
  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املد�ية والسياسية
  

 ١٦املؤرخ يف ) ٢١-د( ألف ٢٢٠٠لألمم املتحدة  اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واال�ضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة
  ٤٩، وفقا ألحكام املادة ١٩٧٦مارس /آذار ٢٣:  تاريخ بدء النفاذ١٩٦٦ديسمرب/كا�ون

 الديباجة
 

  يف هذا العهد،إن الدول األطراف 

 األسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل، وفقا للمبادئ إذ ترى أن اإلقرار مبا جلميع أعضاء

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

البشر أحرارا،  لتحقيق املثل األعلى املتمثل، وفقا لإلعالن العاملي حلقوق اإل�سان، يف أن يكون وإذ تدرك أن السبيل الوحيد
سبيل هتيئة الظروف لتمكني كل إ�سان من التمتع حبقوقه  ومتمتعني باحلرية املد�ية والسياسية ومتحررين من اخلوف والفاقة، هو

 حبقوقه االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ذلكاملد�ية والسياسية، وك

حلقوق اإل�سان  مبقتضى ميثاق األمم املتحدة، من االلتزام بتعزيز االحرتام واملراعاة العامليني وإذ تضع يف اعتبارها ما على الدول،
 وحرياته،

عة اليت ينتمي إليها، مسئولية السعي إىل األفراد اآلخرين وإزاء اجلما وإذ تدرك أن على الفرد، الذي ترتتب عليه واجبات إزاء
  احلقوق املعرتف هبا يف هذا العهد، تعزيز ومراعاة

   :قد اتفقت على املواد التالية
  
  
  
  
 



  اجلزء األول
 
 ١املادة 

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

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

  .مان أي شعب من أسباب عيشه اخلاصةأية حال حر

باحلكم  العهد، مبا فيها الدول اليت تقع على عاتقها مسئولية إدارة األقاليم غري املتمتعة على الدول األطراف يف هذا .٣
حترتم هذا احلق، وفقا ألحكام ميثاق  الذاتي واألقاليم املشمولة بالوصاية، أن تعمل على حتقيق حق تقرير املصري وأن

  .م املتحدةاألم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  اجلزء الثا�ي
 

 ٢املادة 

هبا فيه، وبكفالة هذه احلقوق جلميع األفراد املوجودين يف  تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد باحرتام احلقوق املعرتف .١
رأي سياسيا ال واليتها، دون أي متييز بسبب العرق، أو اللون، أو اجلنس، أو اللغة، أو الدين، أو إقليمها والداخلني يف

  .غري ذلك من األسباب أو غري سياسي، أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو

التشريعية أو غري التشريعية القائمة ال تكفل فعال إعمال احلقوق  تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد، إذا كا�ت تدابريها .٢
هلذا  اءاهتا الدستورية وألحكام هذا العهد، ما يكون ضرورياالعهد، بأن تتخذ، طبقا إلجر املعرتف هبا يف هذا

   اإلعمال من تدابري تشريعية أو غري تشريعية

  :العهد تتعهد كل دولة طرف يف هذا .٣

املعرتف هبا يف هذا العهد،  بأن تكفل توفري سبيل فعال للتظلم ألي شخص ا�تهكت حقوقه أو حرياته   -أ 
  الرمسية، ون بصفتهمحتى لو صدر اال�تهاك عن أشخاص يتصرف

ا�تهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو  بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت يف احلقوق اليت يدعى  -ب 
عليها �ظام الدولة القا�و�ي، وبأن تنمى إمكا�يات التظلم  تشريعية خمتصة، أو أية سلطة خمتصة أخرى ينص

  القضائي،

  . األحكام الصادرة ملصاحل املتظلمنيقيام السلطات املختصة بإ�فاذ بأن تكفل  -ج 

  
  ٣املادة 

والنساء يف حق التمتع جبميع احلقوق املد�ية والسياسية املنصوص  تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد بكفالة تساوى الرجال
  .عليها يف هذا العهد

 ٤املادة 

رمسيا، جيوز للدول األطراف يف هذا العهد أن واملعلن قيامها  يف حاالت الطوارئ االستثنائية اليت تتهدد حياة األمة، .١
شريطة  اليت يتطلبها الوضع، تدابري ال تتقيد بااللتزامات املرتتبة عليها مبقتضى هذا العهد، تتخذ، يف أضيق احلدود



ن الدويل وعدم ا�طوائها على متييز يكو عدم منافاة هذه التدابري لاللتزامات األخرى املرتتبة عليها مبقتضى القا�ون
  .اللغة أو الدين أو األصل االجتماعي مربره الوحيد هو العرق أو اللون أو اجلنس أو

  .١٨ و ١٦ و ١٥ و ١١و ) ٢ و ١الفقرتني  (٨ و ٧ و ٦املواد  ال جييز هذا النص أي خمالفة ألحكام .٢

 ، عن طريقهذا العهد استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم الدول األطراف األخرى فورا على أية دولة طرف يف .٣

وعليها، يف التاريخ الذي تنهى . ذلك األمني العام لألمم املتحدة، باألحكام اليت مل تتقيد هبا وباألسباب اليت دفعتها إىل
  .وبالطريق ذاته فيه عدم التقيد، أن تعلمها بذلك مرة أخرى

 ٥املادة 

ي دولة أو مجاعة أو شخص مبباشرة أي ا�طواءه على حق أل ليس يف هذا العهد أي حكم جيوز تأويله على حنو يفيد .١
 إىل إهدار أي من احلقوق أو احلريات املعرتف هبا يف هذا العهد أو إىل فرض قيود عليها �شاط أو القيام بأي عمل يهدف

  .أوسع من تلك املنصوص عليها فيه

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

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 اجلزء الثالث

 ٦املادة 

  .وال جيوز حرمان أحد من حياته تعسفا. هذا احلق وعلى القا�ون أن حيمى. احلق يف احلياة حق مالزم لكل إ�سان .١

للتشريع  تلغ عقوبة اإلعدام، أن حيكم هبذه العقوبة إال جزاء على أشد اجلرائم خطورة وفقا ال جيوز يف البلدان اليت مل .٢
. جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها النافذ وقت ارتكاب اجلرمية وغري املخالف ألحكام هذا العهد والتفاقية منع

