالي ــات الدني ــة، بالضمان التام
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أن يتــم إعامــه رسيعــا وبالتفصيــل، و�ف لغــة يفهمهــا، بطبيعــة التهمــة الموجهــة أ. 
إليــه وأســبابها،

ــال ب.  ــه ولاتص ــداد دفاع ع ــه لإ ــا يكفي ــهيات م ــن التس ــت وم ــن الوق ــى م أن يعط
ــه، ــاره بنفس ــام يخت بمح

ر له،	.  أن يحاكم دون تأخري ل مرب

ــن د.  ــام م ــطة مح ــخصه أو بواس ــه بش ــن نفس ــع ع ــا وأن يداف ــم حضوري أن يحاك
ي وجــود مــن يدافــع عنــه إذا لــم يكــن لــه مــن يدافــع 

اختيــاره، وأن يخطــر بحقــه �ف
ــك،  ي ذل

ــىف ــة تقت ــت مصلحــة العدال ــا كان ــا، كلم ــة حكم ــزوده المحكم ــه، وأن ت عن
ــائل  ــك الوس ــك إذا كان ل يمل ــى ذل ــه، دون تحميلــه أجــرا ع ــام يدافــع عن بمح

ــر، ــذا الأج ــع ه ــة لدف الكافي

ه، وأن يحصــل عــى الموافقــة ه.  أن يناقــش شــهود التهــام، بنفســه أو مــن قبــل غــري
ي حالــة شــهود التهــام،

وط المطبقــة �ف عــى اســتدعاء شــهود النفــي بــذات الــ�ش

ي و. 
جمــان إذا كان ل يفهــم أو ل يتكلــم اللغــة المســتخدمة �ف أن يــزود مجانــا برت

المحكمــة،

اف بذنب.ز.  أل يكره عى الشهادة ضد نفسه أو عى العرت

ورة . 4 ــة لــرف ــة الأحــداث، يراعــى جعــل الإجــراءات مناســبة لســنهم ومواتي ي حال
�ف

العمــل عــى إعــادة تأهيلهــم.

لــكل شــخص أديــن بجريمــة حــق اللجــوء، وفقــا للقانــون، إىل محكمــة أعــى كيمــا . 5
ي قــرار إدانتــه و�ف العقــاب الــذي حكــم بــه عليــه.

تعيــد النظــر �ف

ي يدينــه بجريمــة، ثــم ابطــل . 6
ف يكــون قــد صــدر عــى شــخص مــا حكــم نهــا�أ حــ�ي

هــذا الحكــم أو صــدر عفــو خــاص عنــه عــى أســاس واقعــة جديــدة أو واقعــة 
، يتوجــب  ي

ــوع خطــأ قضــا�أ ــل القاطــع عــى وق ــل الدلي ــة الكتشــاف تحم حديث
دانــة، وفقــا للقانــون،  تعويــض الشــخص الــذي أنــزل بــه العقــاب نتيجــة تلــك الإ
مــا لــم يثبــت أنــه يتحمــل، كليــا أو جزئيــا، المســئولية عــن عــدم إفشــاء الواقعــة 

ي الوقــت المناســب.
ــة �ف المجهول
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ل يجــوز تعريــض أحــد مجــددا للمحاكمــة أو للعقــاب عــى جريمــة ســبق أن أديــن . 7
ي كل بلــد.

ي وفقــا للقانــون ولاإجــراءات الجنائيــة �ف
بهــا أو بــرئ منهــا بحكــم نهــا�أ

المادة 15  ¤

ل يــدان أي فــرد بأيــة جريمــة بســبب فعــل أو امتنــاع عــن فعــل لــم يكــن وقــت . 1
. كمــا ل يجــوز فــرض  ي أو الــدوىلي

ارتكابــه يشــكل جريمــة بمقتــىف القانــون الوطــىف
ي الوقــت الــذي 

ي كانــت ســارية المفعــول �ف
أيــة عقوبــة تكــون أشــد مــن تلــك الــىت

ارتكبــت فيــه الجريمــة. وإذا حــدث، بعــد ارتــكاب الجريمــة أن صــدر قانــون ينــص 
عــى عقوبــة أخــف، وجــب أن يســتفيد مرتكــب الجريمــة مــن هــذا التخفيــف.

أ يخــل بمحاكمــة ومعاقبــة أي شــخص عــى أي فعــل . 2 ي هــذه المــادة مــن سش
ليــس �ف

ف ارتكابــه يشــكل جرمــا وفقــا لمبــادئ القانــون العامــة  أو امتنــاع عــن فعــل كان حــ�ي
ف بهــا جماعــة الأمــم. ي تعــرت

الــىت

المادة 16  ¤

ف له بالشخصية القانونية. ي كل مكان، الحق بأن يعرت
لكل إنسان، �ف

المادة 17  ¤

ي . 1
ــل �ف ، لتدخ ي

ــو�ف ــري قان ــفي أو غ ــو تعس ــى نح ــخص، ع ــض أي ش ــوز تعري ل يح
خصوصياتــه أو شــؤون أرستــه أو بيتــه أو مراســاته، ول لأي حمــات غــري قانونيــة 

فــه أو ســمعته. تمــس رسش

من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس.. 2
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المادة 18  ¤

ي أن . 1
ي حريــة الفكــر والوجــدان والديــن. ويشــمل ذلــك حريتــه �ف

لــكل إنســان حــق �ف
ي إظهــار 

ي اعتنــاق أي ديــن أو معتقــد يختــاره، وحريتــه �ف
يديــن بديــن مــا، وحريتــه �ف

دينــه أو معتقــده بالتعبــد وإقامــة الشــعائر والممارســة والتعليــم، بمفــرده أو مــع 
جماعــة، وأمــام المــاأ أو عــى حــدة.

ي أن يديــن بديــن مــا، . 2
كــراه مــن شــأنه أن يخــل بحريتــه �ف ل يجــوز تعريــض أحــد لإ

ي اعتنــاق أي ديــن أو معتقــد يختــاره.
أو بحريتــه �ف

ي . 3
ــىت ــود ال ــده، إل للقي ــه أو معتق ــار دين ي إظه

ــان �ف نس ــة الإ ــاع حري ــوز إخض ل يج
ــام  ــة أو النظ ــامة العام ــة الس ــة لحماي وري ــون �ف ي تك

ــىت ــون وال ــا القان يفرضه
العــام أو الصحــة العامــة أو الآداب العامــة أو حقــوق الآخريــن وحرياتهــم 

الأساســية.

