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 العهد الدولي الخاص
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة 

ي 16 كانون االأول/ديسم�ب 1966.
لالأمم المتحدة 2200 ألف )د21-( المؤرخ �ن

تمت المصادقة عليه بموجب القانون رقم -027 99 بتاريخ 20 يوليو 1999

سالمية الموريتانية للعهد الدولي الخاص  الذي يسمح لرئيس الجمهورية بالمصادقة علي إنضمام الجمهورية االإ
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

الديباجة

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

مــن كرامــة أصيلــة فيهــم، ومــن حقــوق متســاوية وثابتــة، يشــكل وفقــا للمبــادئ المعلنــة 
ي العالــم، وإذ تقــر بــأن 

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

نســان الأصيلــة فيــه، وإذ تــدرك أن الســبيل الوحيــد  هــذه الحقــوق تنبثــق مــن كرامــة الإ
ي أن يكــون 

نســان، �ف عــان العالمــي لحقــوق الإ لتحقيــق المثــل الأعــى المتمثــل، وفقــا لاإ
ــة  وري ــة الظــروف ال�ف ــن مــن الخــوف والفاقــة، هــو ســبيل تهيئ ــ�ش أحــرارا ومتحرري الب
ــك  ــة، وكذل ــة والثقافي ــة والجتماعي ــه القتصادي ــع بحقوق ــن التمت ــان م ف كل إنس ــ�ي لتمك
ــاق  ــىف ميث ــدول، بمقت ــا عــى ال ي اعتبارهــا م

ــة والسياســية،وإذ تضــع �ف ــه المدني بحقوق
نســان  ــوق الإ ف لحق ــ�ي ــاة العالمي ام والمراع ــز الحــرت ام بتعزي ف ــرت ــن ال ــم المتحــدة، م الأم
تــب عليــه واجبــات إزاء الأفــراد الآخريــن وإزاء  وحرياتــه،وإذ تــدرك أن عــى الفــرد، الــذي ترت
ف بهــا  ي ينتمــي إليهــا، مســؤولية الســعي إىل تعزيــز ومراعــاة الحقــوق المعــرت

الجماعــة الــ�ت
ي هــذا العهد،قــد اتفقــت عــى المــواد التاليــة:

�ف
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الجزء االأول

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، التــ�ف 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 الــ�ت

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

ــاق الأمــم المتحــدة. ــا لأحــكام ميث وفق
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ي
 الجزء الثا�ن

المادة 2 ¤

ي هــذا العهــد بــأن تتخــذ، بمفردهــا وعــن طريــق . 1
تتعهــد كل دولــة طــرف �ف

 ، ي
، ول ســيما عــى الصعيديــن القتصــادي والتقــ�ف ف المســاعدة والتعــاون الدوليــ�ي

وبأقــى مــا تســمح بــه مواردهــا المتاحــة، مــا يلــزم مــن خطــوات لضمــان التمتــع 
ــك  ــالكة إىل ذل ــد، س ــذا العه ي ه

ــا �ف ف به ــرت ــوق المع ــي بالحق ــىي التدريج الفع
ــة. يعي ــري ت�ش ــاد تداب ــع الســبل المناســبة، وخصوصــا ســبيل اعتم جمي

ــوق . 2 ــة الحق ــل ممارس ــن جع ــأن تضم ــد ب ــذا العه ي ه
ــراف �ف ــدول الأط ــد ال تتعه

ف بســبب العــرق، أو اللــون،  ي هــذا العهــد بريئــة مــن أي تميــري
المنصــوص عليهــا �ف

، أو الأصــل  ــرأي سياســيا أو غــري ســياسي ــن، أو ال ــس، أو اللغــة، أو الدي أو الجن
وة، أو النســب، أو غــري ذلــك مــن الأســباب. ــرش القومــي أو الجتماعــي، أو ال

نســان . 3 الإ لحقــوق  الواجبــة  المراعــاة  إيــاء  مــع  تقــرر،  أن  الناميــة  للبلــدان 
ف بهــا  ولقتصادهــا القومــي، إىل أي مــدى ســتضمن الحقــوق القتصاديــة المعــرت

. ف ــ�ي ــري المواطن ــد لغ ــذا العه ي ه
�ف

المادة 3  ¤

ي حــق التمتــع 
نــاث �ف ي هــذا العهــد بضمــان مســاواة الذكــور والإ

تتعهــد الــدول الأطــراف �ف
ي هــذا العهــد.

