
 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

  اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام 

   ١٩٦٦ديسمبر / المؤرخ في كانون األول) ألف( ٢٢٠٠بقرار الجمعية العامة 

   ٤٩، طبقا للمادة ١٩٧٦مارس / آذار ٢٣: تاريخ بدء النفاذ 

    الديباجة

  إن الدول األطراف في هذا العهد، 

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

  وإذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة اإلنسان األصيلة فيه، 

الس��بيل الوحي��د لتحقي��ق المث��ل األعل��ى المتمث��ل، وفق��ا لإلع�الن الع��المي لحق��وق اإلنس��ان، ف��ي أن يك��ون البش��ر أح��رارا،  وإذ ت�درك أن
ومتمتعين بالحرية المدنية والسياسية ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئة الظروف لتمكين ك�ل إنس�ان م�ن التمت�ع بحقوق�ه 

  قتصادية واالجتماعية والثقافية، المدنية والسياسية، وكذلك بحقوقه اال

وإذ تض��ع ف��ي اعتباره��ا م��ا عل��ى ال��دول، بمقتض��ى ميث��اق األم��م المتح��دة، م��ن الت��زام بتعزي��ز االحت��رام والمراع��اة الع��الميين لحق��وق 
  اإلنسان وحرياته، 

ليه�ا، مس�ؤولية الس�عي إل�ى وإذ تدرك أن على الف�رد، ال�ذي تترت�ب علي�ه واجب�ات إزاء األف�راد اآلخ�رين إزاء الجماع�ة الت�ي ينتم�ي إ
  تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد، 

  : قد اتفقت على المواد التالية 

  الجزء األول 

   ١المادة 

لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها، وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في الس�عي لتحقي�ق  -١
  . نمائها االقتصادي واالجتماعي والثقافي

منبثقة ع�ن لجميع الشعوب، سعيا وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخالل بأية التزامات  -٢
وال يج�وز ف�ي أي�ة ح�ال حرم�ان أي . مقتضيات التعاون االقتص�ادي ال�دولي الق�ائم عل�ى مب�دأ المنفع�ة المتبادل�ة وع�ن الق�انون ال�دولي

  . شعب من أسباب عيشه الخاصة

ع�ة ب�الحكم ال�ذاتي على الدول األطراف في هذا العه�د، بم�ا فيه�ا ال�دول الت�ي تق�ع عل�ى عاتقه�ا مس�ؤولية إدارة األق�اليم غي�ر المتمت -٣
  . واألقاليم المشمولة بالوصاية، أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق، وفقا ألحكام ميثاق األمم المتحدة

  

    



  الجزء الثاني 

   ٢المادة 

تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع األفراد الموجودين في إقليمه�ا  -١
والداخلين في واليتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغ�ة، أو ال�دين، أو ال�رأي سياس�ي أو غي�ر سياس�ي، أو 

  . الجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من األسباباألصل القومي أو ا

تتعه��د ك��ل دول��ة ط��رف ف��ي ه��ذا العه��د، إذا كان��ت ت��دابيرها التش��ريعية أو غي��ر التش��ريعية القائم��ة ال تكف��ل فع��ال إعم��ال الحق��وق  -٢
ن ض�رورة له�ذا اإلعم�ال م�ن ت�دابير المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا إلجراءاتها الدستورية وألحكام ه�ذا العه�د، م�ا يك�و

  . تشريعية أو غير تشريعية

  : تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد  -٣

بأن تكفل توفر سبيل فعال للتظلم ألي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر االنته�اك ع�ن ) أ(
  أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية، 

متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعي انتهاكها س�لطة قض�ائية أو إداري�ة أو تش�ريعية مختص�ة، أو بأن تكفل لكل ) ب(
  أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني، وبأن تنمي إمكانيات التظلم القضائي، 

  . لمينبأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ األحكام الصادرة لمصالح المتظ) ج(

   ٣المادة 

تتعهد الدول األطراف في هذا العه�د بكفال�ة تس�اوي الرج�ال والنس�اء ف�ي ح�ق التمت�ع بجمي�ع الحق�وق المدني�ة والسياس�ية المنص�وص 
  . عليها في هذا العهد

   ٤المادة 

في هذا العهد أن تتخذ، ف�ي  في حاالت الطوارئ االستثنائية التي تتهدد حياة األمة، والمعلن قيامها رسميا، يجوز للدول األطراف -١
أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير ال تتقيد بااللتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العه�د، ش�ريطة ع�دم مناف�اة ه�ذه الت�دابير 

و الل�ون أو لاللتزامات األخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تميي�ز يك�ون مب�رره الوحي�د ه�و الع�رق أ
  . الجنس أو اللغة أو الدين أو األصل االجتماعي

  . ١١و ) ٢و ١الفقرتين ( ٨و  ٧و  ٦ال يجيز هذا النص أي مخالفة ألحكام المواد  -٢

على أية دولة طرف في هذا العهد استخدمت ح�ق ع�دم التقي�د أن تعل�م ال�دول األط�راف األخ�رى ف�ورا، ع�ن طري�ق األم�ين الع�ام  -٣
وعليها، في التاريخ ال�ذي تنه�ي في�ه ع�دم التقي�د، أن تعلمه�ا . لألمم المتحدة، باألحكام التي لم تتقيد بها وباألسباب التي دفعتها إلى ذلك

  . لطريق ذاتهبذلك مرة أخرى وبا

   ٥المادة 

ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه عل�ى ح�ق ألي دول�ة أو جماع�ة أو ش�خص بمباش�رة أي نش�اط أو  -١
القيام بأي عمل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف به�ا ف�ي ه�ذا العه�د أو إل�ى ف�رض قي�ود عليه�ا أوس�ع م�ن تل�ك 

  . ليها فيهالمنصوص ع



ال يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق اإلنس�ان األساس�ية المعت�رف به�ا أو الناف�دة ف�ي أي بل�د تطبيق�ا لق�وانين أو  -٢
  . اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف، بذريعة كون هذا العهد ال يعترف بها أو كون اعترافه بها أضيق مدى

  الجزء الثالث 

   ٦المادة 

  . وال يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا. وعلى القانون أن يحمي هذا الحق. الحق في الحياة حق مالزم لكل إنسان -١

