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العهد الدولي الخاص بالحقوق 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية*

*  اعتمد وعر�ض للتوقيع والت�ضديق واالن�ضمام مبوجـب قرار اجلمعيــة العامــة للأمــم املتحــدة 

رقــم

     )2200A  XXI( امل�ؤرخ يف 16 كانون االأول/دي�ضمرب 1966، ودخل حيز النفاذ يف 23 اآذار/مار�ض 

1976، وقد فتح باب التوقيع يف نيويورك يف 19 كانون االأول/دي�ضمرب 1966، ويبلغ عدد الدول 

االأع�ضاء حتى اآذار/مار�ض 2012 : 160 دولة.

-  �ضدر القانون رقم )10( ل�ضنة 2007 باملوافقة على ان�ضمام مملكة البحرين اإىل العهد الدويل 

يف  )ن�ضر   2007 متوز/يوليو   16 بتاريخ  والثقافية  واالجتماعية  االقت�ضادية  باحلقوق  اخلا�ض 

اجلريدة الر�ضمية - العدد 2800 بتاريخ 19 متوز/يوليو 2007(.

-  ان�ضمت مملكة البحرين ر�ضميًا يف 27 اأيلول/�ضبتمرب 2007، ودخل حيز النفاذ بالن�ضبة لها يف 

27 كانون االأول/دي�ضمرب 2006 )املادة 27 الفقرة 2(.

-  تقوم جلنة حقوق االإن�ضان مبتابعة تطبيق العهد الدويل من قبل الدول االأطراف فيها، وقد 

اأن�ضاأت اللجنة مبوجب املادة 28 من العهد الدويل.

-  تقوم  جلنة احلقوق االقت�ضادية واالجتماعية والثقافية مبتابعة تطبيق العهد الدويل من قبل 

الدول االأطراف فيها، وقد اأن�ضاأت اللجنة مبوجب قرار املجل�ض االقت�ضادي واالجتماعي التابع 

للأمم املتحدة رقم 1985/17 ال�ضادر يف 28 مايو 1985.

-   تتكون اللجنة من 18 خبريًا م�ضتقًل، وتعقد دورتني �ضنويًا )مايو ونوفمرب( يف جنيف.

    وملزيد من املعلومات ميكن زيارة موقع اللجنة:  

http/www .ohchr.org/english/bodies/hrc/index.htm

الديباجة
اإن الدول االأطراف يف هذا العهد،

اإذ ترى اأن االإقرار مبا جلميع اأع�ضاء االأ�ضرة الب�ضرية من كرامة 

اأ�ضيلة فيهم، ومن حقوق مت�ضاوية وثابتة، ي�ضكل وفقًا للمبادئ 

املعلنة يف ميثاق االأمم املتحدة، اأ�ضا�ض احلرية والعدل وال�ضلم 

يف العامل،
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واإذ تقر باأن هذه احلقوق تنبثق من كرامة االإن�ضان االأ�ضيلة فيه،

واإذ تدرك اأن ال�ضبيل الوحيد لتحقيق املثل االأعلى املتمثل، وفقًا 

اأحــرارًا  الب�ضر  يكون  اأن  يف  االإن�ضان،  حلقوق  العاملي  للإعلن 

الظروف  تهيئة  �ضبيل  هــو  والــفــاقــة،  اخلــوف  مــن  ومتحررين 

االقت�ضادية  بحقوقه  التمتع  من  اإن�ضان  كل  لتمكني  ال�ضرورية 

واالجتماعية والثقافية، وكذلك بحقوقه املدنية وال�ضيا�ضية.

االأمم  ميثاق  مبقت�ضى  الــدول،  على  ما  اعتبارها  يف  ت�ضع  واإذ 

املتحدة، من التزام بتعزيز االحرتام واملراعاة العامليني حلقوق 

االإن�ضان وحرياته.

واإذ تدرك اأن على الفرد، الذي ترتتب عليه واجبات اإزاء االأفراد 

االآخرين واإزاء اجلماعة التي ينتمي اإليها، م�ضوؤولية ال�ضعي اإىل 

تعزيز ومراعاة احلقوق املعرتف بها يف هذا العهد.

قد اتفقت على املواد التالية:

الجزء األول
املادة 1

وهي  بنف�ضها،  م�ضريها  تقرير  يف  احلق  ال�ضعوب  1.  جلميع 

ال�ضيا�ضي  مركزها  تقرير  يف  حــرة  احلــق  هــذا  مبقت�ضى 

واالجتماعي  االقت�ضادي  منائها  لتحقيق  ال�ضعي  يف  وحرة 

والثقايف.

2.  جلميع ال�ضعوب، �ضعيًا وراء اأهدافها اخلا�ضة، اأن تت�ضرف 

باأية  اإخــلل  دومنــا  بحرية  الطبيعية  ومــواردهــا  برثواتها 
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االقت�ضادي  التعاون  مقت�ضيات  عــن  منبثقة  الــتــزامــات 

القانون  وعن  املتبادلة  املنفعة  مبداأ  على  القائم  الــدويل 

الدويل. وال يجوز يف اأية حال حرمان اأي �ضعب من اأ�ضباب 

عي�ضه اخلا�ضة.

التي  الدول  العهد، مبا فيها  3.  على الدول االأطــراف يف هذا 

املتمتعة  غري  االأقاليم  اإدارة  م�ضوؤولية  عاتقها  على  تقع 

باحلكم الذاتي واالأقاليم امل�ضمولة بالو�ضاية اأن تعمل على 

وفقًا  احلــق،  هــذا  حتــرتم  واأن  امل�ضري  تقرير  حق  حتقيق 

الأحكام ميثاق االأمم املتحدة.

الجزء الثاني
املادة 2

مبفردها  تتخذ،  باأن  العهد  هذا  يف  طرف  دولة  كل  1.  تتعهد 

على  وال�ضيما  الدولييـن،  والتعاون  امل�ضاعدة  طريق  وعن 

به  ت�ضمح  ما  وباأق�ضى  والتقني،  االقت�ضادي  ال�ضعيدين 

التمتع  ل�ضمان  خطوات  من  يلزم  ما  املتاحة،  مــواردهــا 

العهد،  هــذا  يف  بها  املعرتف  باحلقوق  التدريجي  الفعلي 

�ضالكة اإىل ذلك ال�ضبل املنا�ضبة، وخ�ضو�ضًا �ضبيل اعتماد 

تدابري ت�ضريعية.

جعل  ت�ضمن  بــاأن  العهد  هــذا  يف  االأطـــراف  الــدول  2.  تتعهد 

بريئة  العهد  هذا  يف  عليها  املن�ضو�ض  احلقوق  ممار�ضة 
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من اأي متييز ب�ضبب العرق، اأو اللون، اأو اجلن�ض، اأو اللغة، 

اأو االأ�ضل  ال�ضيا�ضي،  اأو غري  ال�ضيا�ضي  الراأي  اأو  اأو الدين، 

اأو غري ذلك  اأو الن�ضب،  اأو الرثوة،  اأو االجتماعي،  القومي 

من االأ�ضباب.

3.  للبلدان النامية اأن تقرر، مع اإيلء املراعاة الواجبة حلقوق 

�ضت�ضمن  مــدى  اأي  اإىل  القومي،  والقت�ضادها  االإنــ�ــضــان 

لغري  العهد  هــذا  يف  بها  املــعــرتف  االقت�ضادية  احلــقــوق 

املواطنني.

املادة 3

الذكور  م�ضاواة  ب�ضمان  العهد  هذا  يف  االأطــراف  الــدول  تتعهد 

واالإناث يف حق التمتع بجميع احلقوق االقت�ضادية واالجتماعية 

والثقافية املن�ضو�ض عليها يف هذا العهد.

املادة 4

اأن تخ�ضع  باأنه لي�ض للدولة  تقر الدول االأطراف يف هذا العهد 

للحدود  اإال  العهد  لهذا  طبقًا  ت�ضمنها  التي  باحلقوق  التمتع 

هذه  طبيعة  مع  ذلــك  توافق  مبقدار  واإال  القانون،  يف  املقررة 

العام  الرفاه  تعزيز  الوحيد  يكون هدفها  اأن  و�ضريطة  احلقوق، 

يف جمتمع دميقراطي.
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املادة 5

يفيد  نحو  على  تاأويله  يجوز  حكم  اأي  العهد  هذا  يف  1.  لي�ض 

يف  �ضخ�ض  اأو  جماعة  اأو  دولــة  الأي  حق  اأي  على  انــطــواءه 

مبا�ضرة اأي ن�ضاط اأو القيام باأي فعل يهدف اإىل اإهدار اأي 

من احلقوق اأو احلريات املعرتف بها يف هذا العهد اأو اإىل 

فر�ض قيود عليها اأو�ضع من تلك املن�ضو�ض عليها فيه.