بجميــع الحقــوق القتصاديــة والجتماعيــة والثقافيــة المنصــوص عليهــا �ف
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المادة 4  ¤

ي 
ي هــذا العهــد بأنــه ليــس للدولــة أن تخضــع التمتــع بالحقــوق الــ�ت

تقــر الــدول الأطــراف �ف
ي القانــون، وإل بمقــدار توافــق ذلــك 

تضمنهــا طبقــا لهــذا العهــد إل للحــدود المقــررة �ف
ي 

يطــة أن يكــون هدفهــا الوحيــد تعزيــز الرفــاه العــام �ف مــع طبيعــة هــذه الحقــوق، و رسش
مجتمــع ديمقراطــي.

المادة 5  ¤

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

ــأي فعــل  ــام ب ة أي نشــاط أو القي ــارسش ــة أو شــخص بمب ــة أو جماع حــق لأي دول
ي هــذا العهــد أو 

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

ــية . 2 نســان الأساس ــوق الإ ــن حق ــى أي م ــق ع ــد أو أي تضيي ــرض أي قي ــل ف ل يقب
ــة أو  ــات أو أنظم ف أو اتفاقي ــ�ي ــا لقوان ــد تطبيق ي أي بل

ــذة �ف ــا أو الناف ف به ــرت المع
ــق  افــه بهــا أضي ف بهــا أو كــون اعرت أعــراف، بذريعــة كــون هــذا العهــد ل يعــرت

مــدي.
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 الجزء الثالث

المادة 6 ¤

ي العمــل، الــذي يشــمل . 1
ي هــذا العهــد بالحــق �ف

ف الــدول الأطــراف �ف تعــرت
ــاره  ــل يخت ــه بعم ــة كســب رزق ــه إمكاني ــاح ل ي أن تت

ــن حــق �ف ــكل شــخص م ــا ل م
الحــق. هــذا  لصــون  مناســبة  تدابــري  باتخــاذ  وتقــوم  بحريــة،  يقبلــه   أو 

ي هــذا العهــد . 2
ي تتخذهــا كل مــن الــدول الأطــراف �ف

يجــب أن تشــمل التدابــري الــ�ت
ف  ف الممارســة الكاملــة لهــذا الحــق توفــري برامــج التوجيــه والتدريــب التقنيــ�ي لتأمــ�ي
ي هــذا المجــال بسياســات وتقنيــات مــن شــأنها تحقيــق تنميــة 

، والأخــذ �ف ف والمهنيــ�ي
وط  ــل رسش ي ظ

ــة �ف ــة ومنتج ــة كامل ــردة وعمال ــة مط ــة وثقافي ــة واجتماعي اقتصادي
تضمــن للفــرد الحريــات السياســية والقتصاديــة الأساســية.

المادة 7 ¤

وط  ي التمتــع بــ�ش
ي هــذا العهــد بمــا لــكل شــخص مــن حــق �ف

ف الــدول الأطــراف �ف تعــرت
ــة تكفــل عــى الخصــوص: ــة ومرضي عمــل عادل

:أ.   مكافأة توفر لجميع العمال، كحد أد�ف

، عــى أن  ف »1« أجــر منصفــا، ومكافــأة متســاوية لــدى تســاوى قيمــة العمــل دون أي تميــري
ي 

ــ�ت وط عمــل ل تكــون أد�ف مــن تلــك ال يضمــن للمــرأة خصوصــا تمتعهــا بــ�ش
يتمتــع بهــا الرجــل، وتقاضيهــا أجــرا يســاوى أجــر الرجــل لــدى تســاوى العمــل، 

»2« عيشا كريما لهم ولأرسهم طبقا لأحكام هذا العهد، 

ظروف عمل تكفل السامة والصحة،ب. 