في البلدان التي لم تلغ عقوبة اإلعدام، أن يحكم به�ذه العقوب�ة إال ج�زاء عل�ى أش�د الج�رائم خط�ورة وفق�ا للتش�ريع الناف�ذ . ال يجوز -٢
وال يج�وز تطبي�ق . لف ألحكام هذا العهد والتفاقي�ة من�ع جريم�ة اإلب�ادة الجماعي�ة والمعاقب�ة عليه�اوقت ارتكاب الجريمة وغير المخا

  . هذه العقوبة إال بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة

 حين يكون الحرمان من الحياة جريمة م�ن ج�رائم اإلب�ادة الجماعي�ة، يك�ون م�ن المفه�وم بداه�ة أن�ه ل�يس ف�ي ه�ذه الم�ادة أي ن�ص -٣

يجيز ألية دولة طرف في هذا العهد أن تعفي نفسها على أية ص�ورة م�ن أي الت�زام يك�ون مترتب�ا عليه�ا بمقتض�ى أحك�ام اتفاقي�ة من�ع 
  . جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها

الخ�اص أو إب�دال  ويج�وز م�نح العف�و الع�ام أو العف�و. ألي شخص حكم عليه باإلعدام حق التماس العفو الخاص أو إب�دال العقوب�ة -٤
  . عقوبة اإلعدام في جميع الحاالت

  . ال يجوز الحكم بعقوبة اإلعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، وال تنفذ هذه العقوبة بالحوامل -٥

  . ليس في هذه المادة أي حكم يجوز التذرع به لتأخير أو منع إلغاء اإلعدام من قبل أية دولة طرف في هذا العهد -٦

   ٧المادة 

وعل�ى وج�ه الخص�وص، ال يج�وز . ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الحاطة بالكرام�ة
  . و علمية على أحد دون رضاه الحرإجراء أية تجربة طبية أ

   ٨المادة 

  . ال يجوز استرقاق أحد، ويحظر الرق واالتجار بالرقيق بجميع صورهما -١

  . ال يجوز إخضاع أحد للعبودية -٢

٣-   

  ال يجوز إكراه أحد على السخرة أو العمل اإللزامي، ) أ(
التي تجيز المعاقبة على بعض الج�رائم بالس�جن م�ع األش�غال الش�اقة، على نحو يجعلها، في البلدان ) أ( ٣ال يجوز تأويل الفقرة ) ب(

  تمنع تنفيذ عقوبة األشغال الشاقة المحكوم بها من قبل محكمة مختصة، 
  ، "السخرة أو العمل اإللزامي "ألغراض هذه الفقرة، ال يشمل تعبير ) ج(

ض ع�ادة عل�ى الش�خص المعتق�ل نتيج�ة ق�رار قض�ائي أو والت�ي تف�ر) ب(األعمال والخ�دمات غي�ر المقص�ودة ب�الفقرة الفرعي�ة " ١"
  قانوني أو الذي صدر بحقه مثل هذا القرار ثم أفرج عنه بصورة مشروطة ، 

أية خدمة ذات طابع عسكري، وكذلك، في البلدان التي تعت�رف بح�ق االس�تنكاف الض�ميري ع�ن الخدم�ة العس�كرية، أي�ة خدم�ة " ٢"
  ضميريا،  قومية يفرضها القانون على المستنكفين

  أية خدمة تفرض في حاالت الطوارئ أو النكبات التي تهدد حياة الجماعة أو رفاهها، " ٣"

  . أية أعمال أو خدمات تشكل جزءا من االلتزامات المدنية العادية" ٤"



   ٩المادة 

وال يجوز حرمان أحد من حريت�ه إال . وال يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. لكل فرد حق في الحرية وفي األمان على شخصه -١
  . ألسباب ينص عليها القانون وطبق اإلجراء المقرر فيه

  . همة توجه إليهيتوجب إبالغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبالغه سريعا بأية ت -٢

يقدم الموقوف أو المعتق�ل بتهم�ة جزائي�ة، س�ريعا إل�ى أح�د القض�اة أو أح�د الم�وظفين المخ�ولين قانون�ا مباش�رة وظ�ائف قض�ائية،  -٣
وال يجوز أن يكون احتجاز األشخاص الذين ينتظ�رون المحاكم�ة ه�و . ويكون من حقه أن يحاكم خالل مهلة معقولة أو أن يفرج عنه

مة، ولكن من الجائز تعليق اإلفراج عنهم على ض�مانات لكفال�ة حض�ورهم المحاكم�ة ف�ي أي�ة مرحل�ة أخ�رى م�ن مراح�ل القاعدة العا
  . اإلجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند االقتضاء

وني�ة لكل شخص حرم من حريته ب�التوقيف أو االعتق�ال ح�ق الرج�وع إل�ى محكم�ة لك�ي تفص�ل ه�ذه المحكم�ة دون إبط�اء ف�ي قان -٤
  . اعتقاله، وتأمر باإلفراج عنه إذا كان االعتقال غير قانوني

  . لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض -٥

   ١٠المادة 

  . يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة األصيلة في الشخص اإلنساني -١

يفصل األشخاص المتهمون عن األشخاص المدانين، إال في ظروف استثنائية، ويكونون محل معاملة على ح�دة تتف�ق م�ع ك�ونهم ) أ(
  أشخاصا غير مدانين، 

  . يفصل المتهمون األحداث عن البالغين، و يحالون بالسرعة الممكنة إلى القضاء للفصل في قضاياهم) ب(

ويفص�ل . ملة المسجونين معاملة يكون ه�دفها األساس�ي إص�الحهم وإع�ادة ت�أهيلهم االجتم�اعييجب أن يراعي نظام السجون معا -٢
  . المذنبون األحداث عن البالغين ويعاملون معاملة تتفق مع سنهم ومركزهم القانوني

   ١١المادة 

  . ال يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي

   ١٢المادة 

  . لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته -١

  . لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده -٢

مي أو ال يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعاله بأية قيود غير تلك التي ي�نص عليه�ا الق�انون، وتك�ون ض�رورية لحماي�ة األم�ن الق�و -٣
النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حقوق اآلخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق األخ�رى المعت�رف به�ا ف�ي 

  . هذا العهد

  . ال يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده -٤

  

  