ام حريــة الآبــاء، أو الأوصيــاء عنــد . 4 ي هــذا العهــد باحــرت
تتعهــد الــدول الأطــراف �ف

ف تربيــة أولدهــم دينيــا وخلقيــا وفقــا لقناعاتهــم الخاصــة. ي تأمــ�ي
وجودهــم، �ف

المادة 19  ¤

مضايقــة.. 1 دون  آراء  اعتنــاق  ي 
�ف حــق  إنســان   لــكل 

ــاس  ي التم
ــه �ف . ويشــمل هــذا الحــق حريت ــري ــة التعب ي حري

ــكل إنســان حــق �ف 2. ل
ــار  ــا اعتب ــن دونم ــا إىل آخري ــا ونقله ــكار وتلقيه ــات والأف وب المعلوم ــف �ف مختل
ي أو بأيــة وســيلة 

ي قالــب فــىف
للحــدود، ســواء عــى شــكل مكتــوب أو مطبــوع أو �ف

أخــرى يختارهــا.

ي الفقــرة 2 مــن هــذه المــادة . 2
تســتتبع ممارســة الحقــوق المنصــوص عليهــا �ف

واجبــات ومســئوليات خاصــة. وعــى ذلــك يجــوز إخضاعهــا لبعــض القيــود ولكــن 
ــة: وري ــون �ف ــون وأن تك ــص القان ــددة بن ــون مح ــة أن تك يط رسش
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ام حقوق الآخرين أو سمعتهم،أ.   لحرت

لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.ب. 

المادة 20  ¤

تحظر بالقانون أية دعاية للحرب.. 1

تحظــر بالقانــون أيــة دعــوة إىل الكراهيــة القوميــة أو العنريــة أو الدينيــة تشــكل . 2
ف أو العــداوة أو العنــف. تحريضــا عــى التميــري

المادة 21  ¤

ــى  ــود ع ــن القي ــع م ــوز أن يوض ــه. ول يج ــا ب ف ــلمي معرت ــع الس ي التجم
ــق �ف ــون الح يك

ي 
ــة، �ف وري ــري �ف ــون وتشــكل تداب ــا للقان ي تفــرض طبق

ــىت ــك ال ممارســة هــذا الحــق إل تل
ــام أو  ــام الع ــة أو النظ ــامة العام ــي أو الس ــن القوم ــة الأم ــي، لصيان ــع ديمقراط مجتم

ــم. ــن وحرياته ــوق الآخري ــة حق ــة أو حماي ــة أو الآداب العام ــة العام ــة الصح حماي

المادة 22  ¤

ي ذلــك حــق إنشــاء . 1
ي حريــة تكويــن الجمعيــات مــع آخريــن، بمــا �ف

لــكل فــرد حــق �ف
النقابــات والنضمــام إليهــا مــن أجــل حمايــة مصالحــه.

ي ينــص . 2
ــىت ــك ال ــود عــى ممارســة هــذا الحــق إل تل ل يجــوز أن يوضــع مــن القي

ي مجتمــع ديمقراطــي، لصيانــة الأمــن 
وريــة، �ف عليهــا القانــون وتشــكل تدابــري �ف

القومــي أو الســامة العامــة أو النظــام العــام أو حمايــة الصحــة العامــة أو 
ــادة  ــم. ول تحــول هــذه الم ــن وحرياته ــوق الآخري ــة حق ــة أو حماي الآداب العام
طــة لقيــود قانونيــة عــى  دون إخضــاع أفــراد القــوات المســلحة ورجــال ال�ش

ممارســة هــذا الحــق.
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ي اتفاقيــة منظمــة العمــل . 3
ف للــدول الأطــراف �ف ي هــذه المــادة أي حكــم يجــري

ليــس �ف
ــم  ــة حــق التنظي ــة وحماي ــة النقابي ــام 1948 بشــأن الحري ــودة ع ــة المعق الدولي
ــن  ــة م ــون بطريق ــق القان ــأنها، أو تطبي ــن ش ــة م يعي ــري ت�ش ــاذ تداب ي اتخ ــا�ب النق

ــة. ــك التفاقي ي تل
ــا �ف ــات المنصــوص عليه شــأنها أن تخــل بالضمان

المادة 23 ¤

ــق . 1 ــا ح ــع، وله ي المجتم
ــية �ف ــة والأساس ــة الطبيعي ــدة الجماعي ــي الوح الأرسة ه

ــة. ــع والدول ــة المجتم ــع بحماي التمت

و	 . 2 ف ي الــرت
ف بــه �ف يكــون للرجــل والمــرأة، ابتــداء مــن بلــوغ ســن الــزوا	، حــق معــرت

وتأســيس أرسة.

ف المزمع زواجهما رضاء كاما ل إكراه فيه.. 3 ل ينعقد أي زوا	 إل برضا الطرف�ي

ي هــذا العهــد التدابــري المناســبة لكفالــة تســاوى حقــوق . 4
تتخــذ الــدول الأطــراف �ف

و	 وخــال قيــام الــزوا	 ولــدى انحالــه. و�ف حالــة  ف ف وواجباتهمــا لــدى الــرت الزوجــ�ي
ــة  ي حال

ــاأولد �ف ــة ل وري ــة الرف ــة الحماي ــري لكفال ــاذ تداب ــب اتخ ــال يتوج النح
وجودهــم.

المادة 24  ¤

ف بســبب العــرق أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو . 1 يكــون لــكل ولــد، دون أي تميــري
وة أو النســب، حــق عــى أرستــه  الديــن أو الأصــل القومــي أو الجتماعــي أو الــرش
ــه  ــا كون ي يقتضيه

ــىت ــة ال ــري الحماي ــاذ تداب ي اتخ
ــة �ف ــى الدول ــع وع ــى المجتم وع

قــا�ا.