قيــة، داخــل عملهــم، إىل مرتبــة أعــى مائمــة، 	.  ي فــرص الرت
تســاوى الجميــع �ف

دون إخضــاع ذلــك إل لعتبــاري الأقدميــة والكفــاءة،
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العمــل، د.  لســاعات  المعقــول  والتحديــد  الفــراغ،  وأوقــات  احة  الســرت
والجــازات الدوريــة المدفوعــة الأجــر، وكذلــك المكافــأة عــن أيــام العطــل 

ــمية. الرس

المادة 8  ¤

1 .: ي هذا العهد بكفالة ما يىي
تتعهد الدول الأطراف �ف

اك مــع آخريــن و�ف النضمــام أ.  ي تكويــن النقابــات بالشــرت
 حــق كل شــخص �ف

ــة،  ــة المعني ــد المنظم ــوى قواع ــد س ــا قي ــا، دونم ي يختاره
ــ�ت ــة ال إىل النقاب

عــى قصــد تعزيــز مصالحــه القتصاديــة والجتماعيــة وحمايتهــا. ول يجــوز 
ــا  ــص عليه ي ين

ــ�ت ــك ال ــري تل ــود غ ــة قي ــق لأي ــذا الح ــة ه ــاع ممارس إخض
ــن  ــة الأم ي مجتمــع ديمقراطــي، لصيان

ــة، �ف وري ــري �ف ــون وتشــكل تداب القان
ــم، ــن وحرياته ــوق الآخري ــة حق ــام أو لحماي ــام الع ــي أو النظ القوم

ي إنشــاء اتحــادات أو اتحــادات حافيــة قوميــة، وحــق هــذه ب. 
حــق النقابــات �ف

ي تكويــن منظمــات نقابيــة دوليــة أو النضمــام إليهــا،
التحــادات �ف

ي 	. 
ــ�ت ــك ال ــري تل ــود غ ــا قي ــة، دونم ــاطها بحري ــة نش ي ممارس

ــات �ف ــق النقاب ح
ــي،  ــع ديمقراط ي مجتم

ــة، �ف وري ــري �ف ــكل تداب ــون وتش ــا القان ــص عليه ين
لصيانــة الأمــن القومــي أو النظــام العــام أو لحمايــة حقــوق الآخريــن 

وحرياتهــم.

.د.  ف البلد المع�ف يطة ممارسته وفقا لقوان�ي اب، رسش حق الإ�ف

طــة . 2 ل تحــول هــذه المــادة دون إخضــاع أفــراد القــوات المســلحة أو رجــال ال�ش
ــة عــى ممارســتهم لهــذه الحقــوق. ــة لقيــود قانوني دارات الحكومي أو موظفــي الإ

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

ليــس �ف
ي  الدوليــة المعقــودة 1948 بشــأن الحريــة النقابيــة وحمايــة حــق التنظيــم النقــا�ب
يعيــة مــن شــأنها، أو تطبيــق القانــون بطريقــة مــن شــأنها، أن  اتخــاذ تدابــري ت�ش

ي تلــك التفاقيــة.
تخــل بالضمانــات المنصــوص عليهــا �ف
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المادة 9  ¤

ي 
ــا �ف ي الضمــان الجتماعــي، بم

ي هــذا العهــد بحــق كل شــخص �ف
ــدول الأطــراف �ف ــر ال تق

ــة. ــات الجتماعي ــك التأمين ذل

المادة 10  ¤

: ي هذا العهد بما يىي
تقر الدول الأطراف �ف

ي . 1
ــية �ف ــة والأساس ــة الطبيعي ــدة الجماعي ــكل الوح ي تش

ــ�ت ــح الأرسة، ال ــوب من وج
المجتمــع، أكــرب قــدر ممكــن مــن الحمايــة والمســاعدة، وخصوصــا لتكويــن هــذه 
الأرسة وطــوال نهوضهــا بمســؤولية تعهــد وتربيــة الأولد الذيــن تعيلهــم. ويجــب 

ف المزمــع زواجهمــا رضــاء ل إكــراه فيــه. أن ينعقــد الــزوا	 برضــا الطرفــ�ي

ة معقولــة قبــل الوضــع وبعــده. . 2 وجــوب توفــري حمايــة خاصــة لاأمهــات خــال فــرت
ــورة أو  ــازة مأج ــورة، اج ة المذك ــرت ــاء الف ــات، أثن ــات العام ــح الأمه ــي من وينبغ

اجــازه مصحوبــة باســتحقاقات ضمــان اجتماعــي كافيــة.