حقوق  من  اأي  على  ت�ضييق  اأي  اأو  قيد  اأي  فر�ض  يقبل  2.  ال 

االإن�ضان االأ�ضا�ضية املعرتف بها اأو النافذة يف اأي بلد تطبيقًا 

لقوانني اأو اتفاقيات اأو اأنظمة اأو اأعراف، بذريعة كون هذا 

العهد ال يعرتف بها اأو كون اعرتافه بها اأ�ضيق مدي.

الجزء الثالث
املادة 6

العمل،  باحلق يف  العهد  االأطــراف يف هذا  الــدول  1.  تعرتف 

الذي ي�ضمل ما لكل �ضخ�ض من حق يف اأن تتاح له اإمكانية 

باتخاذ  وتقوم  بحرية،  يقبله  اأو  يختاره  بعمل  رزقه  ك�ضب 

تدابري منا�ضبة ل�ضون هذا احلق.

ــدول  ال مــن  كــل  تتخذها  الــتــي  الــتــدابــري  ت�ضمل  اأن  2.  يجب 

لهذا  الكاملة  املمار�ضة  لتاأمني  العهد  هــذا  يف  االأطـــراف 

واملهنيني،  التقنيني  والتدريب  التوجيه  برامج  توفري  احلق 

واالأخذ يف هذا املجال ب�ضيا�ضات وتقنيات من �ضاأنها حتقيق 
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تنمية اقت�ضادية واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة 

ال�ضيا�ضية  احلريات  للفرد  ت�ضمن  �ضروط  ظل  يف  ومنتجة 

واالقت�ضادية االأ�ضا�ضية.

املادة 7

تعرتف الدول االأطراف يف هذا العهد بحق كل �ضخ�ض يف التمتع 

ب�ضروط عمل عادلة ومواتية تكفل على اخل�ضو�ض:

مكافاأة توفر جلميع العمال، كحد اأدنى: اأ. 

قيمة  ت�ضاوي  لدى  مت�ضاوية  ومكافاأة  من�ضفًا،  1.  اأجــرًا   

العمل دون اأي متييز، على اأن ي�ضمن للمراأة خ�ضو�ضًا 

متتعها ب�ضروط عمل ال تكون اأدنى من تلك التي يتمتع 

اأجرًا ي�ضاوي اأجر الرجل لدى  بها الرجل، وتقا�ضيها 

ت�ضاوي العمل؛

عي�ضًا كرميًا لهم والأ�ضرهم طبقًا الأحكام هذا العهد؛  .2  

ظروف عمل تكفل ال�ضلمة وال�ضحة؛ ب. 

ج.  ت�ضاوي اجلميع يف فر�ض الرتقية، داخل عملهم، اإىل مرتبة 

االأقدمية  العتباري  اإال  ذلك  اإخ�ضاع  دون  ملئمة،  اأعلى 

والكفاءة؛

ل�ضاعات  املعقول  والتحديد  الــفــراغ،  واأوقـــات  د.  اال�ضرتاحة 

العمل، واالإجازات الدورية املدفوعة االأجر، وكذلك املكافاأة 

عن اأيام العطل الر�ضمية.
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املادة 8

تتعهد الدول االأطراف يف هذا العهد بكفالة ما يلي:  .1

مع  باال�ضرتاك  النقابات  تكوين  يف  �ضخ�ض  كل  )اأ(   حق   

يختارها،  التي  النقابة  اإىل  االن�ضمام  ويف  اآخــريــن 

ق�ضد  على  املعنية،  املنظمة  قواعد  �ضوى  قيد  دومنــا 

تعزيز م�ضاحله االقت�ضادية واالجتماعية وحمايتها، 

قيود غري  الأية  اإخ�ضاع ممار�ضة هذا احلق  يجوز  وال 

تلك التي ين�ض عليها القانون وت�ضكل تدابري �ضرورية، 

اأو  القومي  االأمـــن  ل�ضيانة  دميــقــراطــي،  جمتمع  يف 

النظام العام اأو حلماية حقوق االآخرين وحرياتهم؛

)ب( حق النقابات يف اإن�ضاء احتادات اأو احتادات حتالفية   

منظمات  تكوين  يف  االحتــــادات  هــذه  وحــق  قومية، 

نقابية دولية اأو االن�ضمام اإليها؛

ودومنــا  بحرية،  ن�ضاطها  ممار�ضة  يف  النقابات  )ج( حق   

قيود غري تلك التي ين�ض عليها القانون وت�ضكل تدابري 

�ضرورية يف جمتمع دميقراطي، ل�ضيانة االأمن القومي 

اأو النظام العام اأو  حلماية حقوق االآخرين وحرياتهم.

حق االإ�ضراب، �ضريطة ممار�ضته وفقًا لقوانني البلد   )د(   

املعني.   

اأو  اأفراد القوات امل�ضلحة  اإخ�ضاع  2.  ال حتول هذه املادة دون 

رجال ال�ضرطة اأو موظفي االإدارات احلكومية لقيود قانونية 

على ممار�ضتهم لهذه احلقوق.
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االأطـــراف يف  لــلــدول  يجيز  اأي حكم  املـــادة  هــذه  3.  لي�ض يف 

ب�ضاأن   1948 عام  املعقودة  الدولية  العمل  منظمة  اتفاقية 

احلرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابري 

ت�ضريعية من �ضاأنها، اأو تطبيق القانون بطريقة من �ضاأنها، 

اأن تخل بال�ضمانات املن�ضو�ض عليها يف تلك االتفاقية.

املادة 9

تقر الدول االأطراف يف هذا العهد بحق كل �ضخ�ض يف ال�ضمان 

االجتماعي، مبا يف ذلك التاأمينات االجتماعية.

املادة 10

تقر الدول االأطراف يف هذا العهد مبا يلي:

اجلماعية  ــوحــدة  ال ت�ضكل  الــتــي  ــرة،  ـــ ــض االأ� مــنــح  1.  وجـــوب 

من  ممكن  قــدر  اأكــرب  املجتمع،  يف  واالأ�ضا�ضية  الطبيعية 

احلماية وامل�ضاعدة، وخ�ضو�ضًا لتكوين هذه االأ�ضرة وطوال 

تعولهم.  الذين  االأوالد  وتربية  تعهد  مب�ضوؤولية  نهو�ضها 

زواجهما  املزمع  الطرفني  بر�ضا  الــزواج  ينعقد  اأن  ويجب 

ر�ضاء ال اإكراه فيه.

معقولة  فرتة  خلل  للأمهات  خا�ضة  حماية  توفري  2.  وجوب 

اأثناء  العاملت،  االأمهات  وينبغي منح  وبعده.  الو�ضع  قبل 

اإجـــازة م�ضحوبة  اأو  مــاأجــورة  ـــازة  اإج ــورة،  ــذك امل الــفــرتة 

با�ضتحقاقات �ضمان اجتماعي كافية.
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3.  وجوب اتخاذ تدابري حماية وم�ضاعدة خا�ضة ل�ضالح جميع 

االأطفال واملراهقني، دون اأي متييز ب�ضبب الن�ضب اأو غريه 

واملراهقني  االأطفال  حماية  الواجب  ومن  الظروف.  من 

جعل  يجب  كما  واالجتماعي،  االقت�ضادي  اال�ضتغلل  من 

�ضاأنه  من  عمل  اأي  يف  ا�ضتخدامهم  على  يعاقب  القانون 

حياتهم  تهديد  اأو  ب�ضحتهم  االإ�ضرار  اأو  اأخلقهم  اإف�ضاد 

الدول  وعلى  الطبيعي،  بنموهم  االأذى  اإحلــاق  اأو  باخلطر 

اأي�ضًا اأن تفر�ض حدودًا دنيا لل�ضن يحظر القانون ا�ضتخدام 

ال�ضغار الذين مل يبلغوها يف عمل ماأجور ويعاقب عليه.