  .حكم هنائي صادر عن حمكمة خمتصة قتضىوال جيوز تطبيق هذه العقوبة إال مب

اإلبادة اجلماعية، يكون من املفهوم بداهة أ�ه ليس يف هذه املادة أي �ص  حني يكون احلرمان من احلياة جرمية من جرائم .٣
مبقتضى أحكام  دولة طرف يف هذا العهد أن تعفى �فسها على أية صورة من أي التزام يكون مرتتبا عليها جييز ألية

  .ية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليهااتفاق

أو العفو اخلاص أو  وجيوز منح العفو العام. حكم عليه باإلعدام حق التماس العفو اخلاص أو إبدال العقوبة ألي شخص .٤
  .إبدال عقوبة اإلعدام يف مجيع احلاالت

العقوبة   عشرة من العمر، وال تنفيذ هذهبعقوبة اإلعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة ال جيوز احلكم .٥
  .باحلوامل

  .إلغاء عقوبة اإلعدام من قبل أية دولة طرف يف هذا العهد ليس يف هذه املادة أي حكم جيوز التذرع به لتأخري أو منع .٦

  ٧املادة 
وعلى وجه اخلصوص، ال جيوز . مةأو الالإ�سا�ية أو احلاطة بالكرا ال جيوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية

  .أو علمية على أحد دون رضاه احلر إجراء أية جتربة طبية

 ٨املادة 

  .صورمها ال جيوز اسرتقاق أحد، وحيظر الرق واالجتار بالرقيق جبميع .١

  .ال جيوز إخضاع أحد للعبودية .٢

 أو العمل اإللزامي، ال جيوز إكراه أحد على السخرة)    أ .٣



اليت جتيز املعاقبة على بعض اجلرائم بالسجن مع األشغال  على حنو جيعلها، يف البلدان) أ (٣يل الفقرة  ال جيوز تأو   )ب
 األشغال الشاقة احملكوم هبا من قبل حمكمة خمتصة، الشاقة، متنع تنفيذ عقوبة

  "السخرة أو العمل اإللزامي"تعبري   ألغراض هذه الفقرة، ال يشمل   )ج
واليت تفرض عادة على الشخص املعتقل �تيجة قرار ) ب(الفرعية  ملقصودة بالفقرةاألعمال واخلدمات غري ا .١

 صدر حبقه مثل هذا القرار ثم أفرج عنه بصورة مشروطة، قضائي أو قا�و�ي أو الذي

عسكري، وكذلك، يف البلدان اليت تعرتف حبق االستنكاف الضمريي عن اخلدمة  أية خدمة ذات طابع .٢
  ة يفرضها القا�ون على املستنكفني ضمرييا،أية خدمة قومي العسكرية،

  حاالت الطوارئ أو النكبات اليت هتدد حياة اجلماعة أو رفاهها، أية خدمة تفرض يف .٣

  .خدمات تشكل جزءا من االلتزامات املد�ية العادية أية أعمال أو .٤

 ٩املادة 

وال جيوز حرمان أحد . اله تعسفاتوقيف أحد أو اعتق وال جيوز. لكل فرد حق يف احلرية وفى األمان على شخصه .١
  .القا�ون وطبقا لإلجراء املقرر فيه من حريته إال ألسباب ينص عليها

  .التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبالغه سريعا بأية هتمة توجه إليه يتوجب إبالغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا .٢

مباشرة وظائف  اة أو أحد املوظفني املخولني قا�و�اأو املعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إىل أحد القض يقدم املوقوف .٣
جيوز أن يكون احتجاز األشخاص الذين  وال. قضائية، ويكون من حقه أن حياكم خالل مهلة معقولة أو أن يفرج عنه

اجلائز تعليق اإلفراج عنهم على ضما�ات لكفالة حضورهم احملاكمة يف  ينتظرون احملاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من
  .مراحل اإلجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ احلكم عند االقتضاء أية مرحلة أخرى من

 حريته بالتوقيف أو االعتقال حق الرجوع إىل حمكمة لكي تفصل هذه احملكمة دون إبطاء يف لكل شخص حرم من .٤

  .قا�و�ية اعتقاله، وتأمر باإلفراج عنه إذا كان االعتقال غري قا�و�ي

  .ة توقيف أو اعتقال غري قا�و�ي حق يف احلصول على تعويضكان ضحي لكل شخص .٥

  
  
  
 



  ١٠املادة 
  .الكرامة األصيلة يف الشخص اإل�سا�ي يعامل مجيع احملرومني من حريتهم معاملة إ�سا�ية، حترتم .١

تفق املدا�ني، إال يف ظروف استثنائية، ويكو�ون حمل معاملة على حدة ت  يفصل األشخاص املتهمون عن األشخاص )أ  .٢
 غري مدا�ني، مع كوهنم أشخاصا

 .إىل القضاء للفصل يف قضاياهم وحيالون بالسرعة املمكنة. يفصل املتهمون األحداث عن البالغني) ب

معاملة يكون هدفها األساسي إصالحهم وإعادة تأهيلهم  جيب أن يراعى �ظام السجون معاملة املسجو�ني . .٣
  .الغني ويعاملون معاملة تتفق مع سنهم ومركزهم القا�و�ياألحداث عن الب ويفصل املذ�بون. االجتماعي

  ١١املادة 
  .ال جيوز سجن أي إ�سان جملرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي

  ١٢املادة 

  .التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته لكل فرد يوجد على حنو قا�و�ي داخل إقليم دولة ما حق حرية .١

  .ذلك بلده ا يفلكل فرد حرية مغادرة أي بلد، مب .٢

عليها القا�ون، وتكون ضرورية حلماية األمن القومي أو  ال جيوز تقييد احلقوق املذكورة أعاله بأية قيود غري تلك اليت ينص .٣
أو اآلداب العامة أو حقوق اآلخرين وحرياهتم، وتكون متمشية مع احلقوق األخرى  النظام العام أو الصحة العامة

  .دهبا يف هذا العه املعرتف

  .ال جيوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إىل بلده .٤

  ١٣املادة 
طرف يف هذا العهد إال تنفيذا لقرار اختذ وفقا للقا�ون، وبعد متكينه، ما مل  ال جيوز إبعاد األجنيب املقيم بصفة قا�و�ية يف إقليم دولة