يتوجب تسجيل كل طفل فور ولدته ويعطى اسما يعرف به.. 2

ي اكتساب جنسية.. 3
لكل طفل حق �ف
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المادة 25 ¤

ي المــادة 2، الحقــوق 
ــور �ف ف المذك ــري ــكل مواطــن، دون أي وجــه مــن وجــوه التمي يكــون ل

ــة: ــه فرصــة التمتــع بهــا دون قيــود غــري معقول ــاح ل ي يجــب أن تت
التاليــة، الــىت

ف يختــارون أ.  ة وإمــا بواســطة ممثلــ�ي ي إدارة الشــؤون العامــة، إمــا مبــارسش
 أن يشــارك �ف

ي حريــة،
�ف

ــى ب.  ــام وع اع الع ــرت ــا بالق ــرى دوري ــة تج ــات نزيه ي انتخاب
ــب، �ف ــب وينتخ أن ينتخ

ــن  ــر ع ــري الح ــن التعب ــ�ي، تضم ــت ال ف وبالتصوي ــ�ي ف الناخب ــ�ي ــاواة ب ــدم المس ق
، ف إرادة الناخبــ�ي

ــف 	.  ــد الوظائ ــة تقل ــواه، فرص ــع س ــا م ــاواة عموم ــدم المس ــى ق ــه، ع ــاح ل أن تت
ي بلــده.

العامــة �ف

المادة 26  ¤

ــع  ي التمت
ف بحــق متســاو �ف ــري ــون ويتمتعــون دون أي تمي ــاس جميعــا ســواء أمــام القان الن

ف وأن يكفــل لجميــع  ي هــذا الصــدد يجــب أن يحظــر القانــون أي تميــري
بحمايتــه. و�ف

ــون أو  ــرق أو الل ــبب، كالع ف لأي س ــري ــن التمي ــة م ــة فعال ــواء حماي ــى الس ــخاص ع الأش
ــي أو  ــل القوم ، أو الأص ــياسي ــري س ــيا أو غ ــرأي سياس ــن أو ال ــة أو الدي ــس أو اللغ الجن

ــباب. ــن الأس ــك م ــري ذل ــب، أو غ وة أو النس ــرش ــي، أو ال الجتماع

المادة 27  ¤

ي توجــد فيهــا أقليــات اثنيــة أو دينيــة أو لغويــة، أن يحــرم 
ي الــدول الــىت

ل يجــوز، �ف
الأشــخاص المنتســبون إىل الأقليــات المذكــورة مــن حــق التمتــع بثقافتهــم الخاصــة 
ــع الأعضــاء  اك م ــة شــعائره أو اســتخدام لغتهــم، بالشــرت أو المجاهــرة بدينهــم وإقام

ي جماعتهــم.
الآخريــن �ف
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 الجزء الرابع

المادة 28 ¤

ي مــا يــىي مــن . 1
نســان )يشــار إليهــا �ف تنشــأ لجنــة تســمى اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإ

ــة عــ�ش عضــوا  ــة مــن ثماني ــف هــذه اللجن ــة«(. وتتأل هــذا العهــد باســم »اللجن
. ي مــا يــىي

وتتــوىل الوظائــف المنصــوص عليهــا �ف

ي هــذا العهد، مــن ذوى المناقب . 2
ي الــدول الأطــراف �ف

ف �ف تؤلــف اللجنــة مــن مواطنــ�ي
نســان، مــع  ي ميــدان حقــوق الإ

الخلقيــة الرفيعــة المشــهود لهــم بالختصــاص �ف
ة القانونيــة. ك فيهــا بعــض الأشــخاص ذوى الخــرب مراعــاة أن مــن المفيــد أن يــ�ش

بصفتهــم . 3 فيهــا  يعملــون  وهــم  بالنتخــاب،  اللجنــة  أعضــاء  ف  تعيــ�ي يتــم 
. لشــخصية ا

المادة 29  ¤

اع الــ�ي مــن قائمــة أشــخاص تتوفــر لهــم . 1 يتــم انتخــاب أعضــاء اللجنــة بالقــرت
ي المــادة 28، تكــون قــد رشــحتهم لهــذا الغــرض 

المؤهــات المنصــوص عليهــا �ف
ي هــذا العهــد. 

الــدول الأطــراف �ف

ف . 2 ف مواطنيهــا حــرا، شــخص�ي ي هــذا العهــد أن ترشــح، مــن بــ�ي
لــكل دولــة طــرف �ف

. عــى الأكــرش

يحوز ترشيح الشخص ذاته أكرش من مرة.. 3
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المادة 30  ¤

ــذا . 1 ــاذ ه ــدء نف ــن ب ــهر م ــتة أش ــاوز س ــد ل يتج ي موع
ــاب الأول �ف ــرى النتخ يج

ــد. العه

ي غــري . 2
قبــل أربعــة أشــهر عــى الأقــل مــن موعــد أي انتخــاب لعضويــة اللجنــة، �ف

ف  ــ�ي ــه الأم ــادة 34، يوج ــا للم ــغوره وفق ــن ش ــد يعل ــلء مقع ــاب لم ــة النتخ حال
ي هــذا العهــد رســالة خطيــة يدعوها 

العــام لاأمــم المتحــدة إىل الــدول الأطــراف �ف
ي غضــون ثاثــة أشــهر.

فيهــا إىل تقديــم أســماء مرشــحيها لعضويــة اللجنــة �ف

ف عــى هــذا . 3 ف العــام لاأمــم المتحــدة قائمــة أســماء جميــع المرشــح�ي يضــع الأمــ�ي
ي رشــحت كا منهــم، 

ــىت ــة الطــرف ال ــر الدول ي ومــع ذك
ــا�أ تيــب الألفب النحــو، بالرت

ي هــذا العهــد قبــل شــهر عــى الأقــل 
ويبلــغ هــذه القائمــة إىل الــدول الأطــراف �ف

مــن موعــد كل انتخــاب.