املادة 11

العهد بحق كل �ضخ�ض يف  هــذا  االأطـــراف يف  الــدول  1.  تقر 

له والأ�ضرته، يوفر ما يفي بحاجتهم  م�ضتوى معي�ضي كاٍف 

متوا�ضل  حت�ضني  يف  وبحقه  ــاأوى،  وامل والك�ضاء  الغذاء  من 

لظروفه املعي�ضية. وتتعهد الدول االأطراف باتخاذ التدابري 

اللزمة الإنفاذ هذا احلق، معرتفة يف هذا ال�ضدد باالأهمية 

االأ�ضا�ضية للتعاون الدويل القائم على االرت�ضاء احلر.

من  التحرر  يف  اأ�ضا�ضي  حق  من  اإن�ضان  لكل  مبا  2.  واعرتافًا 

العهد، مبجهودها  االأطــراف يف هذا  الــدول  تقوم  اجلــوع، 

التدابري  باتخاذ  الـــدويل،  التعاون  طريق  وعــن  الــفــردي 

امل�ضتملة على برامج حمددة ملمو�ضة واللزمة ملا يلي:
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اأ.  حت�ضني طرق اإنتاج وحفظ وتوزيع املواد الغذائية، عن   

طريق اال�ضتفادة الكلية من املعارف التقنية والعلمية، 

ون�ضر املعرفة مببادئ التغذية، وا�ضتحداث اأو اإ�ضلح 

اأف�ضل  تكفل  بطريقة  الزراعية  االأرا�ضي  توزيع  نظم 

اإمناء للموارد الطبيعية وانتفاع بها؛

عــاداًل  توزيعًا  العاملية  الغذائية  ــوارد  امل توزيع  ب.  تاأمني   

التي  امل�ضاكل  اعتباره  ي�ضع يف  االحتياجات،  يف �ضوء 

لها  وامل�ضدرة  للأغذية  امل�ضتوردة  البلدان  تواجهها 

على ال�ضواء.

املادة 12

1.   تقر الدول االأطراف  يف هـذا العهـد بحق كـل اإن�ضـان يف

التمتـع باأعلى م�ضتوى من ال�ضحة اجل�ضمية والعقلية ميكن   

بلوغه.  

هذا  يف  االأطــراف  الــدول  على  يتعني  التي  التدابري  2.  ت�ضمل 

تلك  لهذا احلق،  الكاملة  املمار�ضة  لتاأمني  اتخاذها  العهد 

التدابري اللزمة من اأجل:

3.  اأ.  العمل على خف�ض معدل موتى املواليد ومعدل وفيات 

الر�ضع وتاأمني منو الطفل منوًا �ضحيًا؛

حت�ضني جميع جوانب ال�ضحة البيئية وال�ضناعية؛ ب.   

واملهنية  واملتوطنة  الوبائية  االأمــرا�ــض  من  ج.  الوقاية   

واالأمرا�ض االأخرى وعلجها ومكافحتها؛
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الطبية  اخلــدمــات  تــاأمــني  �ضاأنها  مــن  ظــروف  د.  تهيئة   

والعناية الطبية للجميع يف حالة املر�ض.

املادة 13

1.  تقر الدول االأطراف يف هذا العهد بحق كل فرد يف الرتبية 

والتعليم  الرتبية  توجيه  وجوب  علي  متفقة  وهي  والتعليم. 

اإيل االإمناء الكامل لل�ضخ�ضية االإن�ضانية واحل�ض بكرامتها 

واإيل توطيد احرتام حقوق االإن�ضان واحلريات االأ�ضا�ضية.

  وهي متفقة كذلك علي وجوب ا�ضتهداف الرتبية والتعليم 

متكني كل �ضخ�ض من االإ�ضهام بدور نافع يف جمتمع حر، 

جميع  بني  وال�ضداقة  والت�ضامح  التفاهم  اأوا�ضر  وتوثيق 

االأمم وخمتلف الفئات العرقية اأو االثنية اأو الدينية، ودعم 

�ضيانة  اأجــل  من  املتحدة  االأمم  بها  تقوم  التي  االأن�ضطة 

ال�ضلم.

املمار�ضة  باأن �ضمان  العهد  االأطــراف يف هذا  الدول  2.  وتقر 

التامة لهذا احلق يتطلب:

جعل التعليم االبتدائي اإلزاميًا واإتاحته جمانًا للجميع؛ اأ.   

ذلك  يف  مبا  اأنواعه،  مبختلف  الثانوي  التعليم  ب.  تعميم   

التعليم الثانوي التقني واملهني، وجعله متاحًا للجميع 

تدريجيًا  باالأخذ  وال�ضيما  املنا�ضبة  الو�ضائل  بكافة 

مبجانية التعليم؛
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ج.  جعل التعليم العايل متاحًا للجميع على قدم امل�ضاواة،   

تبعًا للكفاءة، بكافة الو�ضائل املنا�ضبة وال�ضيما باالأخذ 

تدريجيًا مبجانية التعليم؛

اأبعد مدى  اإىل  تكثيفها،  اأو  االأ�ضا�ضية  الرتبية  د.  ت�ضجيع   

مل  اأو  يتلقوا  مل  الذين  االأ�ضخا�ض  اأجــل  من  ممكن، 

ي�ضتكملوا الدرا�ضة االبتدائية؛

هـ.  العمل بن�ضاط على اإمناء �ضبكة من املدار�ض على جميع   

امل�ضتويات، واإن�ضاء نظام منح واف بالغر�ض، وموا�ضلة 

حت�ضني االأو�ضاع املادية للعاملني يف التدري�ض.

3.  تتعهد الدول االأطراف يف هذا العهد باحرتام حرية االآباء، 

الأوالدهــم  مدار�ض  اختيار  يف  وجودهم،  عند  االأو�ضياء  اأو 

املختارة  املدار�ض  تقيد  �ضريطة  احلكومية،  املدار�ض  غري 

اأو تقرها الدولة،  مبعايري التعليم الدنيا التي قد تفر�ضها 

اأولئك االأوالد دينيًا وخلقيًا وفقًا لقناعاتهم  وبتاأمني تربية 

اخلا�ضة.

على  تاأويله  يجوز  ما  ــادة  امل هــذه  اأحــكــام  من  اأي  يف  4.  لي�ض 

اإن�ضاء  يف  والهيئات  االأفـــراد  بحرية  م�ضا�ضه  يفيد  نحو 

باملبادئ  دائمًا  التقيد  �ضريطة  تعليمية،  موؤ�ض�ضات  واإدارة 

املن�ضو�ض عليها يف الفقرة 1 من هذه املادة ورهنًا بخ�ضوع 

الدولة  تفر�ضه  قد  ملا  املوؤ�ض�ضات  هذه  توفره  الذي  التعليم 

من معايري دنيا.
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املادة 14

تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد، مل تكن بعد، يوم ا�ضبحت 

التعليم  وجمانية  اإلــزامــيــة  �ضمان  مــن  متكنت  قــد  فيه  طــرفــًا 

واليتها،  حتت  اأخــرى  اأقاليم  يف  اأو  ذاتــه  بلدها  يف  االبتدائي 

بالقيام، يف غ�ضون �ضنتني، بو�ضع واعتماد خطة عمل مف�ضلة 

وجمانيته  التعليم  اإلزامية  ملبداأ  والتدريجي  الفعلي  للتنفيذ 

للجميع، خلل عدد معقول من ال�ضنني يحدد يف اخلطة.

املادة 15

تقر الدول االأطراف يف هذا العهد باأن من حق كل فرد:  .1

اأن ي�ضارك يف احلياة الثقافية؛ اأ.   

اأن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته؛ ب.   

ج.  اأن يفيد من حماية امل�ضالح املعنوية واملادية الناجمة   

عن اأي اأثر علمي اأو فني اأو اأدبي من �ضنعه.

هذا  يف  االأطــراف  الــدول  �ضتتخذها  التي  التدابري  2.  ت�ضمل 

التدابري  احلق  لهذا  الكاملة  املمار�ضة  �ضمان  بغية  العهد 

ال�ضرورية ل�ضيانة العلم والثقافة ولتنميتهما وا�ضاعتهما.

3.  تتعهد الدول االأطراف يف هذا العهد باحرتام احلرية التي 

ال غنى عنها للبحث العلمي والن�ضاط االإبداعي.