 وجــوب اتخــاذ تدابــري حمايــة ومســاعدة خاصــة لصالــح جميــع الأطفــال . 3
ه مــن الظــروف. ومــن الواجــب  ف بســبب النســب أو غــري ، دون أي تميــري ف والمراهقــ�ي
ف مــن الســتغال القتصــادي والجتماعــي. كمــا يجــب  حمايــة الأطفــال والمراهقــ�ي
ي أي عمــل مــن شــأنه إفســاد أخاقهــم 

جعــل القانــون يعاقــب عــى اســتخدامهم �ف
ار بصحتهــم أو تهديــد حياتهــم بالخطــر أو إلحــاق الأذى بنموهــم  أو الأ�ف
ــون  ــر القان ــن يحظ ــا للس ــدودا دني ــرض ح ــا أن تف ــدول أيض ــى ال ــي. وع الطبيع

ــه. ــب علي ــل مأجــور ويعاق ي عم
ــا �ف ــم يبلغوه ــن ل ــار الذي اســتخدام الصغ
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المادة 11  ¤

ي كاف . 1
ي مســتوى معيــىسش

ي هــذا العهــد بحــق كل شــخص �ف
تقــر الــدول الأطــراف �ف

ي 
لــه ولأرستــه، يوفــر مــا يفــي بحاجتهــم مــن الغــذاء والكســاء والمــأوى، وبحقــه �ف

ف متواصــل لظروفــه المعيشــية. وتتعهــد الــدول الأطــراف باتخــاذ التدابــري  تحســ�ي
ي هــذا الصــدد بالأهميــة الأساســية للتعــاون 

فــة �ف نفــاذ هــذا الحــق، معرت الازمــة لإ
الــدوىلي القائــم عــى الرتضــاء الحــر.

ي التحــرر مــن الجــوع، تقــوم الــدول . 2
افــا بمــا لــكل إنســان مــن حــق أســاسي �ف واعرت

 ، ــدوىلي ــاون ال ــق التع ــن طري ــردي وع ــا الف ــد، بمجهوده ــذا العه ي ه
ــراف �ف الأط

: باتخــاذ التدابــري المشــتملة عــى برامــج محــددة ملموســة والازمــة لمــا يــىي

ف طــرق إنتــا	 وحفــظ وتوزيــع المــواد الغذائيــة، عــن طريــق أ.  تحســ�ي
المعرفــة  ونــ�ش  والعلميــة،  التقنيــة  المعــارف  مــن  الكليــة  الســتفادة 
ي 

الأرا�ف توزيــع  نظــم  إصــاح  أو  واســتحداث  التغذيــة،  بمبــادئ 
ــا،  ــاع به ــة وانتف ــوارد الطبيعي ــاء للم ــل إنم ــل أفض ــة تكف ــة بطريق  الزراعي

ضــوء ب.  ي 
�ف عــادل  توزيعــا  العالميــة  الغذائيــة  المــوارد  توزيــع  ف  تأمــ�ي

ي تواجههــا البلــدان المســتوردة 
ي اعتبــاره المشــاكل الــ�ت

الحتياجــات، يضــع �ف
لاأغذيــة والمصــدرة لهــا عــى الســواء.

المادة 12  ¤

ي التمتــع بأعــى مســتوى . 1
ي هــذا العهــد بحــق كل إنســان �ف

تقــر الــدول الأطــراف �ف
مــن الصحــة الجســمية والعقليــة يمكــن بلوغــه.

ــا . 2 ــد اتخاذه ــذا العه ي ه
ــراف �ف ــدول الأط ــى ال ف ع ــ�ي ي يتع

ــ�ت ــري ال ــمل التداب تش
ــل: ــن أج ــة م ــري الازم ــك التداب ــق، تل ــذا الح ــة له ــة الكامل ف الممارس ــ�ي لتأم
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ف أ.  ي المواليــد ومعــدل وفيــات الرضــع وتأمــ�ي
 العمــل عــىي خفــض معــدل مــو�ت

نمــو الطفــل نمــوا صحيا،

ف جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية،ب.  تحس�ي

ــرى 	.  ــراض الأخ ــة والأم ــة والمهني ــة والمتوطن ــراض الوبائي ــن الأم ــة م  الوقاي
ــا، ــا ومكافحته وعاجه

ف الخدمــات الطبيــة والعنايــة الطبيــة د.  تهيئــة ظــروف مــن شــأنها تأمــ�ي
ي حالــة المــرض.