على السلطة املختصة أو  عاده ومن عرض قضيتهدواعي األمن القومي خالف ذلك، من عرض األسباب املؤيدة لعدم إب حتتم
  .أمامها أو أمامهم على من تعينه أو تعينهم خصيصا لذلك، ومن توكيل من ميثله

  ١٤املادة 

يف أية هتمة جزائية توجه إليه أو يف حقوقه والتزاماته  ومن حق كل فرد، لدى الفصل. الناس مجيعا سواء أمام القضاء .١
قضيته حمل �ظر منصف وعلين من قبل حمكمة خمتصة مستقلة حيادية، منشأة حبكم  ونيف أية دعوى مد�ية، أن تك



أو النظام العام أو  وجيوز منع الصحافة واجلمهور من حضور احملاكمة كلها أو بعضها لدواعي اآلداب العامة .القا�ون
، أو يف أد�ى احلدود اليت تراها اخلاصة ألطراف الدعوى األمن القومي يف جمتمع دميقراطي، أو ملقتضيات حرمة احلياة

 شأن العلنية يف بعض الظروف االستثنائية أن ختل مبصلحة العدالة، إال أن أي حكم يف احملكمة ضرورية حني يكون من

تقتضي مصلحتهم  قضية جزائية أو دعوى مد�ية جيب أن يصدر بصورة علنية، إال إذا كان األمر يتصل بأحداث
  .على أطفال تناول خالفات بني زوجني أو تتعلق بالوصايةخالف ذلك أو كا�ت الدعوى ت

 .اجلرم قا�و�ا من حق كل متهم بارتكاب جرمية أن يعترب بريئا إىل أن يثبت عليه .٢

 :املساواة التامة، بالضما�ات الد�يا التالية لكل متهم جبرمية أن يتمتع أثناء النظر يف قضيته، وعلى قدم .٣

 وفى لغة يفهمها، بطبيعة التهمة املوجهة إليه وأسباهبا، يل،أن يتم إعالمه سريعا وبالتفص) أ

 التسهيالت ما يكفيه إلعداد دفاعه ولالتصال مبحام خيتاره بنفسه، أن يعطى من الوقت ومن) ب

 تأخري ال مربر له، أن حياكم دون) ج

قه يف وجود من يدافع من اختياره، وأن خيطر حب أن حياكم حضوريا وأن يدافع عن �فسه بشخصه أو بواسطة حمام) د
تزوده احملكمة حكما، كلما كا�ت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، مبحام يدافع  عنه إذا مل يكن له من يدافع عنه، وأن

 حتميله أجرا على ذلك إذا كان ال ميلك الوسائل الكافية لدفع هذا األجر، عنه، دون

النفي بذات  صل على املوافقة على استدعاء شهوديناقش شهود االهتام، بنفسه أو من قبل غريه، وأن حي أن) هـ
 الشروط املطبقة يف حالة شهود االهتام،

 كان ال يفهم أو ال يتكلم اللغة املستخدمة يف احملكمة، أن يزود جما�ا برتمجان إذا) و

  .ضد �فسه أو على االعرتاف بذ�ب أال يكره على الشهادة) ز

  .لسنهم ومواتية لضرورة العمل على إعادة تأهيلهم ناسبةيف حالة األحداث، يراعى جعل اإلجراءات م  .٤

 اللجوء، وفقا للقا�ون، إىل حمكمة أعلى كيما تعيد النظر يف قرار إدا�ته وفى العقاب لكل شخص أدين جبرمية حق  .٥

  .الذي حكم به عليه

اص عنه على ابطل هذا احلكم أو صدر عفو خ حني يكون قد صدر على شخص ما حكم هنائي يدينه جبرمية، ثم .٦
حتمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي، يتوجب تعويض  أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة االكتشاف



عن  �تيجة تلك اإلدا�ة، وفقا للقا�ون، ما مل يثبت أ�ه يتحمل، كليا أو جزئيا، املسئولية الشخص الذي أ�زل به العقاب
  .عدم إفشاء الواقعة اجملهولة يف الوقت املناسب

 للمحاكمة أو للعقاب على جرمية سبق أن أدين هبا أو برئ منها حبكم هنائي وفقا للقا�ون ال جيوز تعريض أحد جمددا .٧

  .ولإلجراءات اجلنائية يف كل بلد

 ١٥املادة 

يكن وقت ارتكابه يشكل جرمية مبقتضى القا�ون الوطين أو  ال يدان أي فرد بأية جرمية بسبب فعل أو امتناع عن فعل مل .١
عقوبة تكون أشد من تلك اليت كا�ت سارية املفعول يف الوقت الذي ارتكبت فيه  كما ال جيوز فرض أية. الدويل
اجلرمية  وإذا حدث، بعد ارتكاب اجلرمية أن صدر قا�ون ينص على عقوبة أخف، وجب أن يستفيد مرتكب .اجلرمية

  .من هذا التخفيف

على أي فعل أو امتناع عن فعل كان حني ارتكابه يشكل  ة أي شخصليس يف هذه املادة من شئ خيل مبحاكمة ومعاقب .٢
  .اليت تعرتف هبا مجاعة األمم جرما وفقا ملبادئ القا�ون العامة

  ١٦املادة 
  .القا�و�ية لكل إ�سان، يف كل مكان، احلق بأن يعرتف له بالشخصية

 ١٧املادة 

ل يف خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو لتدخ ال حيوز تعريض أي شخص، على حنو تعسفي أو غري قا�و�ي، .١
  .متس شرفه أو مسعته مراسالته، وال ألي محالت غري قا�و�ية

  .املساس من حق كل شخص أن حيميه القا�ون من مثل هذا التدخل أو .٢

 ١٨املادة 

عتناق أي دين حريته يف أن يدين بدين ما، وحريته يف ا ويشمل ذلك. لكل إ�سان حق يف حرية الفكر والوجدان والدين .١
مجاعة،  إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر واملمارسة والتعليم، مبفرده أو مع أو معتقد خيتاره، وحريته يف