نى من  4.  تقر الدول االأطراف يف هذا العهد بالفوائد التي تجُ

ت�ضجيع واإمناء االت�ضال والتعاون الدوليني يف ميداين العلم 

والثقافة.
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الجزء الرابع
املادة 16

طبقًا  تقدم،  بــاأن  العهد  هــذا  يف  االأطـــراف  ــدول  ال 1.  تتعهد 

من  اتخذته  عما  تقارير  العهد،  من  اجلــزء  هذا  الأحكام 

احلقوق  احـــرتام  ل�ضمان  تقدم  مــن  ومــااحــرزتــه  تــدابــري 

املعرتف بها يف هذا العهد.

)اأ(  توجه جميع التقارير اإىل االأمني العام للأمم املتحدة،   .2

االقت�ضادي  املجل�ض  اإىل  منها  ن�ضخًا  يحيل  الــذي 

واالجتماعي للنظر فيها طبقًا الأحكام هذا العهد؛

يكون  حني  اأي�ضًا،  املتحدة  لــلأمم  العام  االأمــني  )ب(  على   

التقرير الوارد من دولة طرف يف هذا العهد، اأو جزء 

اأو اأكرث منه، مت�ضًل باأية م�ضاألة تدخل يف اخت�ضا�ض 

التاأ�ضي�ضي  ل�ضكها  وفقًا  املتخ�ض�ضة  الوكاالت  اإحدى 

وتكون الدولة الطرف املذكورة ع�ضوًا يف هذه الوكالة 

اأو  التقرير  ن�ضخة من هذا  الوكالة  تلك  اإىل  اأن يحيل 

من جزئه املت�ضل بتلك امل�ضاألة، ح�ضب احلالة.

املادة 17

1.  تقدم الدول االأطراف يف هذا العهد تقاريرها على مراحل، 

واالجتماعي يف  االقت�ضادي  املجل�ض  ي�ضعه  لربنامج  طبقًا 

مع  الت�ضاور  بعد  العهد،  هــذا  نفاذ  بــدء  من  �ضنة  غ�ضون 

الدول االأطراف والوكاالت املتخ�ض�ضة املعنية.
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التى  العوامل وامل�ضاعب  اإىل  اأن ت�ضري يف تقريرها  2.  للدولة 

متنعها من االإيفاء الكامل بااللتزامات املن�ضو�ض عليها يف 

هذا العهد.

اأن  العهد  هــذا  الــطــرف يف  لــلــدولــة  �ضبق  قــد  يــكــون  3.  حــني 

اأر�ضلت املعلومات املنا�ضبة اإىل االأمم املتحدة اأو اإىل اإحدى 

هذه  ـــراد  اإي تــكــرار  لــزوم  ينتفي  املتخ�ض�ضة،  ــوكــاالت  ال

املعلومات ويكتفي باإحالة دقيقة اإىل املعلومات املذكورة.

املادة 18

التي  امل�ضوؤوليات  مبقت�ضى  واالجتماعي،  االقت�ضادي  للمجل�ض 

االإن�ضان  حقوق  ميدان  يف  املتحدة  االأمم  ميثاق  اإليه  بها  عهد 

واحلريات االأ�ضا�ضية، اأن يعقد مع الوكاالت املتخ�ض�ضة ما يلزم 

تاأمني  املحرز يف  التقدم  بتقارير عن  توافيه  كيما  ترتيبات  من 

العقد،  هذا  اأحكام  من  اأن�ضطتها  نطاق  يف  يدخل  ملا  االمتثال 

وميكن ت�ضمني هذه التقارير تفا�ضيل عن املقررات والتو�ضيات 

هذا  ب�ضاأن  الوكاالت  هذه  املخت�ضة يف  االأجهزة  اعتمدتها  التي 

االمتثال.

املادة 19

حقوق  جلنة  اإىل  يحيل  اأن  واالجتماعي  االقت�ضادي  للمجل�ض 

الدول  من  واملقدمة  االإن�ضان  بحقوق  املتعلقة  التقارير  االإن�ضان 
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عمًل باملادتني 16 و 17 ومن الوكاالت املتخ�ض�ضة عمًل باملادة 

عليها  الإطلعها  اأو  ب�ضاأنها  عامة  تو�ضية  وو�ضع  لدرا�ضاتها   ،18

عند االقت�ضاء.

املادة 20

للدول االأطراف يف هذا العهد وللوكاالت املتخ�ض�ضة املعنية اأن 

اأية  اإىل املجل�ض االقت�ضادي واالجتماعي ملحظات على  تقدم 

تو�ضية عامة تبديها جلنة حقوق االإن�ضان مبقت�ضى املادة 19 اأو 

على اأي ا�ضارة اإىل تو�ضية عامة يرد يف اأي تقرير للجنة حقوق 

االإن�ضان اأو على اأية وثائق ا�ضري اإليها فيه.

املادة 21

للمجل�ض االقت�ضادي واالجتماعي اأن يقدم اإىل اجلمعية العامة 

بني احلني واالآخر تقارير ت�ضتمل على تو�ضيات ذات طبيعة عامة 

العهد  االأطــراف يف هذا  الدول  الــواردة من  للمعلومات  وموجز 

وما  تدابري  من  اتخاذه  مامت  حول  املتخ�ض�ضة  الوكاالت  ومن 

اأحرز من تقدم ل�ضمان تعميم مراعاة احلقوق املعرتف بها يف 

هذا العهد.

املادة 22

للمجل�ض االقت�ضادي واالجتماعي ان ي�ضرتعي نظر هيئات االأمم 

املتخ�ض�ضة  والــوكــاالت  الفرعيـة،  وهيئاتها  االأخــرى  املتحدة 
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عن  تن�ضاأ  م�ضائل  اأيــة  اإىل  التقنية،  امل�ضاعدة  بتوفري  املعنية 

اأن  العهد وميكن  اإليها يف هذا اجلزء من هذا  امل�ضار  التقارير 

ت�ضاعد تلك االأجهزة، كل يف جمال اخت�ضا�ضه، على تكوين راأي 

يف  ت�ضاهم  اأن  �ضاأنها  من  دولية  تدابري  اتخاذ  ا�ضت�ضواب  حول 

التنفيذ التدريجي لهذا العهد على نحو فعال.

املادة 23

الدولية  التدابري  اأن  على  العهد  االأطراف يف هذا  الدول  توافق 

العهد  هذا  يف  بها  املعرتف  احلقوق  اإعمال  كفالة  اإىل  الرامية 

م�ضاعدة  وتــوفــري  تو�ضيات،  واعتماد  اتفاقيات،  عقد  ت�ضمل 

تقنية، وعقد اجتماعات اإقليمية واجتماعات تقنية بغية الت�ضاور 

والدرا�ضة تنظم باال�ضرتاك مع احلكومات املعنية.

املادة 24

على  تاأويله  يجوز  ما  العهد  هذا  اأحكام  من  حكم  اأي  يف  لي�ض 

نحو يفيد م�ضا�ضه باأحكام ميثاق االأمم املتحدة واأحكام د�ضاتري 

هيئات  خمتلف  م�ضوؤوليات  حتدد  التي  املتخ�ض�ضة  الوكاالت 

التي  امل�ضائل  ب�ضدد  املتخ�ض�ضة  والــوكــاالت  املتحدة  االأمم 

يتناولها هذا العهد.
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املادة 25

لي�ض يف اأي حكم من اأحكام هذا العهد ما يجوز تاأويله على نحو 

يفيد م�ضا�ضه مبا جلميع ال�ضعوب من حق اأ�ضيل يف حرية التمتع 

واالنتفاع كليًا برثواتها ومواردها الطبيعية.

الجزء الخامس
املادة 26

دول ع�ضو يف  اأية  اأمام  العهد  التوقيع على هذا  باب  1.  يفتح 

االأمم

   املتحدة اأو ع�ضو يف اأية وكالة من وكاالتها املتخ�ض�ضة واأية 

الدولية،  العدل  ملحكمة  االأ�ضا�ضي  النظام  يف  طرف  دولة 

واأية دولة اأخرى دعتها اجلمعية العامة للأمم املتحدة اإىل 

اأن ت�ضبح طرفًا يف هذا العهد.

2.  يخ�ضع هذا العهد للت�ضديق. وتودع �ضكوك الت�ضديق لدى 

االأمني العام للأمم املتحدة.

3.  يفتح باب االن�ضمام اإىل هذا العهد اأمام اأية دولة من الدول 

امل�ضار اإليها يف الفقرة 1 من هذه املادة.

العام  االأمــني  لــدى  ان�ضمام  �ضك  بــاإيــداع  االن�ضمام  4.  يتم 

للأمم املتحدة.