للجميــع �ف

المادة 13 ¤

بيــة والتعليــم. وهــى . 1 ي الرت
ي هــذا العهــد بحــق كل فــرد �ف

تقــر الــدول الأطــراف �ف
ــخصية  ــل للش ــاء الكام نم ــم إىل الإ ــة والتعلي بي ــه الرت ــوب توجي ــى وج ــة ع متفق
ــات  ــان والحري نس ــوق الإ ام حق ــرت ــد اح ــا وإىل توطي ــس بكرامته ــانية والح نس الإ
ف  بيــة والتعليــم تمكــ�ي الأساســية. وهــى متفقــة كذلــك عــى وجــوب اســتهداف الرت
ي مجتمــع حــر، وتوثيــق أوا� التفاهــم 

ســهام بــدور نافــع �ف كل شــخص مــن الإ
ــة  ثني ــات الســالية أو الإ ــف الفئ ــع الأمــم ومختل ف جمي ــ�ي ــة ب والتســامح والصداق
ي تقــوم بهــا الأمــم المتحــدة مــن أجــل صيانــة 

أو الدينيــة، ودعــم الأنشــطة الــ�ت
الســلم.

ي هــذا العهــد بــأن ضمــان الممارســة التامــة لهــذا الحــق . 2
 وتقــر الــدول الأطــراف �ف

يتطلــب:

ي إلزاميا وإتاحته مجانا للجميع،أ. 
جعل التعليم البتدا�أ

ي ذلــك التعليــم الثانــوي ب. 
تعميــم التعليــم الثانــوي بمختلــف أنواعــه، بمــا �ف

، وجعلــه متاحــا للجميــع بكافــة الوســائل المناســبة ول ســيما  ي
ي والمهــ�ف

التقــ�ف
بالأخــذ تدريجيــا بمجانيــة التعليــم،
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جعــل التعليــم العــاىلي متاحــا للجميــع عــى قــدم المســاواة، تبعــا للكفــاءة، 	. 
بكافــة الوســائل المناســبة ول ســيما بالأخــذ تدريجيــا بمجانيــة التعليــم،

ــا، إىل أبعــد مــدى ممكــن، مــن أجــل د.  ــة الأساســية أو تكثيفه بي تشــجيع الرت
ــة، ــم يســتكملوا الدراســة البتدائي ــوا أو ل ــم يتلق ــن ل الأشــخاص الذي

العمــل بنشــاط عــى إنمــاء شــبكة مدرســية عــى جميــع المســتويات، ه. 
ــة  ف الأوضــاع المادي ــة تحســ�ي ــح واف بالغــرض، ومواصل وإنشــاء نظــام من

ي التدريــس.
ف �ف للعاملــ�ي

ام حريــة الأبــاء، أو الأوصيــاء عنــد . 3 ي هــذا العهــد باحــرت
تتعهــد الــدول الأطــراف �ف

يطــة تقيــد  ي اختيــار مــدارس لأولدهــم غــري المــدارس الحكوميــة، رسش
وجودهــم، �ف

ي قــد تفرضهــا أو تقرهــا الدولــة، 
المــدارس المختــارة بمعايــري التعليــم الدنيــا الــ�ت

ف تربيــة أولئــك الأولد دينيــا وخلقيــا وفقــا لقناعاتهــم الخاصــة. وبتامــ�ي

ي أي مــن أحــكام هــذه المــادة مــا يجــوز تأويلــه عــى نحــو يفيــد مساســه . 4
ليــس �ف

ــد  ــة التقي يط ــة، رسش ــات تعليمي ــاء وإدارة مؤسس ي إنش
ــات �ف ــراد والهيئ ــة الأف بحري

ي الفقــرة 1 مــن هــذه المــادة ورهنــا بخضــوع 
دائمــا بالمبــادئ المنصــوص عليهــا �ف

التعليــم الــذي توفــره هــذه المؤسســات لمــا قــد تفرضــه الدولــة مــن معايــري دنيــا. 