  .وأمام املأل أو على حدة

  .رهحبريته يف أن يدين بدين ما، أو حبريته يف اعتناق أي دين أو معتقد خيتا ال جيوز تعريض أحد إلكراه من شأ�ه أن خيل .٢



واليت تكون ضرورية حلماية  جيوز إخضاع حرية اإل�سان يف إظهار دينه أو معتقده، إال للقيود اليت يفرضها القا�ون ال .٣
  .اآلداب العامة أو حقوق اآلخرين وحرياهتم األساسية السالمة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو

دينيا  ية اآلباء، أو األوصياء عند وجودهم، يف تأمني تربية أوالدهمهذا العهد باحرتام حر تتعهد الدول األطراف يف .٤
  .وخلقيا وفقا لقناعاهتم اخلاصة

 ١٩املادة 

  .لكل إ�سان حق يف اعتناق آراء دون مضايقة .١

واألفكار وتلقيها  ويشمل هذا احلق حريته يف التماس خمتلف ضروب املعلومات. إ�سان حق يف حرية التعبري لكل .٢
مطبوع أو يف قالب فين أو بأية وسيلة أخرى  آخرين دومنا اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أوو�قلها إىل 
  .خيتارها

 وعلى ذلك جيوز.  من هذه املادة واجبات ومسئوليات خاصة٢املنصوص عليها يف الفقرة  تستتبع ممارسة احلقوق .٣

  :ن تكون ضروريةإخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون حمددة بنص القا�ون وأ

 الحرتام حقوق اآلخرين أو مسعتهم،) أ

  .العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة حلماية األمن القومي أو النظام) ب

 ٢٠املادة 

  .حتظر بالقا�ون أية دعاية للحرب .١

  .العداوة أو العنف ز أودعوة إىل الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل حتريضا على التميي حتظر بالقا�ون أية .٢

  ٢١املادة 
القيود على ممارسة هذا احلق إال تلك اليت تفرض طبقا للقا�ون  وال جيوز أن يوضع من. يكون احلق يف التجمع السلمي معرتفا به

حة العامة أو محاية الص يف جمتمع دميقراطي، لصيا�ة األمن القومي أو السالمة العامة أو النظام العام أو وتشكل تدابري ضرورية،
  .اآلداب العامة أو محاية حقوق اآلخرين وحرياهتم

 ٢٢املادة 

حق إ�شاء النقابات واال�ضمام إليها من أجل محاية  لكل فرد حق يف حرية تكوين اجلمعيات مع آخرين، مبا يف ذلك .١
  .مصاحله



يف جمتمع  ن وتشكل تدابري ضرورية،القيود على ممارسة هذا احلق إال تلك اليت ينص عليها القا�و ال جيوز أن يوضع من .٢
محاية الصحة العامة أو اآلداب العامة أو محاية  دميقراطي، لصيا�ة األمن القومي أو السالمة العامة أو النظام العام أو

املادة دون إخضاع أفراد القوات املسلحة ورجال الشرطة لقيود قا�و�ية  وال حتول هذه. حقوق اآلخرين وحرياهتم
  .احلق هذاعلى ممارسة 

 بشأن احلرية ١٩٤٨الدولية املعقودة عام  ليس يف هذه املادة أي حكم جييز للدول األطراف يف اتفاقية منظمة العمل .٣
تدابري تشريعية من شأهنا، أو تطبيق القا�ون بطريقة من شأهنا أن ختل  النقابية ومحاية حق التنظيم النقابي اختاذ

  .تفاقيةاملنصوص عليها يف تلك اال بالضما�ات

 ٢٣املادة 

  .اجملتمع، وهلا حق التمتع حبماية اجملتمع والدولة األسرة هي الوحدة اجلماعية الطبيعية واألساسية يف .١

  .من بلوغ سن الزواج، حق معرتف به يف التزوج وتأسيس أسرة يكون للرجل واملرأة، ابتداء .٢

  . ال إكراه فيهبرضا الطرفني املزمع زواجهما رضاء كامال ال ينعقد أي زواج إال .٣

وخالل  هذا العهد التدابري املناسبة لكفالة تساوى حقوق الزوجني وواجباهتما لدى التزوج تتخذ الدول األطراف يف .٤
احلماية الضرورية لألوالد يف حالة  وفى حالة االحنالل يتوجب اختاذ تدابري لكفالة. قيام الزواج ولدى احنالله

  .وجودهم

 ٢٤املادة 

اجلنس أو اللغة أو الدين أو األصل القومي أو االجتماعي أو   دون أي متييز بسبب العرق أو اللون أويكون لكل ولد، .١
  .قاصرا أسرته وعلى اجملتمع وعلى الدولة يف اختاذ تدابري احلماية اليت يقتضيها كو�ه الثروة أو النسب، حق على

  .يتوجب تسجيل كل طفل فور والدته ويعطى امسا يعرف به .٢

  .يف اكتساب جنسية  حقلكل طفل .٣

  ٢٥املادة 
، احلقوق التالية، اليت جيب أن تتاح له فرصة التمتع هبا دون ٢املادة  يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز املذكور يف

  :معقولة قيود غري

 خيتارون يف حرية، أن يشارك يف إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلني) أ



العام وعلى قدم املساواة بني الناخبني وبالتصويت السري،  أن ينتخب وينتخب، يف ا�تخابات �زيهة جترى دوريا باالقرتاع) ب
 الناخبني، تضمن التعبري احلر عن إرادة

  .العامة يف بلده أن تتاح له، على قدم املساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف) ج

  ٢٦املادة 
ويف هذا الصدد جيب أن حيظر القا�ون أي . متساو يف التمتع حبمايته الناس مجيعا سواء أمام القا�ون ويتمتعون دون أي متييز حبق

اجلنس أو اللغة أو الدين أو  جلميع األشخاص على السواء محاية فعالة من التمييز ألي سبب، كالعرق أو اللون أو متييز وأن يكفل
  .االجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غري ذلك من األسباب سياسي، أو األصل القومي أوالرأي سياسيا أو غري 

  ٢٧املادة 
لغوية، أن حيرم األشخاص املنتسبون إىل األقليات املذكورة من حق  ال جيوز، يف الدول اليت توجد فيها أقليات اثنية أو دينية أو