   ١٣المادة 

رف في هذا العهد إال تنفيذا لقرار اتخذ وفقا للقانون، وبعد تمكين�ه، م�ا ل�م ال يجوز إبعاد األجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة ط
تحتم دواعي األمن القومي خالف ذلك، من عرض األسباب المؤيدة لعدم إبعاده ومن عرض قضيته على الس�لطة المختص�ة أو عل�ى 

  . من تعينه أو تعينهم خصيصا لذلك، ومن توكيل من يمثله أمامها أو أمامهم

   ١٤المادة 

ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إلي�ه أو ف�ي حقوق�ه والتزامات�ه ف�ي أي�ة . الناس جميعا سواء أمام القضاء -١
ويج�وز من�ع . دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحك�م الق�انون

لمحاكم��ة كله��ا أو بعض��ها ل��دواعي اآلداب العام��ة أو النظ��ام الع��ام أو األم��ن الق��ومي ف��ي مجتم��ع الص��حافة والجمه��ور م��ن حض��ور ا
ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة ألطراف الدعوى، أو ف�ي أدن�ى الح�دود الت�ي تراه�ا المحكم�ة ض�رورية ح�ين يك�ون 

إال أن أي حكم في قضية جزائية أو دع�وى مدني�ة يج�ب أن  من شأن العلنية في بعض الظروف االستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة،
يصدر بصورة علنية، إال إذا كان األمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خالف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خالف�ات ب�ين زوج�ين 

  . أو تتعلق بالوصاية على أطفال

  . جرم قانونامن حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه ال -٢

  : لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية -٣

  أن يتم إعالمه سريعا وبالتفصيل، وفي لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها، ) أ(

  دفاعه ولالتصال بمحام يختاره بنفسه، أن يعطى من الوقت ومن التسهيالت ما يكفيه إلعداد ) ب(
  أن يحاكم دون تأخير ال مبرر له، ) ج(

أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يخطر بحقه في وجود من ي�دافع عن�ه إذا ل�م ) د(
يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجرا عل�ى 

  ل الكافية لدفع هذا األجر، ذلك إذا كان ال يملك الوسائ
أن يناقش شهود االتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على اس�تدعاء ش�هود النف�ي ب�ذات الش�روط المطبق�ة ) هـ(

  في حالة شهود االتهام، 

  أن يزود مجانا بترجمان إذا كان ال يفهم أو ال يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة، ) و(
  . يكره على الشهادة ضد نفسه أو على االعتراف بذنبأال ) ز(

  . في حالة األحداث، يراعى جعل اإلجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة العمل على إعادة تأهيلهم -٤

 لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقا للقانون، إلى محكمة أعلى كي ما تعيد النظر في قرار إدانته وف�ي العق�اب ال�ذي حك�م -٥

  . به عليه

حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة، ثم أبطل هذا الحكم أو ص�در عف�و خ�اص عن�ه عل�ى أس�اس واقع�ة  -٦
جديدة أو واقعة حديثة االكتش�اف تحم�ل ال�دليل الق�اطع عل�ى وق�وع خط�أ قض�ائي، يتوج�ب تع�ويض الش�خص ال�ذي أن�زل ب�ه العق�اب 

م�ا ل�م يثب�ت أن�ه يتحم�ل، كلي�ا أو جزئي�ا، المس�ؤولية ع�ن ع�دم إفش�اء الواقع�ة المجهول�ة ف�ي الوق�ت  نتيجة تل�ك اإلدان�ة، وفق�ا للق�انون،
  . المناسب

ال يج�وز تع��ريض أح��د مج��ددا للمحاكم��ة أو للعق��اب عل��ى جريم��ة س��بق أن أدي��ن به��ا أو ب��ريء منه��ا بحك��م نه��ائي و وفق��ا للق��انون  -٧
  . ولإلجراءات الجنائية في كل بلد

  

  



   ١٥المادة 

ال ي�دان أي ف��رد بأي�ة جريم��ة بس�بب فع��ل أو امتن�اع ع��ن فع��ل ل�م يك��ن وق�ت ارتكاب��ه يش�كل جريم��ة بمقتض�ى الق��انون ال��وطني أو  -١
وإذا . كماال يجوز فرض أية عقوب�ة تك�ون أش�د م�ن تل�ك الت�ي كان�ت س�ارية المفع�ول ف�ي الوق�ت ال�ذي ارتكب�ت في�ه الجريم�ة. الدولي

  . نون ينص على عقوبة أخف، وجب أن يستفيد مرتكب الجريمة من هذا التخفيفحدث، بعد ارتكاب الجريمة، أن صدر قا

ليس في هذه المادة من شيء يخل بمحاكمة ومعاقبة أي شخص على أي فعل أو امتناع عن فعل ك�ان ح�ين ارتكاب�ه يش�كل جرم�ا  -٢
  . وفق المبادئ القانون العامة التي تعترف بها جماعة األمم

   ١٦المادة 

  . ي كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونيةلكل إنسان، ف

   ١٧المادة 

ال يجوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوص�ياته أو ش�ؤون أس�رته أو بيت�ه أو مراس�الته،  -١
  . وألي حمالت غير قانونية تمسن شرفه أو سمعته

  . التدخل أو المساسمن حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا  -٢

   ١٨المادة 

ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتن�اق أي دي�ن أو معتق�د . لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين -١
لم�أل أو عل�ى يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد و إقامة الشعائر والممارسة والتعل�يم، بمف�رده أو م�ع جماع�ة، وأم�ام ا

  . حدة

  . ال يجوز تعريض أحد إلكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره -٢

ال يج��وز إخض��اع حري��ة اإلنس��ان ف��ي إظه��ار دين��ه أو معتق��ده، إال للقي��ود الت��ي يفرض��ها الق��انون والت��ي تك��ون ض��رورية لحماي��ة  -٣
  . السالمة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حقوق اآلخرين وحرياتهم األساسية

رية اآلباء، أو األوصياء عند وجودهم، في تأمين تربية أوالدهم ديني�ا وخلقي�ا وفق�ا تتعهد الدول األطراف في هذا العهد باحترام ح -٤
  . لقناعاتهم الخاصة

   ١٩المادة 

  . لكل إنسان حق في اعتناق أراء دون مضايقة -١

له�ا إل�ى ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختل�ف ض�روب المعلوم�ات واألفك�ار وتلقيه�ا ونق. لكل إنسان حق في حرية التعبير -٢
  . اآلخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب أو بأية وسيلة أخرى يختارها