المادة 14  ¤

ــد  ــه ق ــا في ــح طرف ــى تصب ــد وه ــن بع ــم تك ــد، ل ــذا العه ي ه
ــرف �ف ــة ط ــد كل دول تتعه

ي أقاليــم أخــرى 
ي بلدهــا ذاتــه أو �ف

ي �ف
تمكنــت مــن كفالــة إلزاميــة ومجانيــة التعليــم البتــدا�أ

، بوضــع واعتمــاد خطــة عمــل مفصلــة للتنفيــذ  ف ي غضــون ســنت�ي
تحــت وليتهــا، بالقيــام، �ف

الفعــىي والتدريجــي لمبــدأ إلزاميــة التعليــم ومجانيتــه للجميــع، خــال عــدد معقــول مــن 
ي الخطــة.

ف يحــدد �ف الســن�ي
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المادة 15 ¤

ي هذا العهد بأن من حق كل فرد:. 1
 تقر الدول الأطراف �ف

ي الحياة الثقافية،أ. 
 أن يشارك �ف

أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته،ب. 

ــر 	.  ــن أي أث ــة ع ــة الناجم ــة والمادي ــح المعنوي ــة المصال ــن حماي ــد م أن يفي
ــه. ــن صنع ي م ي أو أد�ب

ــ�ف ــي أو ف علم

ي ســتتخذها بغيــة ضمــان . 2
ي التدابــري الــ�ت

ي هــذا العهــد، �ف
تراعــى الــدول الأطــراف �ف

ــة  ــا صيان ي تتطلبه
ــ�ت ــري ال ــك التداب ــذا الحــق، أن تشــمل تل ــة له الممارســة الكامل

العلــم والثقافــة وإنماؤهمــا وإشــاعتهما.

ــا . 3 ــ�ف عنه ي ل غ
ــ�ت ــة ال ام الحري ــرت ــد باح ــذا العه ي ه

ــراف �ف ــدول الأط ــد ال تتعه
بداعــي. للبحــث العلمــي والنشــاط الإ

ي تجــ�ف مــن تشــجيع وإنمــاء . 4
ــ�ت ــد ال ي هــذا العهــد بالفوائ

تقــر الــدول الأطــراف �ف
ــة. ــم والثقاف ي العل

ــدا�ف ي مي
ف �ف ــ�ي التصــال والتعــاون الدولي
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 الجزء الرابع

المادة 16 ¤

ي هــذا العهــد بــأن تقــدم، طبقــا لأحــكام هــذا الجــزء . 1
تتعهــد الــدول الأطــراف �ف

ي تكــون قــد اتخذتهــا وعــن التقــدم 
مــن العهــد، تقاريــر عــن التدابــري الــ�ت

ــد. ــذا العه ي ه
ــا �ف ف به ــرت ــوق المع ام الحق ــرت ــان اح ــق ضم ــى طري ــرز ع  المح

2 .

ــل أ.  ــذي يحي ــدة، ال ــم المتح ــام لاأم ف الع ــ�ي ــر إىل الأم ــع التقاري ــه جمي توج
نســخا منهــا إىل المجلــس القتصــادي والجتماعــي للنظــر فيهــا طبقــا 

ــد، ــذا العه ــكام ه لأح

ــوارد ب.  ــر ال ــون التقري ف يك ف العــام لاأمــم المتحــدة أيضــا، حــ�ي ــ�ي  عــى الأم
ي هــذا العهــد، أو جــزء أو أكــرش منــه، متصــا بأيــة مســألة 

مــن دولــة طــرف �ف
ي اختصــاص إحــدى الــوكالت المتخصصــة وفقــا لصكهــا التأســيىس 

تدخــل �ف
ي هــذه الوكالــة، أن يحيــل إىل تلــك 

وتكــون الدولــة الطــرف المذكــورة عضــوا �ف
ــك المســألة،  ــه المتصــل بتل ــر أو مــن جزئ ــة نســخة مــن هــذا التقري الوكال

حســب الحالــة.