  .اآلخرين يف مجاعتهم مة شعائره أو استخدام لغتهم، باالشرتاك مع األعضاءاخلاصة أو اجملاهرة بدينهم وإقا التمتع بثقافتهم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 

  اجلزء الرابع
 

 ٢٨املادة 

وتتألف هذه "). اللجنة"إليها يف ما يلي من هذا العهد باسم  يشار(تنشأ جلنة تسمى اللجنة املعنية حبقوق اإل�سان  .١
  .املنصوص عليها يف ما يليعضوا وتتوىل الوظائف  اللجنة من مثا�ية عشر

 الدول األطراف يف هذا العهد، من ذوى املناقب اخللقية الرفيعة املشهود هلم باالختصاص تؤلف اللجنة من مواطنني يف .٢

  .اخلربة القا�و�ية يف ميدان حقوق اإل�سان، مع مراعاة أن من املفيد أن يشرك فيها بعض األشخاص ذوى

  .الشخصية خاب، وهم يعملون فيها بصفتهميتم تعيني أعضاء اللجنة باال�ت .٣

 ٢٩املادة 

، ٢٨تتوفر هلم املؤهالت املنصوص عليها يف املادة  يتم ا�تخاب أعضاء اللجنة باالقرتاع السري من قائمة أشخاص .١
   .األطراف يف هذا العهد تكون قد رشحتهم هلذا الغرض الدول

  .حصرا، شخصني على األكثر لكل دولة طرف يف هذا العهد أن ترشح، من بني مواطنيها .٢

  .حيوز ترشيح الشخص ذاته أكثر من مرة .٣

 ٣٠املادة 

  .�فاذ هذا العهد جيرى اال�تخاب األول يف موعد ال يتجاوز ستة أشهر من بدء .١

يف غري حالة اال�تخاب مللء مقعد يعلن شغوره وفقا  قبل أربعة أشهر على األقل من موعد أي ا�تخاب لعضوية اللجنة، .٢
 لألمم املتحدة إىل الدول األطراف يف هذا العهد رسالة خطية يدعوها فيها إىل تقديم ، يوجه األمني العام٣٤للمادة 

  .أمساء مرشحيها لعضوية اللجنة يف غضون ثالثة أشهر

الدولة  املتحدة قائمة أمساء مجيع املرشحني على هذا النحو، بالرتتيب األلفبائي ومع ذكر يضع األمني العام لألمم .٣
العهد قبل شهر على األقل من موعد كل  طرف اليت رشحت كال منهم، ويبلغ هذه القائمة إىل الدول األطراف يف هذاال

  .ا�تخاب



 تعقده الدول األطراف يف هذا العهد، بدعوة من األمني العام لألمم املتحدة، يف مقر ينتخب أعضاء اللجنة يف اجتماع .٤

األطراف يف هذا العهد، يفوز  يكتمل النصاب فيه حبضور ممثلي ثلثي الدولوفى هذا االجتماع، الذي . األمم املتحدة
على أكرب عدد من األصوات وعلى األغلبية املطلقة  يف اال�تخاب لعضوية اللجنة أولئك املرشحون الذين حصلوا

  .احلاضرين واملقرتعني ألصوات ممثلي الدول األطراف

 ٣١املادة 

  .دولة احد من مواطين أيةال جيوز أن تضم اللجنة أكثر من و .١

  .خمتلف احلضارات والنظم القا�و�ية الرئيسية يراعى، يف اال�تخاب لعضوية اللجنة، عدالة التوزيع اجلغرايف ومتثيل .٢

 ٣٢املادة 

إال أن والية . وجيوز أن يعاد ا�تخاهبم إذا أعيد ترشيحهم .يكون ا�تخاب أعضاء اللجنة لوالية مدهتا أربع سنوات .١
 يف اال�تخاب األول تنقضي با�تهاء سنتني، ويتم حتديد هؤالء األعضاء التسعة فورا عضاء املنتخبنيتسعة من األ

 .باختيار أمسائهم بالقرعة ٣٠  من املادة٤ا�تهاء اال�تخاب األول، بأن يقوم رئيس االجتماع املنصوص عليه يف الفقرة 

  .لسالفة من هذا اجلزء من هذا العهدللمواد ا تتم اال�تخابات الالزمة عند ا�قضاء الوالية وفقا .٢

  ٣٣املادة 
عن االضطالع بوظائفه ألي سبب غري الغياب ذي الطابع  إذا ا�قطع عضو يف اللجنة، بإمجاع رأى أعضائها اآلخرين، .١

 ذلك إىل األمني العام لألمم املتحدة، فيعلن األمني العام حينئذ شغور مقعد ذلك يقوم رئيس اللجنة بإبالغ املؤقت، 

   .لعضوا

ذلك إىل األمني العام لألمم املتحدة، فيعلن  يف حالة وفاة أو استقالة عضو يف اللجنة، يقوم رئيس اللجنة فورا بإبالغ .٢
  .ابتداء من تاريخ وفاته أو من تاريخ �فاذ استقالته األمني العام حينئذ شغور مقعد ذلك العضو

 ٣٤املادة 

العضو الذي جيب استبداله ال تنقضي خالل األشهر الستة اليت  كا�ت والية، و٣٣إذا أعلن شغور مقعد ما طبقا للمادة  .١
جيوز هلا،  يقوم األمني العام لألمم املتحدة بإبالغ ذلك إىل الدول األطراف يف هذا العهد، اليت تلي إعالن شغور مقعده،

  .الشاغر  من أجل ملء املقعد٢٩خالل مهلة شهرين، تقديم مرشحني وفقا للمادة 



النحو، بالرتتيب األلفبائي، ويبلغ هذه القائمة إىل  ألمني العام لألمم املتحدة قائمة بأمساء مجيع املرشحني على هذايضع ا .٢
ذاك جيرى اال�تخاب الالزم مللء املقعد الشاغر طبقا لألحكام اخلاصة بذلك من  وإذ. الدول األطراف يف هذا العهد

  .اجلزء من هذا العهد هذا

 يتوىل مهام العضوية فيها حتى ا�قضاء ما تبقى من ٣٣للمادة  ا�تخب مللء مقعد أعلن شغوره طبقاكل عضو يف اللجنة  .٣
  .مقعده يف اللجنة مبقتضى أحكام تلك املادة مدة والية العضو الذي شغر