ــد، . 4 ــذا العه ي ه
ــراف �ف ــدول الأط ــده ال ــاع تعق ي اجتم

ــة �ف ــاء اللجن ــب أعض ينتخ
ي مقــر الأمــم المتحــدة. و�ف هــذا 

ف العــام لاأمــم المتحــدة، �ف بدعــوة مــن الأمــ�ي
ــراف  ــدول الأط ي ال

ــىش ــىي ثل ــه بحضــور ممث ــاب في ــل النص ــذي يكتم ــاع، ال الجتم
ــة أولئــك المرشــحون الذيــن  ــة اللجن ي النتخــاب لعضوي

ي هــذا العهــد، يفــوز �ف
�ف

حصلــوا عــى أكــرب عــدد مــن الأصــوات وعــى الأغلبيــة المطلقــة لأصــوات ممثــىي 
. ف ــ�ي ع ــن والمقرت ي ــدول الأطــراف الحا�ف ال

المادة 31  ¤

ي أية دولة.. 1
ل يجوز أن تضم اللجنة أكرش من واحد من مواطىف

ي وتمثيــل مختلــف . 2
ي النتخــاب لعضويــة اللجنــة، عدالــة التوزيــع الجغــرا�ف

يراعــى، �ف
الحضــارات والنظــم القانونية الرئيســية.
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المادة 32  ¤

ــاد . 1 ــوز أن يع ــنوات. ويج ــع س ــا أرب ــة مدته ــة لولي ــاء اللجن ــاب أعض ــون انتخ يك
ي 

ف �ف ــ�ي ــة تســعة مــن الأعضــاء المنتخب ــد ترشــيحهم. إل أن ولي انتخابهــم إذا أعي
، ويتــم تحديــد هــؤلء الأعضــاء التســعة  ف ي بانتهــاء ســنت�ي

النتخــاب الأول تنقــىف
ي 

ــه �ف ــاع المنصــوص علي ــس الجتم ــوم رئي ــأن يق ــاء النتخــاب الأول، ب ــورا انته ف
ــة. ــار أســمائهم بالقرع ــادة 30 باختي ــن الم ــرة 4 م الفق

ــة وفقــا للمــواد الســالفة مــن هــذا . 2 ــات الازمــة عنــد انقضــاء الولي تتــم النتخاب
الجــزء مــن هــذا العهــد. 

المادة 33  ¤

ــاع . 1 ــن الضط ــن، ع ــا الآخري ــاع رأى أعضائه ــة، بإجم ي اللجن
ــو �ف ــع عض إذا انقط

ــة  ــس اللجن ــوم رئي ــت، يق ــع المؤق ــاب ذي الطاب ــري الغي ــبب غ ــه لأي س بوظائف
ــذ  ف العــام حينئ ــن الأمــ�ي ف العــام لاأمــم المتحــدة، فيعل ــك إىل الأمــ�ي ــاغ ذل بإب

ــك العضــو. شــغور مقعــد ذل

ــاغ . 2 ــورا بإب ــة ف ــس اللجن ــوم رئي ــة، يق ي اللجن
ــاة أو اســتقالة عضــو �ف ــة وف ي حال

�ف
ف العــام حينئــذ شــغور  ف العــام لاأمــم المتحــدة، فيعلــن الأمــ�ي ذلــك إىل الأمــ�ي

ــه أو مــن تاريــخ نفــاذ اســتقالته. مقعــد ذلــك العضــو ابتــداء مــن تاريــخ وفات

المادة 34 ¤

إذا أعلــن شــغور مقعــد مــا طبقــا للمــادة 33، وكانــت وليــة العضــو الــذي يجــب . 1
ــده،  ــغور مقع ــان ش ــىي إع ي ت

ــىت ــتة ال ــهر الس ــال الأش ي خ
ــىف ــتبداله ل تنق اس

ي هــذا 
ف العــام لاأمــم المتحــدة بإبــاغ ذلــك إىل الــدول الأطــراف �ف يقــوم الأمــ�ي

ف وفقــا للمــادة 29  ي يجــوز لهــا، خــال مهلــة شــهرين، تقديــم مرشــح�ي
العهــد، الــىت

مــن أجــل مــلء المقعــد الشــاغر.
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ف عــى هــذا . 2 ف العــام لاأمــم المتحــدة قائمــة بأســماء جميــع المرشــح�ي يضــع الأمــ�ي
ــذا  ي ه

ــراف �ف ــدول الأط ــة إىل ال ــذه القائم ــغ ه ، ويبل ي
ــا�أ ــب الألفب تي ــو، بالرت النح

العهــد. وإذ ذاك يجــرى النتخــاب الــازم لمــلء المقعــد الشــاغر طبقــا لاأحــكام 
الخاصــة بذلــك مــن هــذا الجــزء مــن هــذا العهــد.

ي اللجنــة انتخــب لمــلء مقعــد أعلــن شــغوره طبقــا للمــادة 33 يتــوىل . 3
كل عضــو �ف

ــذي  ــة العضــو ال ــدة ولي ــن م ــى م ــا تبق ــا حــىت انقضــاء م ــة فيه ــام العضوي مه
ي اللجنــة بمقتــىف أحــكام تلــك المــادة.

شــغر مقعــده �ف

المادة 35  ¤

يتقــا�ف أعضــاء اللجنــة، بموافقــة الجمعيــة العامــة لاأمــم المتحــدة، مكافــآت تقتطــع 
ي تقررهــا الجمعيــة العامــة، مــع أخــذ أهميــة 

وط الــىت مــن مــوارد الأمــم المتحــدة بالــ�ش
ف العتبــار. مســؤوليات اللجنــة بعــ�ي

المادة 36  ¤

ف اللجنــة  ف وتســهيات لتمكــ�ي ف العــام لاأمــم المتحــدة مــا يلــزم مــن موظفــ�ي يوفــر الأمــ�ي
مــن الضطــاع الفعــال بالوظائــف المنوطــة بهــا بمقتــىف هــذا العهــد.

المادة 37  ¤

ي . 1
ف العــام لاأمــم المتحــدة دعــوة اللجنــة إىل عقــد اجتماعهــا الأول �ف يتــوىل الأمــ�ي

مقــر الأمــم المتحــدة.