وعلى ذل�ك يج�وز إخض�اعها . من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة ٢تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة  -٣
  : لقانون وأن تكون ضروريةلبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص ا

   ،الحترام حقوق اآلخرين أو سمعتهم) أ(

  . لحماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة) ب(

  



   ٢٠المادة 

  . تحظر بالقانون أية دعاية للحرب -١

  . ل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنفتحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشك -٢

   ٢١المادة 

وال يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إال تلك الت�ي تف�رض طبق�ا للق�انون . يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به
م العام أو حماية الص�حة العام�ة أو وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة األمن القومي أو السالمة العامة أو النظا

  . اآلداب العامة أو حماية حقوق اآلخرين وحرياتهم

   ٢٢المادة 

  . لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات واالنضمام إليها من أجل حماية مصالحه -١

 تل�ك الت�ي ي�نص عليه�ا الق�انون وتش�كل ت�دابير ض�رورية، ف�ي مجتم�ع ال يجوز أن يوضع من القيود على ممارس�ة ه�ذا الح�ق إال -٢
ديمقراط��ي، لص��يانة األم��ن الق��ومي أو الس��المة العام��ة أو النظ��ام الع��ام أو حماي��ة الص��حة العام��ة أو اآلداب العام��ة أو حماي��ة حق��وق 

ة لقي��ود قانوني�ة عل��ى ممارس�ة ه��ذا وال تح��ول ه�ذه الم��ادة دون إخض�اع أف��راد الق�وات المس�لحة ورج��ال الش�رط. اآلخ�رين وحري�اتهم
  . الحق

بش�أن الحري�ة النقابي�ة  ١٩٤٨ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول األط�راف ف�ي اتفاقي�ة منظم�ة العم�ل الدولي�ة المعق�ودة ع�ام  -٣
مانات المنص�وص وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من ش�أنها، أو تطبي�ق الق�انون بطريق�ة م�ن ش�أنها أن تخ�ل بالض�

  . عليها في تلك االتفاقية

   ٢٣المادة 

  . األسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية واألساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة -١

  . يكون للرجل والمرأة، ابتداء من بلوغ سن الزواج، حق معترف به في التزوج وتأسيس أسرة -٢

  . ال ينعقد أي زواج إال برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كامال ال إكراه فيه -٣

تتخذ الدول األطراف في هذا العهد التدابير المناسبة لكفالة تساوي حقوق الزوجين وواجباتهما ل�دى الت�زوج وخ�الل قي�ام ال�زواج  -٤
  . لحماية الضرورية لألوالد في حالة وجودهموفي حالة االنحالل يتوجب اتخاذ تدابير لكفالة ا. ولدى انحالله

   ٢٤المادة 

يكون لكل ولد، دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغ�ة أو ال�دين أو األص�ل الق�ومي أو االجتم�اعي أو الث�روة أو  -١
  . ه قاصراالنسب، حق على أسرته وعلى المجتمع وعلى الدولة في اتخاذ تدابير الحماية التي يقتضيها كون

  . يتوجب تسجيل كلى طفل فور والدته ويعطى اسما يعرف به -٢

  . لكل طفل حق في اكتساب جنسية -٣

  



   ٢٥المادة 

، الحقوق التالية، الت�ي يج�ب أن تت�اح ل�ه فرص�ة التمت�ع به�ا ٢يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكورة في المادة 
  : دون قيود غير معقولة

  ارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية، أن يش) أ(

أن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوري�ا ب�االقتراع الع�ام وعل�ى ق�دم المس�اواة ب�ين الن�اخبين وبالتص�ويت الس�ري، ) ب(
   ،تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين

  . اواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلدهأن تتاح له، على قدم المس) ج(

   ٢٦المادة 

وف�ي ه�ذا الص�دد يج�ب أن يحظ�ر الق�انون . الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو ف�ي التمت�ع بحمايت�ه
كالعرق أو الل�ون أو الج�نس أو اللغ�ة أو ال�دين أي تمييز وأن يكفل لجميع األشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز ألي سبب، 

  . أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من األسباب

   ٢٧المادة 

قلي�ات الم�ذكورة م�ن ح�ق ال يجوز، في الدول التي توجد فيها أقليات اثنية أو دينية أو لغوية، أن يح�رم األش�خاص المنتس�بون إل�ى اال
  . التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، باالشتراك مع األعضاء اآلخرين في جماعتهم

    

  الجزء الرابع 

   ٢٨المادة 

وتت�ألف ه�ذه اللجن�ة م�ن "). لجن�ةال"يشار إليها في ما يلي م�ن ه�ذا العه�د باس�م " (اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان"تنشأ لجنة تسمى -١
  : ثمانية عشر عضوا وتتولى الوظائف المنصوص عليها في ما يلي

تؤلف اللجنة من مواطنين في الدول األطراف في هذا العه�د، م�ن ذوي المناق�ب الخلقي�ة الرفيع�ة المش�هود له�م باالختص�اص ف�ي  -٢
  . عض األشخاص ذوي الخبرة القانونيةميدان حقوق اإلنسان، مع مراعاة أن من المفيد أن يشرك فيها ب

  . يقع تعيين أعضاء اللجنة باالنتخاب، وهم يعملون فيها بصفتهم الشخصية -٣

   ٢٩المادة 

، تك�ون ق�د ٢٨يتم انتخاب أعضاء اللجنة باالقتراع السري من قائمة أشخاص تتوفر لهم المؤهالت المنصوص عليه�ا ف�ي الم�ادة  -١
  . راف في هذا العهدرشحتهم لهذا الغرض الدول األط

  . لكل دولة طرف في هذا العهد أن ترشح، من بين مواطنيها حصرا، شخصين على األكثر -٢

  . يجوز ترشيح الشخص ذاته أكثر من مرة -٣

  

  



   ٣٠المادة 

  . يجرى االنتخاب األول في موعد ال يتجاوز ستة أشهر من بدء نفاذ هذا العهد -١

 ٤قبل أربعة أشهر على األقل من موعد أي انتخاب لعضوية اللجنة، في غير حالة االنتخاب لملء مقعد يعلن شغوره وفقا للم�ادة  -٢
، يوجه األمين العام لألمم المتحدة إلى الدول األطراف في هذا العهد رسالة خطية يدعوها فيها إلى تقديم أسماء مرشحيها لعض�وية 3