5.  يخطر االأمني العام للأمم املتحدة جميع الدول التي تكون 

باإيداع كل �ضك من  اإليه  ان�ضمت  اأو  العهد  وقعت هذا  قد 

�ضكوك الت�ضديق اأو االن�ضمام.
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املادة 27

1.  يبداأ نفاذ هذا العهد بعد ثلثة اأ�ضهر من تاريخ اإيداع �ضك 

االأمــني  لــدى  والثلثني  اخلام�ض  الت�ضديق  اأو  االن�ضمام 

العام للأمم املتحدة.

اأن  بعد  اإليه  تن�ضم  اأو  العهد  هذا  ت�ضدق  التي  الــدول  2.  اأما 

اخلام�ض  االن�ضمام  اأو  الت�ضديق  �ضك  اإيــداع  مت  قد  يكون 

بعد  منها  كــل  اإزاء  العهد  هــذا  نــفــاذ  فــيــبــداأ  والــثــلثــني 

�ضك  اأو  ت�ضديقها  �ضك  اإيداعها  تاريخ  من  اأ�ضهر  ثلثة 

ان�ضمامها.

املادة 28

ا�ضتثناء، على جميع  اأو  اأي قيد  العهد، دون  اأحكام هذا  تنطبق 

الوحدات التي تت�ضكل منها الدول االحتادية.

املادة 29

عليه  تعديًل  تقرتح  اأن  العهد  هــذا  يف  طــرف  ــة  دول ــة  1.  الأي

اأثر  وعلى  املتحدة.  لــلأمم  العام  االأمــني  لدى  ن�ضه  تــودع 

هذا  االأطــراف يف  الــدول  باإبلغ  العام  االأمــني  يقوم  ذلك 

عما  اإعلمه  اإليها  طالبًا  مقرتحة،  تعديلت  باأية  العهد 

يف  للنظر  االأطـــراف  للدول  موؤمتر  عقد  حتبذ  كانت  اإذا 
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املوؤمتر  فاإذا حبذ عقد  والت�ضويت عليها.  املقرتحات  تلك 

ثلث الدول االأطراف على االأقل عقده االأمني العام برعاية 

االأطراف  الدول  اأغلبية  تعتمده  واأي تعديل  املتحدة.  االأمم 

احلا�ضرة واملقرتعة يف املوؤمتر يعر�ض على اجلمعية العامة 

للأمم املتحدة الإقراره.

للأمم  العامة  اجلمعية  اأقرتها  متى  التعديلت  نفاذ  2.  يبداأ 

املتحدة وقبلتها اأغلبية ثلثي الدول االأطراف يف هذا العهد، 

وفقًا للإجراءات الد�ضتورية لدى كل منها.

3.  متى بداأ نفاذ هذه التعديلت ت�ضبح ملزمة للدول االأطراف 

ملزمة  االأخــرى  االأطــراف  الــدول  تظل  بينما  قبلتها،  التي 

باأحكام هذا العهد وباأي تعديل �ضابق تكون قد قبلته.

املادة 30

ب�ضرف النظر عن االإخطارات التي تتم مبقت�ضى الفقرة 5 من 

املادة 26، يخطر االأمني العام للأمم املتحدة جميع الدول امل�ضار 

اإليها يف الفقرة 1 من املادة املذكورة مبا يلي:

طبقًا  تتم  التي  واالإن�ضمام  والت�ضديق  التوقيع  )اأ(  عمليات 

للمادة 26؛

)ب(  تاريخ بدء نفاذ هذا العهد مبقت�ضى املادة 27، وتاريخ بدء 

نفاذ اأية تعديلت تتم يف اإطار املادة 29.
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املادة 31

ن�ضو�ضه  احلجية  يف  تت�ضاوى  الـــذي  العهد،  هــذا  1.  يـــودع 

باالإ�ضبانية واالإنكليزية والرو�ضية وال�ضينية والفرن�ضية، يف 

حمفوظات االأمم املتحدة.

2.  يقوم االأمني العام للأمم املتحدة باإر�ضال �ضور م�ضدقة من 

هذا العهد اإىل جميع الدول امل�ضار اإليها يف املادة 26.
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البروتوكول االختياري  الملحق
بالعهد الدولي الخاص بالحقوق

االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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البروتوكول االختياري  الملحق بالعهد 
الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية*
الديباجة

اإن الدول االأطراف يف هذا الربوتوكول،

اإذ تلحظ اأنه، وفقًا للمبادئ املن�ضو�ض عليها يف ميثاق االأمم 

املتحدة، ي�ضكل االإقرار مبا جلميع اأع�ضاء االأ�ضرة الب�ضرية من 

للت�ضرف  قابلة  مت�ضاوية وغري  ومن حقوق  فيهم  اأ�ضيلة  كرامة 

اأ�ضا�ض احلرية والعدل وال�ضلم يف العامل،

اأن جميع  االإن�ضان يعلن  العاملي حلقوق  اأن االإعلن  واإذ تلحظ 

النا�ض يولدون اأحرارًا ومت�ضاوين يف الكرامة واحلقوق واأن لكل 

اإن�ضان حق التمتع بكافة احلقوق واحلريات الواردة يف االإعلن، 

دون اأي متييز من اأي نوع، كالتمييز ب�ضبب العن�ضر، اأو اللون، اأو 

اجلن�ض، اأو اللغة، اأو الدين، اأو الراأي ال�ضيا�ضي اأو غري ال�ضيا�ضي، 

اأو االأ�ضل الوطني اأو االجتماعي، اأو الرثوة، اأو املولد، اأو اأي و�ضع 

اآخر،

*اعتمــد وعــر�ض للتوقـيـــع والت�ضــديق واالن�ضمام مبوجــب قـــرار اجلمعـــية العــامــة للأمــم   
   املتحــدة رقــم A/RES/63/117 امل�ؤرخ يف 10 كانون االأول/دي�ضـمرب 2008، وفتـح باب 

   التوقيـع عليه يف 24 اأيلول/�ضـبتمرب 2009.

- دخـل حيـز النفـاذ يف 5 مايو 2013.
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االإن�ضان  حلقوق  العاملي  االإعـــلن  يف  جــاء  مــا  اإىل  ت�ضري  واإذ 

باأن  ت�ضليم  من  االإن�ضان  بحقوق  اخلا�ضني  الدوليني  والعهدين 

ومتحررين من  اأحــرارًا  الب�ضر  يكون  اأن  املتمثل يف  االأعلى  املثل 

اخلوف والفاقة ال ميكن اأن يتحقق اإال بتهيئة ظروف يتمتع فيها 

وال�ضيا�ضية  واالقت�ضادية  والثقافية  املدنية  بحقوقه  اإن�ضان  كل 

واالجتماعية،

االأ�ضا�ضية  واحلريات  االإن�ضان  حقوق  جميع  اأن  تاأكيد  تعيد  واإذ 

عاملية وغري قابلة للتجزئة ومرتابطة ومت�ضابكة،

اخلا�ض  الـــدويل  العهد  يف  طــرف  ــة  دول كــل  اأن  اإىل  ت�ضري  واإذ 

اإليه  )وي�ضار  والثقافية  واالجتماعية  االقت�ضادية  باحلقوق 

وعن  مبفردها  تتخذ،  ــاأن  ب تتعهد  “العهد”(  باإ�ضم  يلي  فيما 

ال�ضعيدين  على  �ضيما  وال  الدوليني،  والتعاون  امل�ضاعدة  طريق 

املتاحة،  مواردها  به  ت�ضمح  ما  وباأق�ضى  والتقني،  االقت�ضادي 

ما يلزم من خطوات ل�ضمان التمتع الكامل التدريجي باحلقوق 

ال�ضبل  جميع  ذلــك  اإىل  �ضالكة  العهد،  هــذا  يف  بها  املــعــرتف 

املنا�ضبة، وخ�ضو�ضًا �ضبيل اعتماد تدابري ت�ضريعية،

وتنفيذ  العهد  مقا�ضد  لتحقيق  تعزيزًا  املنا�ضب،  من  ترى  واإذ 

اأحكامه، متكني اللجنة املعنية باحلقوق االقت�ضادية واالجتماعية 

القيام  “اللجنة”(، من  باإ�ضم  يلي  اإليها فيما  والثقافية )وي�ضار 

باملهام املن�ضو�ض عليها يف هذا الربوتوكول،

قد اتفقت على ما يلي: 
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املادة1 

اختصاص اللجنة فيما يتعلق بتلقي 
البالغات والنظر فيها

هذا  يف  طرفًا  ت�ضبح  العهد،  يف  طــرف  دولــة  كل  1.  تعرتف 

الربوتوكول، باخت�ضا�ض اللجنة يف تلقي البلغات والنظر 

فيها وفقًا ملا تن�ض عليه اأحكام هذا الربوتوكول.