  ٣٥املادة 
حدة بالشروط اليت تقررها املتحدة، مكافآت تقتطع من موارد األمم املت يتقاضى أعضاء اللجنة، مبوافقة اجلمعية العامة لألمم

  .مع أخذ أمهية مسؤوليات اللجنة بعني االعتبار اجلمعية العامة،

  ٣٦املادة 
وتسهيالت لتمكني اللجنة من االضطالع الفعال بالوظائف املنوطة هبا مبقتضى  يوفر األمني العام لألمم املتحدة ما يلزم من موظفني

  .هذا العهد

 ٣٧املادة 

  .اجتماعها األول يف مقر األمم املتحدة لألمم املتحدة دعوة اللجنة إىل عقديتوىل األمني العام  .١

  .األوقات اليت ينص عليها �ظامها الداخلي بعد اجتماعها األول، جتتمع اللجنة يف .٢

  .األمم املتحدة أو يف مكتب األمم املتحدة جبنيف تعقد اللجنة اجتماعاهتا عادة يف مقر .٣

  ٣٨املادة 
  .رمسيا، يف جلسة علنية، بالقيام مبهامه بكل جترد و�زاهة عضاء اللجنة، قبل توليه منصبه، بالتعهديقوم كل عضو من أ

 ٣٩املادة 

  .ا�تخاهبم وجيوز أن يعاد. تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها ملدة سنتني .١

  :التاليني تتوىل اللجنة بنفسها وضع �ظامها الداخلي، ولكن مع تضمينه احلكمني .٢

 حبضور اثين عشر عضوا،يكتمل النصاب ) أ

  .بأغلبية أصوات أعضائها احلاضرين تتخذ قرارات اللجنة) ب

  
 



 ٤٠املادة 

التدابري اليت اختذهتا واليت متثل إعماال للحقوق املعرتف هبا فيه،  تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد بتقديم تقارير عن .١
  :احملرز يف التمتع هبذه احلقوق، وذلك وعن التقدم

 الدول األطراف املعنية، ل سنة من بدء �فاذ هذا العهد إزاءخال) أ

  .ثم كلما طلبت اللجنة إليها ذلك) ب

ويشار وجوبا يف التقارير املقدمة  .التقارير إىل األمني العام لألمم املتحدة، الذي حييلها إىل اللجنة للنظر فيها تقدم مجيع .٢
  .كام هذا العهدأح إىل ما قد يقوم من عوامل ومصاعب تؤثر يف تنفيذ

حييل إىل الوكاالت املتخصصة املعنية �سخا من أية أجزاء من  لألمني العام لألمم املتحدة، بعد التشاور مع اللجنة، أن .٣
  .ميدان اختصاصها تلك التقارير قد تدخل يف

دول مبا تضعه هي من وعليها أن توايف هذه ال. هذا العهد تقوم اللجنة بدراسة التقارير املقدمة من الدول األطراف يف .٤
وللجنة أيضا أن توايف اجمللس االقتصادي واالجتماعي بتلك املالحظات . تستنسبها تقارير، وبأية مالحظات عامة

  .بنسخ من التقارير اليت تلقتها من الدول األطراف يف هذا العهد مشفوعة

 من هذه ٤للفقرة  ت تكون قد أبديت وفقايف هذا العهد أن تقدم إىل اللجنة تعليقات على أية مالحظا للدول األطراف .٥
  .املادة

 ٤١املادة 

أحكام هذه املادة، أهنا تعرتف باختصاص اللجنة يف  لكل دولة طرف يف هذا العهد أن تعلن يف أي حني، مبقتضى .١
  هذاادعاء دولة طرف بأن دولة طرفا أخرى ال تفي بااللتزامات اليت يرتبها عليها استالم ودراسة بالغات تنطوي على

دولة طرف أصدرت  وال جيوز استالم ودراسة البالغات املقدمة مبوجب هذه املادة إال إذا صدرت عن. العهد
اللجنة أي بالغ يهم دولة طرفا مل تصدر  وال جيوز أن تستلم. إعال�ا تعرتف فيه، يف ما خيصها، باختصاص اللجنة

  : يتم استالمها وفق ألحكام هذه املادةالبالغات اليت ويطبق اإلجراء التايل على. اإلعالن املذكور

 هذا العهد إن دولة طرفا أخرى تتخلف عن تطبيق أحكام هذا العهد، كان هلا أن تسرتعى إذا رأت دولة طرف يف) أ

خالل ثالثة أشهر من  وعلى الدولة املستلمة أن تقوم،. �ظر هذه الدولة الطرف، يف بالغ خطى، إىل هذا التخلف
من أي �وع آخر يوضح املسألة وينبغي أن ينطوي، بقدر   بإيداع الدولة املرسلة، خطيا، تفسريا أو بيا�ااستالمها البالغ،



إشارة إىل القواعد اإلجرائية وطرق التظلم احمللية اليت استخدمت أو اجلاري  ما يكون ذلك ممكنا ومفيدا، على
 أو اليت ال تزال متاحة، استخدامها

الطرفني املعنيتني خالل ستة أشهر من تاريخ تلقى الدولة   تسوية ترضى كلتا الدولتنيفإذا مل تنته املسألة إىل) ب
 األخرى، لكل منهما أن حتيل املسألة إىل اللجنة بإشعار توجهه إليها وإىل الدولة املستلمة للبالغ األول، كان

 مجيع طرق التظلم احمللية املتاحة قد جلئ من أن ال جيوز أن تنظر اللجنة يف املسألة احملالة إليها إال بعد اإلستيثاق) ج
وال تنطبق هذه القاعدة يف احلاالت اليت تستغرق . الدويل املعرتف هبا عموما إليها واستنفدت، طبقا ملبادئ القا�ون

 إجراءات التظلم مددا تتجاوز احلدود املعقولة، فيها

 دة،حبثها الرسائل يف إطار هذه املا تعقد اللجنة جلسات سرية لدى) د

، أن تعرض مساعيها احلميدة على الدولتني الطرفني املعنيتني، )ج(الفرعية  على اللجنة، مع مراعاة أحكام الفقرة) هـ
هذا  إىل حل ودي للمسألة على أساس احرتام حقوق اإل�سان واحلريات األساسية املعرتف هبا يف بغية الوصول