  . اللجنة في غضون ثالثة أشهر

الط�رف الت�ي يضع األمين العام لألمم المتحدة قائمة أسماء جميع المرشحين على هذا النحو، بالترتيب األلفبائي ومع ذك�ر الدول�ة  -٣
  . رشحت كأل منهم، ويبلغ هذه القائمة إلى الدول األطراف في هذا العهد قبل شهر على األقل من موعد كل انتخاب

ينتخب أعضاء اللجنة في اجتماع تعقده الدول األطراف ف�ي ه�ذا العه�د، ب�دعوة م�ن األم�ين الع�ائم لألم�م المتح�دة، ف�ي مق�ر األم�م  -٤
ال�ذي يكتم�ل النص�اب في�ه بحض�ور ممثل�ي ثلث�ي ال�دول األط�راف ف�ي ه�ذا العه�د، يف�وز ف�ي االنتخ�اب  وف�ي ه�ذا االجتم�اع،. المتحدة

لعض��وية اللجن��ة أولئ��ك المرش��حون ال��ذين حص��لوا عل��ى أكب��ر ع��دد م��ن األص��وات وعل��ى األغلبي��ة المطلق��ة ألص��وات ممثل��ي ال��دول 
  . األطراف الحاضرين والمقترعين

   ٣١المادة 

  . أكثر من واحد من مواطني أية دولة ال يجوز أن تضم اللجنة -١

  . يراعى، في االنتخاب لعضوية اللجنة، عدالة التوزيع الجغرافي وتمثيل مختلف الحضارات والنظم القانونية الرئيسية -٢

   ٣٢المادة 

والي��ة تس��عة م��ن إال أن .ويج��وز أن يع��اد انتخ��ابهم إذا أعي��د ترش��يحهم. يك��ون انتخ��اب أعض��اء اللجن��ة لوالي��ة م��دتها أرب��ع س��نوات -١
األعضاء المنتخبين في االنتخاب األول تنقضي بانتهاء سنتين، ويتم تحديد هوالء األعضاء التسعة فور انته�اء االنتخ�اب األول، ب�أن 

  . باختيار أسمائهم بالقرعة ٣٠من المادة  ٤يقوم رئيس االجتماع المنصوص عليه في الفقرة 

  . والية وفقا للمواد السالفة من هذا الجزء من هذا العهدتتم االنتخابات الالزمة عند انقضاء ال -٢

   ٣٣المادة 

إذا انقط��ع عض��و ف��ي اللجن��ة، بإجم��اع رأي أعض��ائها اآلخ��رين، ع��ن االض��طالع بوظائف��ه ألي س��بب غي��ر الغي��اب ذي الط��ابع  -١
  . حينئذ شغور مقعد ذلك العضو المؤقت، يقوم رئيس اللجنة بإبالغ ذلك إلى األمين العام لألمم المتحدة، فيعلن األمين العام

في حالة وفاة أو استقالة عضو في اللجنة، يقوم رئيس اللجنة فورا بإبالغ ذلك إلى األمين العام لألمم المتحدة، فيعلن األمين الع�ام  -٢
  . حينئذ شغور مقعد ذلك العضو ابتداء من تاريخ وفاته أو من تاريخ نفاذ استقالته

   ٣٤المادة 

، وكان�ت والي�ة العض�و ال�ذي يج�ب اس�تبداله ال تنقض�ي خ�الل األش�هر الس�تة الت�ي تل�ي ٣٣ور مقع�د م�ا طبق�ا للم�ادة إذا أعلن شغ -١
إعالن شغور مقعده، يقوم األمين العام لألمم المتحدة بإبالغ ذل�ك إل�ى ال�دول األط�راف ف�ي ه�ذا العه�د، الت�ي يج�وز له�ا، خ�الل مهل�ة 

  . أجل ملء المقعد الشاغرمن   ٢٩شهرين، تقديم مرشحين وفقا للمادة 

يضع األمين العائم لألمم المتحدة قائمة بأسماء جميع المرشحين على هذا النحو، بالترتيب األلفبائي، ويبلغ هذه القائمة إل�ى ال�دول  -٢
م�ن ه�ذا  وإذ ذاك يجرى االنتخاب الالزم لملء المقعد الش�اغر طبق�ا لألحك�ام الخاص�ة ب�ذلك م�ن ه�ذا الج�زء. األطراف في هذا العهد

  . العهد



يتوكل مه�ام العض�وية فيه�ا حت�ى انقض�اء م�ا تبق�ي م�ن م�دة  ٣٣كل عضو في اللجنة انتخب لملء مقعد أعلن شغوره طبقا للمادة  -٣
  . والية العضو الذي شغر مقعده في اللجنة بمقتضى أحكام تلك المادة

   ٣٥المادة 

ح�دة، مكاف��آت تقتط�ع م�ن م�وارد األم��م المتح�دة بالش�روط الت�ي تقرره��ا يتقاض�ى أعض�اء اللجن�ة، بموافق�ة الجمعي��ة العام�ة لألم�م المت
  . الجمعية العامة، مع أخذ أهمية مسؤوليات اللجنة بعين االعتبار

   ٣٦المادة 

ي��وفر األم��ين الع��ام لألم��م المتح��دة م��ا يل��زم م��ن م��وظفين وتس��هيالت لتمك��ين اللجن��ة م��ن االض��طالع الفع��ال بالوظ��ائف المنوط��ة به��ا 
  . العهد بمقتضى هذا

   ٣٧المادة 

  . يتولى األمين العام لألمم المتحدة دعوة اللجنة إلى عقد اجتماعها األول في مقر األمم المتحدة -١

  . بعد اجتماعها األول، تجتمع اللجنة في األوقات التي ينص عليها نظامها الداخلي -٢

  ، .تعقد اللجنة اجتماعاتها عادة في مقر األمم المتحدة أو في مكتب األمم المتحدة بجنيف -٣

   ٣٨المادة 

  . يقوم كل عضو من أعضاء اللجنة، قبل توليه منصبه، بالتعهد رسميا، في جلسة علنية، بالقيام بمهامه بكل تجرد ونزاهة

   ٣٩المادة 

  . ويجوز أن يعاد انتخابهم. تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين -١