ــا . 2 ــا نظامه ــص عليه ي ين
ــىت ــات ال ي الأوق

ــة �ف ــع اللجن ــا الأول، تجتم ــد اجتماعه بع
. ــىي الداخ

ــم . 3 ــب الأم ي مكت
ــدة أو �ف ــم المتح ــر الأم ي مق

ــادة �ف ــا ع ــة اجتماعاته ــد اللجن تعق
ــف. ــدة بجني المتح
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المادة 38  ¤

ي جلســة 
ــه، بالتعهــد رســميا، �ف ــه منصب ــل تولي ــة، قب يقــوم كل عضــو مــن أعضــاء اللجن

ــكل تجــرد ونزاهــة. ــام بمهامــه ب ــة، بالقي علني

المادة 39  ¤

. ويجوز أن يعاد انتخابهم.. 1 ف تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنت�ي

ف . 2 ــ�ي ــه الحكم ــع تضمين ــن م ، ولك ــىي ــا الداخ ــع نظامه ــها وض ــة بنفس ــوىل اللجن تت
 : ف التالي�ي

ي ع�ش عضوا،أ. 
يكتمل النصاب بحضور اثىف

ين.ب.  تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها الحا�ف

المادة 40 ¤

ي . 1
ي هــذا العهــد بتقديــم تقاريــر عــن التدابــري الــىت

تتعهــد الــدول الأطــراف �ف
ف بهــا فيــه، وعــن التقــدم المحــرز  ي تمثــل إعمــال للحقــوق المعــرت

اتخذتهــا والــىت
ــك:  ــع بهــذه الحقــوق، وذل ي التمت

�ف

خال سنة من بدء نفاذ هذا العهد إزاء الدول الأطراف المعنية،أ. 

ثم كلما طلبت اللجنة إليها ذلك.ب. 

ــا إىل . 2 ــذي يحيله ــدة، ال ــم المتح ــام لاأم ف الع ــ�ي ــر إىل الأم ــع التقاري ــدم جمي تق
ي التقاريــر المقدمــة إىل مــا قــد يقــوم مــن 

اللجنــة للنظــر فيهــا. ويشــار وجوبــا �ف
ــد. ــذ أحــكام هــذا العه ي تنفي

ــر �ف عوامــل ومصاعــب تؤث

ف العــام لاأمــم المتحــدة، بعــد التشــاور مــع اللجنــة، أن يحيــل إىل . 3 لاأمــ�ي
ــد  ــر ق ــك التقاري ــن تل ــزاء م ــة أج ــن أي ــخا م ــة نس ــة المعني ــوكالت المتخصص ال

ي ميــدان اختصاصهــا.
تدخــل �ف
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ي هــذا العهــد. . 4
ــر المقدمــة مــن الــدول الأطــراف �ف تقــوم اللجنــة بدراســة التقاري

ــات  ــة ماحظ ــر، وبأي ــن تقاري ــي م ــه ه ــا تضع ــدول بم ــذه ال ي ه
ــوا�ف ــا أن ت وعليه

ي المجلــس القتصــادي والجتماعــي بتلــك 
عامــة تستنســبها. وللجنــة أيضــا أن تــوا�ف

ي 
ي تلقتهــا مــن الــدول الأطــراف �ف

الماحظــات مشــفوعة بنســخ مــن التقاريــر الــىت
هــذا العهــد.

ي هــذا العهــد أن تقــدم إىل اللجنــة تعليقــات عــى أيــة . 5
للــدول الأطــراف �ف

ماحظــات تكــون قــد أبديــت وفقــا للفقــرة 4 مــن هــذه المــادة.

المادة 41  ¤

، بمقتــىف أحــكام هــذه المــادة،  ف ي أي حــ�ي
ي هــذا العهــد أن تعلــن �ف

لــكل دولــة طــرف �ف
ي اســتام ودراســة باغــات تنطــوي عــى ادعــاء دولــة 

ف باختصــاص اللجنــة �ف أنهــا تعــرت
ــد. ول  ــا هــذا العه ــا عليه ي يرتبه

ــىت ــات ال ام ف ــي باللرت ــا أخــرى ل تف ــة طرف ــأن دول طــرف ب
ــن  ــدرت ع ــادة إل إذا ص ــذه الم ــب ه ــة بموج ــات المقدم ــة الباغ ــتام ودراس ــوز اس يج
ي مــا يخصهــا، باختصــاص اللجنــة. ول يجــوز 

ف فيــه، �ف دولــة طــرف أصــدرت إعانــا تعــرت
ــق  ــور. ويطب ــان المذك ع ــدر الإ ــم تص ــا ل ــة طرف ــم دول ــاغ يه ــة أي ب ــتلم اللجن أن تس

ي يتــم اســتامها وفــق لأحــكام هــذه المــادة:
ــىت ــاىلي عــى الباغــات ال الإجــراء الت

ــق أ.  ــن تطبي ــف ع ــا أخــرى تتخل ــة طرف ــد إن دول ي هــذا العه
ــة طــرف �ف  إذا رأت دول

ــاغ  ي ب
ــرف، �ف ــة الط ــذه الدول ــر ه عى نظ ــرت ــا أن تس ــد، كان له ــذا العه ــكام ه أح

خطــى، إىل هــذا التخلــف. وعــى الدولــة المســتلمة أن تقــوم، خــال ثاثــة أشــهر 
ا أو بيانــا مــن أي نــوع  مــن اســتامها البــاغ، بإيــداع الدولــة المرســلة، خطيــا، تفســري
آخــر يوضــح المســألة وينبغــي أن ينطــوي، بقــدر مــا يكــون ذلــك ممكنــا ومفيــدا، 
ــتخدمت أو  ي اس

ــىت ــة ال ــم المحلي ــرق التظل ــة وط ــد الإجرائي ــارة إىل القواع ــى إش ع
ــزال متاحــة، ي ل ت

ــىت الجــاري اســتخدامها أو ال

ف خــال ب.  ف المعنيتــ�ي ف الطرفــ�ي فــإذا لــم تنتــه المســألة إىل تســوية تــر�ف كلتــا الدولتــ�ي
ســتة أشــهر مــن تاريــخ تلقــى الدولــة المســتلمة للبــاغ الأول، كان لــكل منهمــا أن 

تحيــل المســألة إىل اللجنــة بإشــعار توجهــه إليهــا وإىل الدولــة الأخــرى،
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ــن أن 	.  ــتيثاق م س ــد الإ ــا إل بع ــة إليه ي المســألة المحال
ــة �ف ــر اللجن ل يجــوز أن تنظ

جميــع طــرق التظلــم المحليــة المتاحــة قــد لجــئ إليهــا واســتنفدت، طبقــا لمبــادئ 
ي 

ي الحــالت الــىت
ف بهــا عمومــا. ول تنطبــق هــذه القاعــدة �ف القانــون الــدوىلي المعــرت