 العهد،

إىل تزويدها ) ب(املعنيتني املشار إليهما يف الفقرة الفرعية  دعو الدولتني الطرفنيللجنة، يف أية مسألة حمالة إليها، أن ت) و
 .شأن بأية معلومات ذات

إيفاد من ميثلها لدى اللجنة أثناء �ظرها يف  حق) ب(للدولتني الطرفني املعنيتني املشار إليهما يف الفقرة الفرعية ) ز
على اللجنة أن تقدم تقريرا يف غضون اثين عشر شهرا من ) ح(، أو خطيا/و املسألة، وحق تقديم املالحظات شفويا

 :)ب(اإلشعار املنصوص عليه يف الفقرة الفرعية  تاريخ تلقيها

، قصرت اللجنة تقريرها على عرض موجز )هـ(مع شروط الفقرة الفرعية  فإذا مت التوصل إىل حل يتفق )١
  مت التوصل إليه، للوقائع وللحل الذي

، قصرت اللجنة تقريرها على عرض موجز )هـ) صل إىل حل يتفق مع شروط الفقرة الفرعيةوإذا مل يتم التو  )٢
وحمضر البيا�ات الشفوية املقدمة من الدولتني الطرفني  للوقائع، وضمت إىل التقرير املذكرات اخلطية

 .املعنيتني

 .مسألة، إبالغ التقرير إىل الدولتني الطرفني املعنيتني وجيب، يف كل



 )١( املادة متى قامت عشر من الدول اإلطراف يف هذا العهد بإصدار إعال�ات يف إطار الفقرة أحكام هذهيبدأ �فاذ  .٢
لألمم املتحدة، الذي يرسل صورا منها  وتقوم الدول األطراف بإيداع هذه اإلعال�ات لدى األمني العام. من هذه املادة

وال . ا يف أي وقت بإخطار ترسله إىل األمني العامتسحب إعالهن وللدولة الطرف أن. إىل الدول األطراف األخرى
بالغ  يف أية مسألة تكون موضوع بالغ سبق إرساله يف إطار هذه املادة، وال جيوز استالم أي خيل هذا السحب بالنظر

الدولة الطرف املعنية قد  جديد من أية دولة طرف بعد تلقى األمني العام اإلخطار بسحب اإلعالن، ما مل تكن
  . إعال�ا جديداأصدرت

 ٤٢املادة 

 حال مرضيا للدولتني الطرفني املعنيتني جاز هلا، بعد ٤١للمادة  إذا تعذر على اللجنة حل مسألة أحيلت إليها وفقا)  أ .١
") اهليئة"باسم  يشار إليها يف ما يلي(موافقة الدولتني الطرفني املعنيتني، تعيني هيئة توفيق خاصة  احلصول مسبقا على

التوصل إىل حل ودي للمسألة على أساس احرتام  ها احلميدة حتت تصرف الدولتني الطرفني املعنيتني بغيةتضع مساعي
 أحكام هذا العهد،

املعنيتني  فإذا تعذر وصول الدولتني الطرفني. من مخسة أشخاص تقبلهم الدولتان الطرفان املعنيتان تتألف اهليئة) ب
من بني أعضائها باالقرتاع السري وبأكثرية  يئة كلها أو بعضها، تنتخب اللجنةخالل ثالثة اشهر إىل اتفاق على تكوين اهل

  .عليهم الثلثني، أعضاء اهليئة الذين مل يتفق

الدولتني الطرفني املعنيتني أو من مواطين أية دولة  وجيب أال يكو�وا من مواطين. يعمل أعضاء اهليئة بصفتهم الشخصية .٢
   .٤١كون طرفا فيه ولكنها مل تصدر اإلعالن املنصوص عليه يف املادة ت ال تكون طرفا يف هذا العهد أو

  .اهليئة رئيسها وتضع النظام الداخلي اخلاص هبا تنتخب .٣

 ولكن من اجلائز عقدها يف أي. مقر األمم املتحدة أو يف مكتب األمم املتحدة جبنيف تعقد اجتماعات اهليئة عادة يف .٤

  .الدولتني الطرفني املعنيتني لتشاور مع األمني العام لألمم املتحدة ومعمكان مناسب آخر قد تعينه اهليئة با

  .خدماهتا، أيضا، للهيئات املعينة مبقتضى هذه املادة  بتوفري٣٦تقوم األما�ة املنصوص عليها يف املادة  .٥

الطرفني املعنيتني  ولتنيتلقتها اللجنة ومجعتها حتت تصرف اهليئة، اليت جيوز هلا أن تطلب إيل الد توضع املعلومات اليت .٦
   .تزويدها بأية معلومات أخرى ذات صلة باملوضوع



تتجاوز اثين عشر  اهليئة، بعد استنفادها �ظر املسألة من خمتلف جوا�بها، ولكن على أي حال خالل مهلة ال تقوم .٧
  : املعنيتنيإىل الدولتني الطرفني شهرا بعد عرض املسألة عليها، بتقديم تقرير إىل رئيس اللجنة إلهنائه

املسألة خالل اثين عشر شهرا، قصرت تقريرها على إشارة موجزة إىل املرحلة  فإذا تعذر على اهليئة إجناز النظر يف) أ
 من هذا النظر، اليت بلغتها

اإل�سان املعرتف هبا يف هذا العهد، قصرت  وإذا مت التوصل إىل حل ودي للمسألة على أساس احرتام حقوق) ب
 الذي مت التوصل إليه، رها على عرض موجز للوقائع وللحلاهليئة تقري

، ضمنت اهليئة تقريرها النتائج اليت وصلت إليها )ب(الفرعية  وإذا مل يتم التوصل إىل حل تتوفر له شروط الفقرة) ج
بشأن إمكا�يات  الوقائعية املتصلة بالقضية املختلف عليها بني الدولتني الطرفني املعنيتني، وآراءها بشأن مجيع املسائل

 املقدمة من الدولتني الطرفني املعنيتني، حل املسألة حال وديا، وكذلك املذكرات اخلطية وحمضر املالحظات الشفوية