2.  ال يجوز للجنة تلقي اأي بلغ يتعلق باأية دولة طرف يف العهد 

ال تكون طرفا يف هذا الربوتوكول.

املادة 2

البالغات
اأو  اأفـــراد  عــن،  نيابة  اأو  قبل،  مــن  البلغات  تقدم  اأن  يجوز 

االأفراد يدخلون �ضمن والية دولة طرف ويدعون  جماعات من 

من  الأي  الطرف  الدولة  تلك  جانب  من  النتهاك  �ضحايا  اأنهم 

احلقوق االقت�ضادية واالجتماعية والثقافية املحددة يف العهد. 

وحيثما يقدم بلغ نيابة عن اأفراد اأو جماعات اأفراد، يكون ذلك 

مبوافقتهم اإال اإذا ا�ضتطاع �ضاحب البلغ اأن يربر ت�ضرفه نيابة 

عنهم دون احل�ضول على تلك املوافقة.
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املادة 3

المقبولية
اأن  من  تاأكدت  قد  تكن  ما مل  بلغ  اأي  اللجنة يف  تنظر  1.  ال 

وال  ا�ضتنفدت.  قد  املتاحة  املحلية  االنت�ضاف  �ضبل  جميع 

االنت�ضاف  �ضبل  تطبيق  ا�ضتغرق  اإذا  القاعدة  هذه  ت�ضري 

هذه اأمدًا طويًل بدرجة غري معقولة.

تعلن اللجنة عدم مقبولية البلغ يف احلاالت التالية:   .2

)اأ(  متى مل يقدم البلغ يف غ�ضون �ضنة بعد ا�ضتنفاد �ضبل   

يربهن  التي  احلــاالت  با�ضتثناء  املحلية،  االنت�ضاف 

انق�ضاء  قبل  تقدميه  تعذر  على  البلغ  �ضاحب  فيها 

هذا االأجل؛

)ب(  متى كانت الوقائع مو�ضوع البلغ قد حدثت قبل بدء   

نفاذ هذا الربوتوكول بالن�ضبة للدولة الطرف املعنية، 

اإال اإذا ا�ضتمرت هذه الوقائع بعد تاريخ بدء النفاذ؛ 

فيها  نظرت  اأن  �ضبق  قد  نف�ضها  امل�ضاألة  كانت  )ج(  متى   

مبوجب  بحث  مو�ضع  زالــت،  ما  اأو  كانت،  اأو  اللجنة 

اإجراء اآخر من اإجراءات التحقيق الدويل اأو الت�ضوية 

الدولية؛

متى كان البلغ متنافيًا مع اأحكام العهد؛ )د(   

)هـ(  متى كان البلغ غري م�ضتند اإىل اأ�ضا�ض وا�ضح اأو كان   

غري مدعم برباهني كافية اأو متى كان ي�ضتند ح�ضرًا 

اإىل تقارير ن�ضرتها و�ضائط االإعلم؛ 
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تقدمي  يف  احلــق  ال�ضتعمال  اإ�ــضــاءة  البلغ  �ضكل  )و(  متى   

بلغ؛ اأو

متى كان البلغ جمهول امل�ضدر اأو غري مكتوب. )ز(   

املادة 4

البالغات التي ال تكشف عن ضرر واضح
اإذا  بلغ  يف  النظر  ترف�ض  اأن  االقت�ضاء،  ح�ضب  للجنة،  ميكن 

كان البلغ ال يك�ضف عن تعر�ض �ضاحبه ل�ضرر وا�ضح، اإال اإذا 

اعتربت اللجنة اأن البلغ يثري م�ضاألة جدية ذات اأهمية عامة.

املادة 5

التدابير المؤقتة
اأي  اتخاذ  وقبل  البلغ  تلقي  بعد  وقت  اأي  يف  للجنة  1.  يجوز 

الدولة  اإىل عناية  اأن حتيل  املو�ضوعية  االأ�ض�ض  ب�ضاأن  قرار 

ب�ضفة  الطرف  الــدولــة  تنظر  ــاأن  ب طلبًا  املعنية  الطرف 

تقت�ضيه  ح�ضبما  موؤقتة،  حماية  تدابري  اتخاذ  يف  عاجلة 

ال�ضرورة يف ظروف ا�ضتثنائية، لتليف وقوع �ضرر ال ميكن 

جربه على �ضحية اأو �ضحايا االنتهاكات املزعومة.

2.  عندما متار�ض اللجنة �ضلطتها التقديرية مبوجب الفقرة 1 

من هذه املادة، فاإن ذلك ال يعني �ضمنًا اتخاذ قرار ب�ضاأن 

مقبولية البلغ اأو ب�ضاأن وجاهة مو�ضوعه.
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املادة 6

إحالة البالغ
اإىل  الرجوع  دون  مقبول  غري  البلغ  اللجنة  تعترب  مل  1.  ما 

عر�ض  يف  ال�ضرية  اللجنة  تتوخى  املعنية،  الطرف  الدولة 

الدولة  على  الربوتوكول  هذا  مبوجب  اإليها  يقدم  بلغ  اأي 

الطرف املعنية.

�ضتة  اللجنة، يف غ�ضون  اإىل  املتلقية  الطرف  الدولة  2.  تقدم 

امل�ضاألة  فيها  تو�ضح  مكتوبة  بيانات  اأو  تف�ضريات  اأ�ضهر، 

الدولة  تكون  رمبــا  الــذي  وجــد،  اإن  االنت�ضاف،  و�ضبيل 

الطرف قد وفرته.

املادة 7

التسوية الودية
املعنية  االأطــراف  على  احلميدة  م�ضاعيها  اللجنة  1.  تعر�ض 

بهدف التو�ضل اإىل ت�ضوية ودية للم�ضاألة على اأ�ضا�ض احرتام 

االلتزامات التي ين�ض عليها العهد.

يف  للنظر  اإنهاء  مبثابة  ودية  ت�ضوية  ب�ضاأن  اتفاق  كل  2.  يعترب 

البلغ مبوجب هذا الربوتوكول.



31

املادة 8

بحث البالغات
2 من  املادة  تتلقاها مبوجب  التي  البلغات  اللجنة  1.  تبحث 

اإليها،  تقدم  التي  الوثائق  �ضوء جميع  الربوتوكول يف  هذا 

�ضريطة اإحالة هذه الوثائق اإىل االأطراف املعنية.

املقدمة  البلغات  بحث  لدى  مغلقة  جل�ضات  اللجنة  2.  تعقد 

مبوجب هذا الربوتوكول.

ميكن  الــربوتــوكــول،  هــذا  مبوجب  مقدم  بــلغ  بحث  3.  عند 

للجنة اأن ترجع، ح�ضب االقت�ضاء، اإىل الوثائق ذات ال�ضلة 

املتخ�ض�ضة  ووكاالتها  املتحدة  االأمم  هيئات  اأعدتها  التي 

الوثائق  وكذلك  االأخــرى،  واآلياتها  وبراجمها  و�ضناديقها 

املنظومات  فيها  مبا  اأخــرى،  دولية  منظمات  اأعدتها  التي 

االإقليمية حلقوق االإن�ضان، واإىل اأية ملحظات اأو تعليقات 

مقدمة من الدولة الطرف املعنية.

4.  عند بحث البلغات مبوجب هذا الربوتوكول، تنظر اللجنة 

وفقًا  الطرف  الدولة  تتخذها  التي  اخلطوات  معقولية  يف 

للجزء الثاين من العهد. وبذلك، ت�ضع اللجنة يف اعتبارها 

التدابري  من  طائفة  تعتمد  اأن  ميكن  الطرف  الدولة  اأن 

ال�ضيا�ضاتية لتنفيذ احلقوق املن�ضو�ض عليها يف العهد.
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املادة 9

متابعة تنفيذ آراء اللجنة
1.  بعد بحث البلغ، حتيل اللجنة اإىل االأطراف املعنية اآراءها 

ب�ضاأن البلغ م�ضفوعة بتو�ضياتها، اإن وجدت.