  : تتولى اللجنة بنفسها وضع نظامها الداخلي، ولكن مع تضمينه الحكمين التاليين -٢

  يكتمل النصاب بحضور اثني عشر عضوا ) أ(

  . تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين) ب(

   ٤٠المادة 

تتعهد الدول األطراف في هذا العهد بتقديم تقارير عن التدابير التي اتخذتها والتي تمثل إعم�اال للحق�وق المعت�رف به�ا في�ه، وع�ن  -١
  : التقدم المحرز في التمتع بهذه الحقوق، وذلك

   ،خالل سنة من بدء نفاذ هذا العهد إزاء الدول األطراف المعنية) أ(

  . ها ذلكثم كلما طلبت اللجنة إلي) ب(

ويشار وجوبا في التقارير المقدم�ة إل�ى م�ا . تقدم جميع التقارير إلى األمين العام لألمم المتحدة، الذي يحيلها إلى اللجنة للنظر فيها -٢
  . قد يقوم من عوامل ومصاعب تؤثر في تنفيذ أحكام هذا العهد

ل�ى الوك�االت المتخصص�ة المعني�ة نس�خا م�ن أي�ة أج�زاء م�ن تل�ك لألمين العام لألمم المتحدة، بعد التشاور مع اللجن�ة، أن يحي�ل إ -٣
  . التقارير قد تدخل في ميدان اختصاصها



وعليها أن توافي هذه الدول بم�ا تض�عه ه�ي م�ن تق�ارير،  . تقوم اللجنة بدراسة التقارير المقدمة من الدول األطراف في هذا العهد -٤
وافي المجل�س االقتص��ادي واالجتم��اعي بتل��ك المالحظ��ات مش��فوعة بنس��خ م��ن وللجن��ة أيض��ا أن ت��. وبأي�ة مالحظ��ات عام��ة تس��تنتجها

  . التقارير التي تلقتها من الدول األطراف في هذا العهد

  . من هذه المادة ٤للدول األطراف في هذا العهد أن تقدم إلى اللجنة تعليقات على أية مالحظات تكون قد أبديت وفقا للفقرة  -٥

   ٤١المادة 

ط��رف ف�ي ه�ذا العه��د أن تعل�ن ف�ي أي ح��ين، بمقتض�ى أحك��ام ه�ذه الم�ادة أنه��ا تعت�رف باختص�اص اللجن��ة ف�ي اس��تالم لك�ل دول�ة  -١
وال يج�وز . ودراسة بالغات تنطوي على ادعاء دولة طرف بأن دولة طرفا أخرى ال تفي بااللتزامات الت�ي يرتبه�ا عليه�ا ه�ذا العه�د

دة إال إذا صدرت عن دولة طرف أص�درت إعالن�ا تعت�رف في�ه، ف�ي م�ا يخص�ها، استالم ودراسة البالغات المقدمة بموجب هذه الما
ويطب�ق اإلج�راء الت�الي عل�ى . وال يجوز أن تس�تلم اللجن�ة أي ب�الغ يه�م دول�ة طرف�ا ل�م تص�در اإلع�الن الم�ذكور. باختصاص اللجنة

  : البالغات التي يتم استالمها وفقا الحكام هذه المادة

ا العهد أن دول�ة طرف�ا أخ�رى تتخل�ف ع�ن تطبي�ق أحك�ام ه�ذا العه�د، ك�ان له�ا أن تس�ترعي نظ�ر ه�ذه إذا رأت دولة طرف في هذ) أ(
وعل�ى الدول�ة المس�تلمة أن تق�وم، خ�الل ثالث�ة أش�هر م�ن اس�تالمها ال�بالغ، بإي�داع . الدولة الطرف، في بالغ خطي، إلى هذا التخل�ف

ح المسألة وينبغي أن ينطوي، بقدر ما يك�ون ذل�ك ممكن�ا ومفي�دا، عل�ى الدولة المرسلة، خطيا، تفسيرا أو بيانا من أي نوع أخر ليوض
  إشارة إلى القواعد اإلجرائية وطرق التظلم المحلية التي استخدمت أو الجاري استخدامها أو التي ال تزال متاحة 

فإذا لم تنته المسألة إلى تسوية ترضي كلتا الدولتين الطرفين المعنيتين خالل ستة أشهر من تاريخ تلق�ي الدول�ة المس�تلمة لل�بالغ ) ب(
  " األول، كان لكل منهما أن تحيل المسألة إلى اللجنة بإشعار توجهه إليها وإلى الدولة األخرى 

ة إليه�ا إال بع�د االس�تيثاق م�ن أن جمي�ع ط�رق ال�تظلم المحلي�ة المتاح�ة ق�د لج�ئ إليه�ا ال يجوز أن تنظر اللجنة في المسألة المحال) ج(
وال تنطبق هذه القاعدة في الحاالت التي تستغرق فيها إجراءات ال�تظلم . واستنفدت، طبقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما

  مددا تتجاوز الحدود المعقولة 

  ى بحث الرسائل في إطار هذه المادة، تعقد اللجنة جلسات سرية لد) د(
، أن تع��رض مس��اعيها الحمي��دة عل��ى ال��دولتين الط��رفين المعنيت��ين، بغي��ة )ج(عل��ى اللجن��ة، م��ع مراع��اة أحك��ام الفق��رة الفرعي��ة ) ه��ـ(

  الوصول إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية المعترف بها في هذا العهد، 
إل�ى تزوي�دها بأي�ة ) ب(نة، في أية مسألة محالة إليها، أن تدعو الدولتين الطرفين المعنيتين المشار إليهما ف�ي الفق�رة الفرعي�ة للج) و(

   ،معلومات ذات شأن
، ح�ق إيف�اد م�ن يمثلهم�ا ل�دى اللجن�ة أثن�اء نظره�ا ف�ي المس�ألة) ب(للدولتين الطرفين المعنيتين المشار إليهما في الفقرة الفرعي�ة ) ز(

  أو خطيا، / وحق تقديم المالحظات شفويا و

  ): ب(على اللجنة أن تقدم تقريرا في غضون اثني عشر شهرا من تاريخ تلقيها اإلشعار المنصوص عليه في الفقرة الفرعية ) ح(
وللح�ل ال�ذي ، قصرت اللجنة تقريرها على عرض موجز للوقائع )هـ(فإذا تم التوصل إلى حل يتفق مع شروط الفقرة الفرعية " ١" 