المادة 17  ¤

ــج . 1 نام ــا لرب ــل، طبق ــى مراح ــا ع ــد تقاريره ــذا العه ي ه
ــراف �ف ــدول الأط ــدم ال تق

ــدء نفــاذ هــذا  ي غضــون ســنة مــن ب
يضعــه المجلــس القتصــادي والجتماعــي �ف

ــة. ــوكالت المتخصصــة المعني ــدول الأطــراف وال ــع ال ــد، بعــد التشــاور م العه

يفــاء . 2 ي تمنعهــا مــن الإ
ي تقريرهــا إىل العوامــل والمصاعــب الــ�ت

للدولــة أن تشــري �ف
ي هــذا العهــد.

امــات المنصــوص عليهــا �ف ف الكامــل باللرت
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ــات . 3 ــلت المعلوم ــد أن أرس ــذا العه ي ه
ــرف �ف ــة الط ــبق للدول ــد س ــون ق ف يك ــ�ي ح

المناســبة إىل الأمــم المتحــدة أو إىلي إحــدى الــوكالت المتخصصــة، ينتفــي لــزوم 
ــة دقيقــة إىل المعلومــات المذكــورة. ــراد هــذه المعلومــات ويكتفــي بإحال تكــرار إي

المادة 18  ¤

ــاق  ــه ميث ــا إلي ــد به ي عه
ــ�ت ــس القتصــادي والجتماعــي، بمقتــىف المســؤوليات ال للمجل

نســان والحريــات الأساســية، أن يعقــد مــع الــوكالت  ي ميــدان حقــوق الإ
الأمــم المتحــدة �ف

ف  ي تأمــ�ي
المتخصصــة مــا يلــزم مــن ترتيبــات كيمــا توافيــه بتقاريــر عــن التقــدم المحــرز �ف

ف هــذه  ي نطــاق أنشــطتها مــن أحــكام هــذا العهــد، ويمكــن تضمــ�ي
المتثــال لمــا يدخــل �ف

ي هــذه 
ي اعتمدتهــا الأجهــزة المختصــة �ف

التقاريــر تفاصيــل عــن المقــررات والتوصيــات الــ�ت
الــوكالت بشــأن هــذا المتثــال.

المادة 19  ¤

نســان التقاريــر المتعلقــة  للمجلــس القتصــادي والجتماعــي أن يحيــل إىل لجنــة حقــوق الإ
ف 16 و 17 ومــن الــوكالت  نســان والمقدمــة مــن الــدول عمــا بالمادتــ�ي بحقــوق الإ
ــا  ــأنها أو لإطاعه ــة بش ــة عام ــع توصي ــتها ووض ــادة 18، لدراس ــا بالم ــة عم المتخصص

عليهــا عنــد القتضــاء. 

المادة 20  ¤

ي هــذا العهــد وللــوكالت المتخصصــة المعنيــة أن تقــدم إىل المجلــس 
للــدول الأطــراف �ف

نســان  القتصــادي والجتماعــي ماحظــات عــى أيــة توصيــة عامــة تبديهــا لجنــة حقــوق الإ
ي أي تقريــر للجنــة حقــوق 

بمقتــىف المــادة 19 أو عــى أي إيمــاء إىل توصيــة عامــة يــرد �ف
ي أيــة وثيقــة تتضمــن إحالــة إليهــا.

نســان أو �ف الإ
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المادة 21  ¤

ف  ف والحــ�ي ف الحــ�ي ــ�ي ــة ب ــة العام ــس القتصــادي والجتماعــي أن يقــدم إىل الجمعي للمجل
تقاريــر تشــتمل عــى توصيــات ذات طبيعــة عامــة وموجــز للمعلومــات الــواردة مــن الــدول 
ي هــذا العهــد ومــن الــوكالت المتخصصــة حــول التدابــري المتخــذة والتقــدم 

الأطــراف �ف
ي هــذا العهــد.

ف بهــا �ف المحــرز عــى طريــق كفالــة تعميــم مراعــاة الحقــوق المعــرت

المادة 22  ¤

عاء نظــر هيئــات الأمــم المتحــدة الأخــرى  للمجلــس القتصــادي والجتماعــي اســرت
وهيئاتهــا الفرعيــة، والــوكالت المتخصصــة المعنيــة بتوفــري المســاعدة التقنيــة، إىل أيــة 
ــن أن  ــد ويمك ــذا العه ــن ه ــزء م ــذا الج ي ه

ــا �ف ــار إليه ــر المش ــن التقاري ــا ع ــائل تنش مس
ــاذ  ــة اتخ ــول ماءم ــن رأى ح ــى تكوي ــه، ع ــال اختصاص ي مج