اللجنة،  الآراء  الــواجــب  االعــتــبــار  الــطــرف  الــدولــة  ــويل  2.  ت

ولتو�ضياتها اإن وجدت، وتقدم اإىل اللجنة، يف غ�ضون �ضتة 

اأ�ضهر، ردًا مكتوبًا يت�ضمن معلومات عن اأي اإجراء تكون قد 

اتخذته يف �ضوء اآراء اللجنة وتو�ضياتها.

3.  للجنة اأن تدعو الدولة الطرف اإىل تقدمي معلومات اإ�ضافية 

ب�ضاأن اأي تدابري تكون الدولة الطرف قد اتخذتها ا�ضتجابة 

الآراء اللجنة اأو تو�ضياتها، اإن وجدت، مبا يف ذلك ح�ضبما 

تقدمها  التي  اللحقة  التقارير  يف  منا�ضبًا،  اللجنة  تــراه 

الدولة الطرف مبوجب املادتني 16 و 17 من العهد.

املادة 10

الرسائل المتبادلة بين الدول
وقت  اأي  يف  تعلن  اأن  الربوتوكول  هذا  يف  طرف  دولــة  1.  الأي 

مبوجب هذه املادة اأنها تعرتف باخت�ضا�ض اللجنة يف تلقي 

ر�ضائل تدعي فيها دولة طرف اأن دولة طرفًا اأخرى ال تفي 

وال  الر�ضائل.  هذه  يف  والنظر  العهد،  مبوجب  بالتزاماتها 

والنظر  املــادة  هذه  مبوجب  املوجهة  الر�ضائل  تلقي  يجوز 
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فيها اإال اإذا قدمت من دولة طرف اأ�ضدرت اإعلنًا تعرتف 

فيه باخت�ضا�ض اللجنة يف ما يتعلق بها. وال تتلقى اللجنة 

اأية ر�ضالة اإذا تعلقت بدولة طرف مل ت�ضدر هذا االإعلن. 

وفقًا  املــادة  هذه  مبوجب  ــواردة  ال الر�ضائل  تناول  ويجري 

للإجراءات التالية:

دولة  اأن  الــربوتــوكــول  دولــة طــرف يف هــذا  راأت  )1(  متى   

العهد،  مبــوجــب  بالتزاماتها  تفي  ال  اأخـــرى  طــرفــًا 

اإىل  الــطــرف  ــة  ــدول ال تلك  نظر  تــوجــه  اأن  لها  جــاز 

تعلم  اأن  اأي�ضًا  الطرف  وللدولة  مكتوبة  بر�ضالة  ذلك 

الر�ضالة  تتلقى  التي  الدولة  وتقدم  باملو�ضوع.  اللجنة 

اأ�ضهر من  اأر�ضلتها، يف غ�ضون ثلثة  اإىل الدولة التي 

فيه  تو�ضح  كتابة  اآخــر  بيان  اأي  اأو  اإي�ضاحا  تلقيها، 

امل�ضاألة، على اأن يت�ضمن، اإىل احلد املمكن وبقدر ما 

يكون ذا �ضلة باملو�ضوع، اإ�ضارة اإىل االإجراءات و�ضبل 

اأو  اتخاذها  املتوقع  اأو  املتخذة  املحلية  االنت�ضاف 

املتاحة ب�ضاأن امل�ضاألة؛

)2(  اإذا مل ت�ضو امل�ضاألة مبا ير�ضي كلتا الدولتني الطرفني   

الدولة  ا�ضتلم  من  اأ�ضهر  �ضتة  غ�ضون  يف  املعنيتني 

الدولتني احلق  من  الأي  كان  االأوىل،  للر�ضالة  املتلقية 

موجه  اإخطار  بوا�ضطة  اللجنة  اإىل  امل�ضاألة  اإحالة  يف 

اإىل اللجنة واإىل الدولة االأخرى؛
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اأن  بعد  اإال  اإليها  اأحيلت  م�ضاألة  اللجنة  تتناول  )3(  ال   

قد  املتاحة  املحلية  االنت�ضاف  �ضبل  كل  اأن  من  تتاأكد 

هذه  ت�ضري  وال  امل�ضاألة.  يف  وا�ضتنفدت  ا�ضتخدمت 

القاعدة اإذا كان اإعمال �ضبل االنت�ضاف قد طال اأمده 

ب�ضورة غري معقولة؛

الفقرة،  الفرعية )ج( من هذه  الفقرة  باأحكام  )4(  رهنًا   

الطرفني  للدولتني  احلميدة  م�ضاعيها  اللجنة  تتيح 

على  للم�ضاألة  ودي  حل  اإىل  التو�ضل  بغية  املعنيتني 

اأ�ضا�ض احرتام االلتزامات املن�ضو�ض عليها يف العهد؛

الر�ضائل  بحثها  لــدى  مغلقة  جل�ضات  اللجنة  )5(  تعقد   

املقدمة مبوجب هذه املادة؛

وفقًا  اإليها  حمالة  م�ضاألة  اأيــة  يف  تطلب،  اأن  )6(  للجنة   

للفقرة الفرعية )ب( من هذه الفقرة، اإىل الدولتني 

الفرعية  الفقرة  اإليهما يف  امل�ضار  املعنيتني،  الطرفني 

)ب(، تزويدها باأية معلومات ذات �ضلة باملو�ضوع؛

يف  اإليهما  امل�ضار  املعنيتني  الطرفني  للدولتني  )7(  يكون   

اأن  الفقرة، احلق يف  هذه  من  الفرعية )ب(  الفقرة 

واأن  امل�ضاألة  يف  اللجنة  تنظر  عندما  ممثلتني  تكونا 

تقدما بيانات �ضفويًا و/اأو كتابة؛

تلقي  تاريخ  بعد  املطلوبة،  بال�ضرعة  اللجنة،  )8(  تقدم   

هذه  مــن  )ب(  الفرعية  الفقرة  مبــوجــب  االإخــطــار 

الفقرة، تقريرًا على النحو التايل:
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“1”  يف حالة التو�ضل اإىل ت�ضوية وفقًا الأحكام الفقرة    

اللجنة  تق�ضر  الفقرة،  هذه  من  )د(  الفرعية 

الذي  واحلل  بالوقائع  موجز  بيان  على  تقريرها 

مت التو�ضل اإليه؛

الأحكام  وفــقــًا  حــل  اإىل  التو�ضل  عــدم  حالة  “2”  يف    

اللجنة يف تقريرها  الفقرة الفرعية )د(، تقدم 

بني  الــقــائــمــة  بالق�ضية  ال�ضلة  ذات  الــوقــائــع 

بالتقرير  وترفق  املعنيتني.  الطرفني  الدولتني 

البيانات الكتابية وحم�ضر البيانات ال�ضفوية التي 

تقدمت بها الدولتان الطرفان املعنيتان. وللجنة 

املعنيتني  الطرفني  الدولتني  اإىل  تر�ضل  اأن  اأي�ضًا 

بالق�ضية  �ضلة  ذات  تــراهــا  قــد  اآراء  ــة  اأي فقط 

القائمة بينهما.

ويبلغ التقرير يف كل م�ضاألة اإىل الدولتني الطرفني املعنيتني.  

1 من هذه  الفقرة  اإعلنًا مبوجب  ــراف  االأط الــدول  2.  تــودع 

املادة لدى االأمني العام للأمم املتحدة الذي ير�ضل ن�ضخًا 

منه اإىل الدول االأطراف االأخرى. ويجوز �ضحب اأي اإعلن 

اأي وقت باإخطار يوجه اإىل االأمني العام. وال يخل هذا  يف 

ال�ضحب بالنظر يف اأية م�ضاألة تكون مو�ضوع ر�ضالة اأحيلت 

بالفعل مبوجب هذه املادة؛ وال يجوز تلقي اأية ر�ضالة اأخرى 
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االأمني  تلقي  بعد  املــادة  دولــة طرف مبوجب هذه  اأيــة  من 

العام للإخطار ب�ضحب االإعلن، ما مل تكن الدولة الطرف 

املعنية قد اأ�ضدرت اإعلنًا جديدًا.

املادة 11

إجراء التحري
1.  يجوز لكل دولة تكون طرفًا يف هذا الربوتوكول اأن تعلن يف 

اأي وقت اأنها تعرتف باخت�ضا�ضات اللجنة املن�ضو�ض عليها 

يف هذه املادة.