  تم التوصل إليه 
، قص��رت اللجن��ة تقريره��ا عل��ى ع��رض م��وجز للوق��ائع، )ه��ـ(وإذا ل��م ي��تم التوص��ل إل��ى ح��ل يتف��ق م��ع ش��روط الفق��رة الفرعي��ة " ٢" 

ويج�ب، ف�ي ك�ل مس�ألة، .وضمن إلى التقرير المذكرات الخطية ومحضر البيان�ات الش�فوية المقدم�ة م�ن ال�دولتين الط�رفين المعنيت�ين
  . قرير إلى الدولتين الطرفين المعنيتينإبالغ الت

م�ن ه�ذه ) ١(يبدأ نفاذ أحكام هذه المادة متى قامت عشر م�ن ال�دول األط�راف ف�ي ه�ذا العه�د بإص�دار إعالن�ات ف�ي إط�ار الفق�رة  -٢
ال�دول األط�راف  وتقوم الدول األطراف بإيداع هذه اإلعالنات لدى األمين العام لألمم المتحدة، ال�ذي يرس�ل ص�ورا منه�ا إل�ى. المادة

وال يخل هذا السحب بالنظر في أية مس�ألة . وللدولة الطرف أن تسحب إعالنها في أي وقت بإخطار ترسله إلى األمين العام.األخرى
تكون موضوع بالغ سبق إرساله في إطار هذه المادة، وال يجوز استالم أي بالغ جدي�د م�ن أي�ة دول�ة ط�رف بع�د تلق�ي األم�ين الع�ام 

  . ب اإلعالن، ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعالنا جديدااألخطار بسح

  

  



   ٤٢المادة 

حال مرضيا للدولتين الط�رفين المعنيت�ين ج�از له�ا، بع�د الحص�ول  ٤١إذا تعذر على اللجنة حل مسألة أحيلت إليها وفقا للمادة ) أ( -١
تض�ع مس�اعيها ") الهيئ�ة"يش�ار إليه�ا ف�ي م�ا يل�ي باس�م (ي�ق خاص�ة مسبقا على موافقة الدولتين الط�رفين المعنيت�ين، تعي�ين هيئ�ة توف

   ،الحميدة تحت تصرف الدولتين الطرفين المعنيتين بغية التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام أحكام هذا العهد

الط�رفين المعنيت�ين خ�الل ثالث�ة فإذا تعذر وصول الدولتين . تتألف الهيئة من خمسة أشخاص تقبلهم الدولتان الطرفان المعنيتان) ب(
أشهر إلى اتفاق على تك�وين الهيئ�ة كله�ا أو بعض�ها، تنتخ�ب اللجن�ة م�ن ب�ين أعض�ائها ب�االقتراع الس�ري وبأكثري�ة الثلث�ين، أعض�اء 

  الهيئة الذين لم يتفق عليهم، 

عنيت�ين أو م�ن م�واطني أي�ة دول�ة ال ويجب أال يكونوا من م�واطني ال�دولتين الط�رفين الم. يعمل أعضاء الهيئة بصفتهم الشخصية -٢
  . ٤١تكون طرفا في هذا العهد أو تكون طرفا فيه ولكنها لم تصدر اإلعالن المنصوص عليه في المادة 

  . تنتخب الهيئة رئيسها وتضع النظام الداخلي الخاص بها -٣

ولك�ن م�ن الج�ائز عق�دها ف�ي أي مك�ان . ي�فتعقد اجتماعات الهيئة ع�ادة ف�ي مق�ر األم�م المتح�دة أو ف�ي مكت�ب األم�م المتح�دة بجن -٤
  . مناسب أخر قد تعينه الهيئة بالتشاور مع األمين العام لألمم المتحدة ومع الدولتين الطرفين المعنيتين

  . بتوفير خدماتها، أيضا، للهيئات المعينة بمقتضى هذه المادة ٣،تقوم األمانة المنصوص عليها في المادة -٥

توضع المعلومات التي تلقتها اللجنة وجمعتها تح�ت تص�رف الهيئ�ة، الت�ي يج�وز له�ا أن تطل�ب إل�ى ال�دولتين الط�رفين المعنيت�ين  -٦
  . تزويدها بأية معلومات أخرى ذات صلة بالموضوع

اثن�ي عش�ر ش�هرا بع�د تقوم الهيئة، بعد استنفادها نظر المسألة من مختل�ف جوانبه�ا، ولك�ن عل�ى أي ح�ال خ�الل مهل�ة ال تتج�اوز  -٧
  : عرض المسألة عليها، بتقديم تقرير إلى رئيس اللجنة النهائه إلى الدولتين الطرفين المعنيتين

فإذا تعذر على الهيئة إنجاز النظر في المسألة خالل اثني عشر ش�هرا، قص�رت تقريره�ا عل�ى إش�ارة م�وجزة إل�ى المرحل�ة الت�ي ) أ(
   ،بلغتها من هذا النظر

لتوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام حقوق اإلنسان المعترف بها ف�ي ه�ذا العه�د، قص�رت الهيئ�ة تقريره�ا وإذا تم ا) ب(
  على عرض موجز للوقائع وللحل الذي تم التوصل إليه 

ش�أن جمي�ع ، ضمنت الهيئة تقريرها النت�ائج الت�ي وص�لت إليه�ا ب)ب(فذا لم يتم التوصل إلى حل تتوفر له شروط الفقرة الفرعية ) ج(
المسائل الوقائعية المتصلة بالقضية المختلف عليها بين الدولتين الطرفين المعنيتين، وأراءها بشأن إمكانيات ح�ل المس�ألة ح�ال ودي�ا، 

   ،وكذلك المذكرات الخطية ومحضر المالحظات الشفوية المقدمة من الدولتين الطرفين المعنيتين

تق��وم ال��دولتان الطرف��ان المعنيت��ان، ف��ي غض��ون ثالث��ة أش��هر م��ن اس��تالمها ه��ذا ) ج(فق��رة إذا ق��دمت الهيئ��ة تقريره��ا ف��ي إط��ار ال) د(
  . التقرير، بإبالغ رئيس اللجنة هل تقبالن أم ال تقبالن مضامين تقرير الهيئة