تقوم الدولتان الطرفان املعنيتان، يف غضون ثالثة أشهر من استالمهما ) ج(الفقرة  إذا قدمت اهليئة تقريرها يف إطار) د
  . اللجنة هل تقبالن أم ال تقبالن مضامني تقرير اهليئةالتقرير، بإبالغ رئيس هذا

  .٤١ختل أحكام هذه املادة باملسؤوليات املنوطة باللجنة يف املادة  ال .٨

تقديرات يضعها األمني  الدولتان الطرفان املعنيتان بالتساوي سداد مجيع �فقات أعضاء اللجنة على أساس تتقاسم .٩
  .العام لألمم املتحدة

 القيام، عند اللزوم، بدفع �فقات أعضاء اهليئة قبل سداد الدولتني الطرفني املعنيتني  لألمم املتحدة سلطةلألمني العام .١٠

  . من هذه املادة٩هلا وفقا للفقرة 

  ٤٣املادة 
 ، حق التمتع بالتسهيالت واالمتيازات٤٢يعينون وفقا للمادة  يكون ألعضاء اللجنة وألعضاء هيئات التوفيق اخلاصة الذين قد

اتفاقية امتيازات األمم  للخرباء املكلفني مبهمة لألمم املتحدة املنصوص عليها يف الفروع اليت تتناول ذلك من واحلصا�ات املقررة
   .املتحدة وحصا�اهتا

  
  
  
 



  ٤٤املادة 
تضى الصكوك باإلجراءات املقررة يف ميدان حقوق اإل�سان يف أو مبق تنطبق األحكام املتعلقة بتنفيذ هذا العهد دون إخالل

هذا العهد من اللجوء إىل  واالتفاقيات اخلاصة باألمم املتحدة والوكاالت املتخصصة، وال متنع الدول األطراف يف التأسيسية
  .العمومية أو اخلاصة النافذة فيما بينها إجراءات أخرى لتسوية �زاع ما طبقا لالتفاقات الدولية

  ٤٥املادة 
  .اجمللس االقتصادي واالجتماعي، تقريرا سنويا عن أعماهلا  لألمم املتحدة، عن طريقتقدم اللجنة إىل اجلمعية العامة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  اجلزء اخلامس
 

  ٤٦املادة 
مبا يف ميثاق األمم املتحدة ودساتري الوكاالت املتخصصة من  ليس يف أحكام هذا العهد ما جيوز تأويله على حنو يفيد إخالله

  .هذا العهد اخلاصة بكل من هيئات األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة بصدد املسائل اليت يتناوهلا أحكام حتدد املسئوليات

  ٤٧املادة 
إخالله مبا جلميع الشعوب من حق أصيل يف التمتع واال�تفاع  ليس يف أي من أحكام هذا العهد ما جيوز تأويله على حنو يفيد

  .لطبيعيةبثرواهتا ومواردها ا الكاملني، مبلء احلرية،

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  اجلزء السادس
 

 ٤٨املادة 

عضو يف أية وكالة من وكاالهتا املتخصصة، وأية دولة طرف  هذا العهد متاح لتوقيع أية دولة عضو يف األمم املتحدة أو .١
طرفا يف  صبحالعدل الدولية، وأية دولة أخرى دعتها اجلمعية العامة لألمم املتحدة إىل أن ت يف النظام األساسي حملكمة

  .هذا العهد

  .العام لألمم املتحدة وتودع صكوك التصديق لدى األمني. خيضع هذا العهد للتصديق .٢

  . من هذه املادة١إليها يف الفقرة  يتاح اال�ضمام إىل هذا العهد ألية دولة من الدول املشار .٣

  .العام لألمم املتحدة يقع اال�ضمام بإيداع صك ا�ضمام لدى األمني .٤

هذا العهد أو ا�ضمت إليه بإيداع كل صك من صكوك  األمني العام لألمم املتحدة مجيع الدول اليت وقعتخيطر  .٥
  .التصديق أو اال�ضمام

 ٤٩املادة 

اال�ضمام أو التصديق اخلامس والثالثني لدى األمني العام  يبدأ �فاذ هذا العهد بعد ثالث أشهر من تاريخ إيداع صك .١
  .لألمم املتحدة

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

  ٥٠املادة 
  .لوحدات اليت تتشكل منها الدول االحتاديةا تنطبق أحكام هذا العهد، دون أي قيد أو استثناء على مجيع

 ٥١املادة 

وعلى أثر ذلك يقوم . �صه لدى األمني العام لألمم املتحدة ألية دولة طرف يف هذا العهد أن تقرتح تعديال عليه تودع .١
عقد  ت حتبذاألطراف يف هذا العهد بأية تعديالت مقرتحة، طالبا إليها إعالمه عما إذا كا� األمني العام بإبالغ الدول

املؤمتر ثلث الدول األطراف على  فإذا حبذ عقد. مؤمتر للدول األطراف للنظر يف تلك املقرتحات والتصويت عليها



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

 العامة لألمم املتحدة وقبلتها أغلبية ثلثي الدول األطراف يف هذا العهد، وفقا يبدأ �فاذ التعديالت متى أقرهتا اجلمعية .٢

  .لإلجراءات الدستورية لدى كل منها

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

  ٥٢املادة 
، خيطر األمني العام لألمم املتحدة مجيع الدول املشار إليها يف ٤٨املادة   من٥بصرف النظر عن اإلخطارات اليت تتم مبقتضى الفقرة 

 :من املادة املذكورة مبا يلي ١الفقرة 

 ،٤٨للمادة  امات املودعة طبقاالتوقيعات والتصديقات واإل�ضم) أ

  .٥١تعديالت تتم يف إطار املادة  ، وتاريخ بدء �فاذ أية٤٩تاريخ بدء �فاذ هذا العهد مبقتضى املادة ) ب

  ٥٣املادة 
واإل�كليزية والروسية والصينية والفر�سية، يف  يودع هذا العهد، الذي تتساوى يف احلجية �صوصه باألسبا�ية .١

  .ةحمفوظات األمم املتحد

 .٤٨إليها يف املادة  األمني العام لألمم املتحدة بإرسال صور مصدقة من هذا العهد إىل مجيع الدول املشار يقوم .٢