تســتغرق فيهــا إجــراءات التظلــم مــددا تتجــاوز الحــدود المعقولــة،

ي إطار هذه المادة،د. 
تعقد اللجنة جلسات رسية لدى بحثها الرسائل �ف

عــى اللجنــة، مــع مراعــاة أحــكام الفقــرة الفرعيــة )	(، أن تعــرض مســاعيها ه. 
، بغيــة الوصــول إىل حــل ودي  ف ف المعنيتــ�ي ف الطرفــ�ي الحميــدة عــى الدولتــ�ي
ف بهــا  نســان والحريــات الأساســية المعــرت ام حقــوق الإ للمســألة عــى أســاس احــرت

ــد، ــذا العه ي ه
�ف

ف و.  ف المعنيتــ�ي ف الطرفــ�ي ي أيــة مســألة محالــة إليهــا، أن تدعــو الدولتــ�ي
للجنــة، �ف

ي الفقــرة الفرعيــة )ب( إىل تزويدهــا بأيــة معلومــات ذات شــأن.
المشــار إليهمــا �ف

ي الفقــرة الفرعيــة )ب( حــق إيفــاد من ز. 
ف المشــار إليهمــا �ف ف المعنيتــ�ي ف الطرفــ�ي للدولتــ�ي

ي المســألة، وحــق تقديــم الماحظــات شــفويا 
يمثلهــا لــدى اللجنــة أثنــاء نظرهــا �ف

و/أو خطيــا،

ــا ح.  ــخ تلقيه ــن تاري ــهرا م ــ�ش ش ي ع
ــىف ــون اث ي غض

ــرا �ف ــدم تقري ــة أن تق ــى اللجن ع
ي الفقــرة الفرعيــة )ب(: 

شــعار المنصــوص عليــه �ف الإ

وط الفقــرة الفرعيــة )هـــ(، قــرت اللجنــة تقريرهــا عــى  »1« فــإذا تــم التوصــل إىل حــل يتفــق مــع رسش
عــرض موجــز للوقائــع وللحــل الــذي تــم التوصــل إليــه،

وط الفقــرة الفرعيــة )هـــ(، قــرت اللجنــة تقريرهــا  »2« وإذا لــم يتــم التوصــل إىل حــل يتفــق مــع رسش
عــى عــرض موجــز للوقائــع، وضمــت إىل التقريــر المذكــرات الخطيــة ومحــرف البيانــات 

. ف ف المعنيتــ�ي ف الطرفــ�ي الشــفوية المقدمــة مــن الدولتــ�ي

. ف ف المعنيت�ي ف الطرف�ي ي كل مسألة، إباغ التقرير إىل الدولت�ي
ويجب، �ف
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ي هــذا . 2
طــراف �ف يبــدأ نفــاذ أحــكام هــذه المــادة مــىت قامــت عــ�ش مــن الــدول الإ

ي إطــار الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة. وتقــوم الــدول 
العهــد بإصــدار إعانــات �ف

ــذي  ف العــام لاأمــم المتحــدة، ال ــدى الأمــ�ي ــات ل عان ــداع هــذه الإ الأطــراف بإي
ــحب  ــرف أن تس ــة الط ــرى. وللدول ــراف الأخ ــدول الأط ــا إىل ال ــورا منه ــل ص يرس
ف العــام. ول يخــل هــذا الســحب  ي أي وقــت بإخطــار ترســله إىل الأمــ�ي

إعانهــا �ف
ي إطــار هــذه المــادة، 

ي أيــة مســألة تكــون موضــوع بــاغ ســبق إرســاله �ف
بالنظــر �ف

ف العــام  ول يجــوز اســتام أي بــاغ جديــد مــن أيــة دولــة طــرف بعــد تلقــى الأمــ�ي
ــة قــد أصــدرت  ــة الطــرف المعني عــان، مــا لــم تكــن الدول الإخطــار بســحب الإ

إعانــا جديــدا.

المادة 42  ¤

1 .

ــا أ.  ــا للمــادة 41 حــا مرضي ــا وفق ــت إليه ــة حــل مســألة أحيل  إذا تعــذر عــى اللجن
ــة  ــى موافق ــبقا ع ــول مس ــد الحص ــا، بع ــاز له ف ج ــ�ي ف المعنيت ــ�ي ف الطرف ــ�ي للدولت
ــا  ي م

ــا �ف ــار إليه ــة )يش ــق خاص ــة توفي ف هيئ ــ�ي ، تعي ف ــ�ي ف المعنيت ــ�ي ف الطرف ــ�ي الدولت
ف  ف الطرفــ�ي يــىي باســم »الهيئــة«( تضــع مســاعيها الحميــدة تحــت تــرف الدولتــ�ي
ام أحــكام هــذا  ف بغيــة التوصــل إىل حــل ودي للمســألة عــى أســاس احــرت المعنيتــ�ي

العهــد،

 تتألــف الهيئــة مــن خمســة أشــخاص تقبلهــم الدولتــان الطرفــان المعنيتــان. فــإذا ب. 
ــاق عــى  ــة اشــهر إىل اتف ف خــال ثاث ــ�ي ف المعنيت ــ�ي ف الطرف ــ�ي تعــذر وصــول الدولت
اع الــ�ي  ف أعضائهــا بالقــرت تكويــن الهيئــة كلهــا أو بعضهــا، تنتخــب اللجنــة مــن بــ�ي

، أعضــاء الهيئــة الذيــن لــم يتفــق عليهــم. ف يــة الثلثــ�ي وبأكرش

ي . 2
ــىف ــن مواط ــوا م ــب أل يكون ــخصية. ويج ــم الش ــة بصفته ــاء الهيئ ــل أعض يعم

ي هــذا 
ي أيــة دولــة ل تكــون طرفــا �ف

ف أو مــن مواطــىف ف المعنيتــ�ي ف الطرفــ�ي الدولتــ�ي
ي 

ــه �ف ــوص علي ــان المنص ع ــدر الإ ــم تص ــا ل ــه ولكنه ــا في ــون طرف ــد أو تك العه
المــادة 41. 
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تنتخب الهيئة رئيسها وتضع النظام الداخىي الخاص بها.. 3

ــم . 4 ــب الأم ي مكت
ــدة أو �ف ــم المتح ــر الأم ي مق

ــادة �ف ــة ع ــات الهيئ ــد اجتماع تعق
ي أي مــكان مناســب آخــر قــد تعينــه 

المتحــدة بجنيــف. ولكــن مــن الجائــز عقدهــا �ف
ف  ــ�ي ف الطرف ــ�ي ــع الدولت ــم المتحــدة وم ف العــام لاأم ــ�ي ــع الأم ــة بالتشــاور م الهيئ

. ف ــ�ي المعنيت

ي المــادة 36 بتوفــري خدماتهــا، أيضــا، للهيئــات . 5
تقــوم الأمانــة المنصــوص عليهــا �ف

المعينــة بمقتــىف هــذه المــادة.