  . ٤١ال تخل أحكام هذه المادة بالمسؤوليات المنوطة باللجنة في المادة  -٨

بالتساوي سداد جميع نفق�ات أعض�اء اللجن�ة عل�ى أس�اس تق�ديرات يض�عها األم�ين الع�ام لألم�م  تتقاسم الدولتان الطرفان المعنيتان -٩
  . المتحدة

لألمين العام لألمم المتحدة سلطة القيام، عند اللزوم، بدفع نفقات أعضاء الهيئة قب�ل س�داد ال�دولتين الط�رفين المعنيت�ين له�ا وفق�ا  -١٠
  . من هذه المادة ٩للفقرة 

  

  



   ٤٣المادة 

  ألعضاء اللجنة، وألعضاء هيئات التوفيق الخاصة الذين قد يعينون وفقا  يكون

، حق التمتع بالتسهيالت واالمتيازات والحصانات المقررة للخب�راء المكلف�ين بمهم�ة لألم�م المتح�دة المنص�وص عليه�ا ف�ي ٤٢للمادة 
  . الفروع التي لتتناول ذلك من اتفاقية امتيازات األمم المتحدة وحصاناتها

   ٤٤ادة الم

  تنطبق األحكام المتعلقة بتنفيذ هذا العهد دون إخالل باإلجراءات المقررة في ميدان 

حقوق اإلنس�ان ف�ي أو بمقتض�ى الص�كوك التأسيس�ية واالتفاقي�ات الخاص�ة ب�األمم المتح�دة والوك�االت المتخصص�ة، وال تمن�ع ال�دول 
اع م�ا طبق�ا لالتفاق�ات الدولي�ة العمومي�ة أو الخاص�ة الناف�دة فيم�ا األطراف في هذا العهد من اللجوء إلى إج�راءات أخ�رى لتس�وية ن�ز

  . بينها

   ٤٥المادة 

  . تقدم اللجنة إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة، عن طريق المجلس االقتصادي واالجتماعي، تقريرا سنويا عن أعمالها

  الجزء الخامس 

   ٤٦المادة 

ه على نحو يفيد اخالله بما ف�ي ميث�اق األم�م المتح�دة ودس�اتير الوك�االت المتخصص�ة ليس في أي من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويل
  . العهد"من أحكام تحدد المسؤوليات الخاصة بكل من هيئات األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة بصدد المسائل التي يتناولها هذا 

   ٤٧المادة 

د إخالله بما لجميع الشعوب من حق أصيل ف�ي التمت�ع واالنتف�اع الك�املين، ليس في أي أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفي
  . بملء الحرية، بثرواتها ومواردها الطبيعية

  الجزء السادس 

   ٤٨المادة 

هذا العهد متاح لتوقيع أية دولة عضو في األمم المتحدة أو عضو في أية وكالة من وكاالتها المتخصص�ة، وأي�ة دول�ة ط�رف ف�ي  -١
  . النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية، وأية دولة أخرى دعتها الجمعية العامة لألمم المتحدة إلى أن تصبح طرفا في هذا العهد

  . وتودع صكوك التصديق لدى األمين العام لألمم المتحدة. يقيخضع هذا العهد للتصد -٢

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

  . يقع االنضمام بإيداع صك انضمام لدى األمين العام لألمم المتحدة -٤

يخطر األمين العام لألمم المتحدة جميع الدول التي وقعت ه�ذا العه�د أو انض�مت إلي�ه بإي�داع ك�ل ص�ك م�ن ص�كوك التص�ديق أو  -٥
  . االنضمام



   ٤٩المادة 

يب�دأ نف��اذ ه��ذا العه��د بع�د ثالث��ة أش��هر م��ن ت��اريخ إي�داع ص��ك االنض��مام أو التص��ديق الخ��امس والثالث�ين ل��دى األم��ين الع��ام لألم��م  -١
  . ةالمتحد

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

   ٥٠المادة 

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

   ٥١المادة 

وعل�ى إث�ر ذل�ك يق�وم األم�ين . ألية دولة طرف في هذا العهد أن تقترح تعديال عليه ت�ودع نص�ه ل�دى األم�ين الع�ام لألم�م المتح�دة -١
عق��د م��ؤتمر لل��دول "ليه��ا إعالم��ه عم��ا إذا كان��ت تحب��ذالع��ام ب��إبالغ ال��دول األط��راف ف��ي ه��ذا العه��د بأي��ة تع��ديالت مقترح��ة، طالب��ا إ

فإذا حبذت عقد المؤتمر ثلث ال�دول األط�راف عل�ى األق�ل عق�ده األم�ين الع�ام . األطراف للنظر في تلك المقترحات والتصويت عليها
ل�ى الجمعي�ة العام�ة وأي تع�ديل تعتم�ده أغلبي�ة ال�دول األط�راف الحاض�رة والمقترح�ة ف�ي الم�ؤتمر يع�رض ع. برعاية األمم المتح�دة
  . لألمم المتحدة إلقراره

يبدأ نفاذ التعديالت متى أقرتها الجمعية العامة لألمم المتحدة وقبلتها أغلبية ثلثي الدول األطراف في هذا العه�د، وفق�ا لإلج�راءات  -٢
  . الدستورية لدى كل منها

بينما تظل ال�دول األط�راف األخ�رى ملزم�ة بأحك�ام ه�ذا العه�د متى بدأ نفاذ التعديالت تصبح ملزمة للدول األطراف التي قبلتها،  -٣
  . وبأي تعديل سابق تكون قد قبلته

   ٥٢المادة 

، يخط�ر األم�ين الع�ام لألم�م المتح�دة جمي�ع ال�دول المش�ار ٤٨م�ن الم�ادة  ٥بصرف النظر عن اإلخطارات التي تتم بمقتضى الفق�رة 
  : إليها في الفقرة أ من المادة المذكورة بما يلي

  . ٤٨التوقيعات والتصديقات واإلنضمامات المودعة طبقا للمادة ) أ(

  . ٥١، وتاريخ بدء أية تعديالت تتم في إطار المادة ٤٩تاريخ بدء نفاذ هذا العهد بمقتضى المادة ) ب(

   ٥٣المادة 

يودع هذا العهد، الذي تتساوى في الحجية نصوصه باإلسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية والفرنس�ية، ف�ي محفوظ�ات األم�م  -١
  . المتحدة

  . ٤٨يقوم األمين العام لألمم المتحدة بإرسال صور مصدقة من هذا العهد إلى جميع الدول المشار إليها في المادة  -٢

  