ــزة كل �ف ــك الأجه ــاعد تل تس
ــد. ــذا العه ــي له ــذ التدريج ــة التنفي ــى فعالي ــاعد ع ــأنها أن تس ــن ش ــة م ــري دولي تداب

المادة 23  ¤

ي هــذا العهــد عــى أن التدابــري الدوليــة الراميــة إىل كفالــة إعمــال 
توافــق الــدول الأطــراف �ف

ي هــذا العهــد تشــمل عقــد اتفاقيــات، واعتمــاد توصيــات، وتوفري 
ف بهــا �ف الحقــوق المعــرت

مســاعدة تقنيــة، وعقــد اجتماعــات إقليميــة واجتماعــات تقنيــة بغيــة التشــاور والدراســة 
اك مــع الحكومــات المعنيــة. تنظــم بالشــرت

المادة 24 ¤

ي أي حكــم مــن أحــكام هــذا العهــد مــا يجــوز تأويلــه عــى نحــو يفيــد مساســه 
ليــس �ف

ــدد  ي تح
ــ�ت ــة ال ــوكالت المتخصص ــاتري ال ــكام دس ــدة وأح ــم المتح ــاق الأم ــكام ميث بأح

ــوكالت المتخصصــة بصــدد المســائل  ــات الأمــم المتحــدة وال ــف هيئ مســؤوليات مختل
ي يتناولهــا هــذا العهــد.

ــ�ت ال
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المادة 25  ¤

ي أي حكــم مــن أحــكام هــذا العهــد مــا يجــوز تأويلــه عــىي نحــو يفيــد مساســه 
ليــس �ف

واتهــا ومواردهــا  ي حريــة التمتــع والنتفــاع كليــا برش
بمــا لجميــع الشــعوب مــن حــق أصيــل �ف

الطبيعيــة.
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 الجزء الخامس

المادة 26 ¤

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.

ف العام لاأمم المتحدة.. 4 يقع النضمام بإيداع صك انضمام لدى الأم�ي

ي تكــون قــد وقعــت هذا . 5
ف العــام لاأمــم المتحــدة جميــع الــدول الــ�ت يخطــر الأمــ�ي

العهــد أو انضمــت إليــه بإيــداع كل صــك مــن صكــوك التصديــق أو النضمام.

المادة 27 ¤

يبــدأ نفــاذ هــذا العهــد بعــد ثاثــة 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
ــ�ت 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 ــة أش ــد ثاث ــا بع إزاء كل منه

ــا. انضمامه
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المادة 28  ¤

ي 
ــ�ت ــدات ال ــع الوح ــى جمي ــتثناء، ع ــد أو اس ــد، دون أي قي ــذا العه ــكام ه ــق أح تنطب

ــة. ــدول التحادي ــا ال ــكل منه تتش

المادة 29  ¤

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 إث 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 ــ�ت أقرته ــات م ــاذ التعدي ــدأ نف يب
ي هــذا العهــد، وفقــا لاإجــراءات الدســتورية لــدى 

ي الــدول الأطــراف �ف
أغلبيــة ثلــ�ش
كل منهــا.

ــا، . 3 ي قبلته
ــ�ت ــدول الأطــراف ال ــة لل ــح ملزم ــات تصب ــاذ هــذه التعدي ــدأ نف ــ�ت ب م

بينمــا تظــل الــدول الأطــراف الأخــرى ملزمــة بأحــكام هــذا العهــد وبــأي تعديــل 
ســابق تكــون قــد قبلتــه.
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المادة 30  ¤

ــر  ــادة 26، يخط ــن الم ــرة 5 م ــىف الفق ــم بمقت ي تت
ــ�ت ــارات ال ــن الإخط ــر ع ــ�ف 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

ي تتم طبقا للمادة 26،أ. 
 التوقيعات والتصديقات و النضمامات ال�ت

تاريــخ بــدء نفــاذ هــذا العهــد بمقتــىف المــادة 27، وتاريــخ بــدء نفــاذ أيــة ب. 
ي إطــار المــادة 29.

تعديــات تتــم �ف

المادة 31  ¤

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 المادة 26.  

جميع الدول المشار إليها �ف