ي . 6
ــىت ــة، ال ــا تحــت تــرف الهيئ ــة وجمعته ــا اللجن ي تلقته

ــىت ــات ال توضــع المعلوم
ف تزويدهــا بأيــة معلومــات  ف المعنيتــ�ي ف الطرفــ�ي يجــوز لهــا أن تطلــب إىلي الدولتــ�ي

أخــرى ذات صلــة بالموضــوع. 

تقــوم الهيئــة، بعــد اســتنفادها نظــر المســألة مــن مختلــف جوانبهــا، ولكــن عــى . 7
ي عــ�ش شــهرا بعــد عــرض المســألة عليهــا، 

ــة ل تتجــاوز اثــىف أي حــال خــال مهل
 : ف ف المعنيتــ�ي ف الطرفــ�ي نهائــه إىل الدولتــ�ي بتقديــم تقريــر إىل رئيــس اللجنــة لإ

ي عــ�ش شــهرا، قــرت أ. 
ي المســألة خــال اثــىف

فــإذا تعــذر عــى الهيئــة إنجــاز النظــر �ف
ي بلغتهــا مــن هــذا النظــر،

تقريرهــا عــى إشــارة موجــزة إىل المرحلــة الــىت

ــان ب.  نس ــوق الإ ام حق ــرت ــاس اح ــى أس ــألة ع ــل ودي للمس ــل إىل ح ــم التوص وإذا ت
ي هــذا العهــد، قــرت الهيئــة تقريرهــا عــى عــرض موجــز للوقائــع 

ف بهــا �ف المعــرت
وللحــل الــذي تــم التوصــل إليــه،
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ــة)ب(، ضمنــت 	.  وط الفقــرة الفرعي ــه رسش ــم التوصــل إىل حــل تتوفــر ل ــم يت وإذا ل

المســائل  إليهــا بشــأن جميــع  ي وصلــت 
الــىت النتائــج  تقريرهــا  الهيئــة 

ف  ف الطرفــ�ي ف الدولتــ�ي الوقائعيــة المتصلــة بالقضيــة المختلــف عليهــا بــ�ي
ــك  ــا، وكذل ــا ودي ــألة ح ــل المس ــات ح ــأن إمكاني ــا بش ، وآراءه ف ــ�ي المعنيت
ف  المذكــرات الخطيــة ومحــرف الماحظــات الشــفوية المقدمــة مــن الدولتــ�ي

، ف ف المعنيتــ�ي الطرفــ�ي

الطرفــان د.  الدولتــان  تقــوم   )	( الفقــرة  إطــار  ي 
�ف تقريرهــا  الهيئــة  قدمــت  إذا 

ــس  ــاغ رئي ــر، بإب ــن اســتامهما هــذا التقري ــة أشــهر م ي غضــون ثاث
ــان، �ف المعنيت

ف تقريــر الهيئــة. اللجنــة هــل تقبــان أم ل تقبــان مضامــ�ي

ي المادة 41.. 8
ل تخل أحكام هذه المادة بالمسؤوليات المنوطة باللجنة �ف

ــان بالتســاوي ســداد جميــع نفقــات أعضــاء . 9 ــان الطرفــان المعنيت تتقاســم الدولت
ف العــام لاأمــم المتحــدة. اللجنــة عــى أســاس تقديــرات يضعهــا الأمــ�ي

ــات . 10 ــع نفق ــزوم، بدف ــد الل ــام، عن ــلطة القي ــدة س ــم المتح ــام لاأم ف الع ــ�ي لاأم
ف لهــا وفقــا للفقــرة 9 مــن  ف المعنيتــ�ي ف الطرفــ�ي أعضــاء الهيئــة قبــل ســداد الدولتــ�ي

هــذه المــادة.

المادة 43  ¤

ــا  ــون وفق ــد يعين ــن ق ــة الذي ــق الخاص ــات التوفي ــاء هيئ ــة ولأعض ــاء اللجن ــون لأعض يك
ف  اء المكلفــ�ي للمــادة 42، حــق التمتــع بالتســهيات والمتيــازات والحصانــات المقــررة للخــرب
ــة  ــن اتفاقي ــك م ــاول ذل ي تتن

ــىت ــروع ال ي الف
ــا �ف ــوص عليه ــدة المنص ــم المتح ــة لاأم بمهم

امتيــازات الأمــم المتحــدة وحصاناتهــا. 
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المادة 44  ¤

ي 
تنطبــق الأحــكام المتعلقــة بتنفيــذ هــذا العهــد دون إخــال بالإجــراءات المقــررة �ف

ي أو بمقتــىف الصكــوك التأسيســية والتفاقيــات الخاصــة بالأمــم 
نســان �ف ميــدان حقــوق الإ

ي هــذا العهــد مــن اللجــوء 
المتحــدة والــوكالت المتخصصــة، ول تمنــع الــدول الأطــراف �ف

ــة  ــة أو الخاص ــة العمومي ــات الدولي ــا لاتفاق ــا طبق ــزاع م ــوية ن ــرى لتس ــراءات أخ إىل إج
النافــذة فيمــا بينهــا. 

المادة 45  ¤

تقــدم اللجنــة إىل الجمعيــة العامــة لاأمــم المتحــدة، عــن طريــق المجلــس القتصــادي 
والجتماعــي، تقريــرا ســنويا عــن أعمالهــا.
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 الجزء الخامس

المادة 46 ¤

ــاق  ي ميث
ــا �ف ــه بم ــد إخال ــه عــى نحــو يفي ــا يجــوز تأويل ــد م ي أحــكام هــذا العه

ــس �ف لي
الأمــم المتحــدة ودســاتري الــوكالت المتخصصــة مــن أحــكام تحــدد المســئوليات الخاصــة 
ي يتناولهــا 

بــكل مــن هيئــات الأمــم المتحــدة والــوكالت المتخصصــة بصــدد المســائل الــىت
هــذا العهــد.

المادة 47  ¤

ــا  ــه بم ــد إخال ــو يفي ــى نح ــه ع ــوز تأويل ــا يج ــد م ــذا العه ــكام ه ــن أح ي أي م
ــس �ف لي

واتهــا  ، بمــلء الحريــة، برش ف ي التمتــع والنتفــاع الكاملــ�ي
لجميــع الشــعوب مــن حــق أصيــل �ف

ــة. ومواردهــا الطبيعي

الجزء السادس

المادة 48 ¤

ي أيــة . 1
ي الأمــم المتحــدة أو عضــو �ف

هــذا العهــد متــاح لتوقيــع أيــة دولــة عضــو �ف
ي النظــام الأســاسي لمحكمــة 

وكالــة مــن وكالتهــا المتخصصــة، وأيــة دولــة طــرف �ف
العــدل الدوليــة، وأيــة دولــة أخــرى دعتهــا الجمعيــة العامــة لاأمــم المتحــدة إىل 

ي هــذا العهــد.
أن تصبــح طرفــا �ف

ف العــام . 2 يخضــع هــذا العهــد للتصديــق. وتــودع صكــوك التصديــق لــدى الأمــ�ي
لاأمــم المتحــدة.

ي الفقــرة . 3
يتــاح النضمــام إىل هــذا العهــد لأيــة دولــة مــن الــدول المشــار إليهــا �ف

1 مــن هــذه المــادة.
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ف العام لاأمم المتحدة.. 4 يقع النضمام بإيداع صك انضمام لدى الأم�ي

ي وقعــت هــذا العهــد أو . 5
ف العــام لاأمــم المتحــدة جميــع الــدول الــىت يخطــر الأمــ�ي

انضمــت إليــه بإيــداع كل صــك مــن صكــوك التصديــق أو النضمــام.

المادة 49  ¤

يبــدأ نفــاذ هــذا العهــد بعــد ثــاث أشــهر مــن تاريــخ إيــداع صــك النضمــام أو . 1
ف العــام لاأمــم المتحــدة. ف لــدى الأمــ�ي التصديــق الخامــس والثاثــ�ي

ــم . 2 ــد ت ــون ق ــه بعــد أن يك ــد أو تنضــم إلي ي تصــدق هــذا العه
ــىت ــدول ال ــا ال أم

ف فيبــدأ نفــاذ هــذا العهــد  إيــداع صــك التصديــق أو النضمــام الخامــس والثاثــ�ي
ــك  ــا أو ص ــك تصديقه ــا ص ــخ إيداعه ــن تاري ــهر م ــاث أش ــد ث ــا بع إزاء كل منه

ــا. انضمامه

المادة 50  ¤

ي تتشــكل 
تنطبــق أحــكام هــذا العهــد، دون أي قيــد أو اســتثناء عــى جميــع الوحــدات الــىت

منهــا الــدول التحاديــة.
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المادة 51  ¤

ف . 1 ح تعديــا عليــه تــودع نصــه لــدى الأمــ�ي ي هــذا العهــد أن تقــرت
لأيــة دولــة طــرف �ف

ــدول  ــاغ ال ــام بإب ف الع ــ�ي ــوم الأم ــك يق ــر ذل ــى أث ــدة. وع ــم المتح ــام لاأم الع
ــا إذا  ــه عم ــا إعام ــا إليه حــة، طالب ــات مقرت ــة تعدي ــد بأي ي هــذا العه

الأطــراف �ف
حــات والتصويــت  ي تلــك المقرت

كانــت تحبــذ عقــد مؤتمــر للــدول الأطــراف للنظــر �ف
ف  عليهــا. فــإذا حبــذ عقــد المؤتمــر ثلــث الــدول الأطــراف عــى الأقــل عقــده الأمــ�ي
ــراف  ــدول الأط ــة ال ــده أغلبي ــل تعتم ــدة. وأي تعدي ــم المتح ــة الأم ــام برعاي الع
ي المؤتمــر يعــرض عــى الجمعيــة العامــة لاأمــم المتحــدة 

عــة �ف ة والمقرت الحــا�ف
ــراره. ق لإ

ــا . 2 ــم المتحــدة وقبلته ــة لاأم ــة العام ــا الجمعي ــىت أقرته ــات م ــاذ التعدي ــدأ نف يب
ي هــذا العهــد، وفقــا لاإجــراءات الدســتورية لــدى 

ي الــدول الأطــراف �ف
أغلبيــة ثلــىش
كل منهــا.

ــا . 3 ــا، بينم ي قبلته
ــىت ــدول الأطــراف ال ــة لل ــح ملزم ــات تصب ــاذ التعدي ــدأ نف ــىت ب م

تظــل الــدول الأطــراف الأخــرى ملزمــة بأحــكام هــذا العهــد وبــأي تعديــل ســابق 
تكــون قــد قبلتــه.

المادة 52  ¤

ــر  ــادة 48، يخط ــن الم ــرة 5 م ــىف الفق ــم بمقت ي تت
ــىت ــارات ال ــن الإخط ــر ع ــرف النظ ب

ــادة  ــن الم ــرة 1 م ي الفق
ــا �ف ــار إليه ــدول المش ــع ال ــدة جمي ــم المتح ــام لاأم ف الع ــ�ي الأم

: ــىي ــا ي ــورة بم المذك

نضمامات المودعة طبقا للمادة 48،أ.  التوقيعات والتصديقات والإ

تاريــخ بــدء نفــاذ هــذا العهــد بمقتــىف المــادة 49، وتاريــخ بــدء نفــاذ أيــة تعديــات ب. 
ي إطــار المــادة 51.

تتــم �ف
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المادة 53  ¤

ــة . 1 ي ف نكلري ــة نصوصــه بالأســبانية والإ ي الحجي
ــذي تتســاوى �ف ــودع هــذا العهــد، ال ي

ي محفوظــات الأمــم المتحــدة.
ــة والفرنســية، �ف والروســية والصيني

ف العــام لاأمــم المتحــدة بإرســال صــور مصدقــة مــن هــذا العهــد إىل . 2 يقــوم الأمــ�ي
ي المــادة 48.

جميــع الــدول المشــار إليهــا �ف