2.  اإذا تلقت اللجنة معلومات موثوقة تدل على وقوع انتهاكات 

ج�ضيمة اأو منتظمة من جانب دولة طرف الأي من احلقوق 

عليها  املن�ضو�ض  الثقافية  اأو  االجتماعية  اأو  االقت�ضادية 

التعاون  اإىل  الطرف  الدولة  تلك  اللجنة  تدعو  العهد،  يف 

هذه  ب�ضاأن  ملحظاتها  تقدمي  واإىل  املعلومات  فح�ض  يف 

املعلومات.

3.  مع مراعاة اأية ملحظات تكون الدولة الطرف املعنية قد 

قدمتها واأية معلومات اأخرى موثوق بها متاحة لها، للجنة 

اأع�ضائها الإجراء حتر وتقدمي  اأكرث من  اأو  اأن تعني ع�ضوًا 

تقرير على وجه اال�ضتعجال اإىل اللجنة. ويجوز اأن يت�ضمن 

التحري القيام بزيارة الإقليم الدولة الطرف، متى ا�ضتلزم 

االأمر ذلك ومبوافقتها.
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تلك  تعاون  ويلتم�ض  �ضرية،  ب�ضفة  التحري  ذلــك  4.  يجرى 

الدولة الطرف يف جميع مراحل االإجراءات.

تلك  باإحالة  اللجنة  تقوم  التحري،  نتائج ذلك  5.  بعد درا�ضة 

باأية  م�ضفوعة  املعنية،  الطرف  الدولة  اإىل  اال�ضتنتاجات 

تعليقات وتو�ضيات.

6.  تقوم الدولة الطرف املعنية بتقدمي ملحظاتها اإىل اللجنة 

والتعليقات  اال�ضتنتاجات  تلقي  من  اأ�ضهر  �ضتة  غ�ضون  يف 

والتو�ضيات التي اأحالتها اللجنة.

يجرى  حتر  بــاأي  املتعلقة  االإجـــراءات  هــذه  ا�ضتكمال  7.  بعد 

وفقًا للفقرة 2 من هذه املادة، للجنة اأن تقرر، بعد اإجراء 

موجز  بيان  اإدراج  املعنية،  الطرف  الدولة  مع  م�ضاورات 

بنتائج االإجراءات يف تقريرها ال�ضنوي املن�ضو�ض عليه يف 

املادة 15 من هذا الربوتوكول.

8.  الأي دولة طرف ت�ضدر اإعلنًا وفقًا للفقرة ١ من هذه املادة 

اأي وقت من االأوقــات بوا�ضطة  اأن ت�ضحب هذا االإعلن يف 

اإ�ضعار توجهه اإىل االأمني العام.

املادة 12

متابعة إجراء التحري
يف  تدرج  اأن  اإىل  املعنية  الطرف  الدولة  تدعو  اأن  للجنة  يجوز 

تقريرها املقدم مبوجب املادتني 16 و 17 من العهد تفا�ضيل اأية 
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من هذا   11 تدابري متخذة ا�ضتجابة لتحر اأجري مبوجب املادة 

الربوتوكول.

اأ�ضهر  ال�ضتة  فرتة  انتهاء  وبعد  االقت�ضاء،  عند  للجنة،  يجوز 

امل�ضار اإليها يف الفقرة 6 من املادة 11، اأن تدعو الدولة الطرف 

املعنية اإىل اإبلغها بالتدابري املتخذة ا�ضتجابة لذلك التحري.

املادة 13 

تدابير الحماية
تتخذ الدولة الطرف جميع التدابري املنا�ضبة لكفالة عدم تعر�ض 

�ضوء  اأ�ضكال  لواليتها الأي �ضكل من  الذين يخ�ضعون  االأ�ضخا�ض 

املعاملة اأو التخويف نتيجة ملا يقدمونه اإىل اللجنة من بلغات 

عمًل بهذا الربوتوكول.

املادة 14

المساعدة والتعاون الدوليان
الــدولــة  ومبــوافــقــة  مــلئــمــًا  تـــراه  ح�ضبما  اللجنة،  1.  حتيل 

املتحدة  املتخ�ض�ضة للأمم  الوكاالت  اإىل  املعنية،  الطرف 

املخت�ضة  الهيئات  مــن  وغــريهــا  وبراجمها  و�ضناديقها 

التي  والتحريات  البلغات  ب�ضاأن  تو�ضياتها  اأو  اآراءهـــا 

التقنية،  امل�ضاعدة  اأو  امل�ضورة  اإىل  حاجة  وجود  على  تدل 

اإن  واقرتاحاتها،  الطرف  الدولة  مبلحظات  م�ضحوبة 

وجدت، ب�ضاأن هذه االآراء اأو التو�ضيات.



39

الدولة  مبوافقة  الهيئات،  هذه  نظر  توجه  اأن  اأي�ضًا  2.  للجنة 

التي  البلغات  عن  تن�ضاأ  م�ضاألة  اأية  اإىل  املعنية،  الطرف 

اأن  ميــكــن  والــتــي  ــوكــول  الــربوت هـــذا  مبــوجــب  فيها  تنظر 

التو�ضل  يف  اخت�ضا�ضها،  جمال  يف  واحدة  كل  ت�ضاعدها، 

اإىل قرار ب�ضاأن ا�ضت�ضواب اتخاذ تدابري دولية من �ضاأنها 

اأن ت�ضهم يف م�ضاعدة الدول االأطراف على اإحراز تقدم يف 

تنفيذ احلقوق املعرتف بها يف العهد.

ال�ضلة  ذات  لــلإجــراءات  وفقًا  ا�ضتئماين  �ضندوق  3.  ين�ضاأ 

ال�ضندوق وفقًا للأنظمة  العامة ويدار  املتبعة يف اجلمعية 

والــقــواعــد املــالــيــة لــــلأمم املــتــحــدة لــتــقــدمي املــ�ــضــاعــدة 

املتخ�ض�ضة والتقنية اإىل الدول االأطراف، ومبوافقة الدولة 

الطرف املعنية، من اأجل تعزيز تنفيذ احلقوق الواردة يف 

العهد، وامل�ضاهمة بذلك يف بناء القدرات الوطنية يف جمال 

احلقوق االقت�ضادية واالجتماعية والثقافية يف �ضياق هذا 

الربوتوكول.

4.  ال مت�ض اأحكام هذه املادة التزامات كل دولة طرف بتنفيذ 

ما عليها من التزامات مبوجب العهد.

املادة 15

التقرير السنوي
التي  للأن�ضطة  مــوجــزًا  ال�ضنوي  تقريرها  يف  اللجنة  تـــدرج 

ا�ضطلعت بها مبوجب هذا الربوتوكول.
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املادة 16

النشر واإلعالم
بالعهد وبهذا الربوتوكول على  بالتعريف  تتعهد كل دولة طرف 

ب�ضاأن  املعلومات  على  وتي�ضري احل�ضول  وبن�ضرهما  وا�ضع  نطاق 

اآراء اللجنة وتو�ضياتها، وبخا�ضة ب�ضاأن امل�ضائل املتعلقة بالدولة 

اإليها  الطرف، والقيام بذلك با�ضتخدام و�ضائل ي�ضهل الو�ضول 

بالن�ضبة للأ�ضخا�ض ذوي االإعاقة.

املادة 17

التوقيع والتصديق واالنضمام
1.  يفتح باب التوقيع على هذا الربوتوكول اأمام كل دولة وقعت 

العهد اأو �ضدقت عليه اأو ان�ضمت اإليه.

العهد  دولة �ضدقت على  كل  الربوتوكول  2.  ت�ضدق على هذا 

اأو ان�ضمت اإليه. وتودع �ضكوك الت�ضديق لدى االأمني العام 

للأمم املتحدة.

دولة  كل  اأمــام  الربوتوكول  هذا  اإىل  االن�ضمام  باب  3.  يفتح 

�ضدقت على العهد اأو ان�ضمت اإليه.

العام  االأمــني  لدى  االن�ضمام  �ضك  باإيداع  االن�ضمام  4.  يتم 

للأمم املتحدة.
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املادة 18

بدء النفاذ
1.  يبداأ نفاذ هذا الربوتوكول بعد ثلثة اأ�ضهر من تاريخ اإيداع 

العام  االأمــني  لــدى  العا�ضر  االن�ضمام  اأو  الت�ضديق  �ضك 

للأمم املتحدة.

2.  يبداأ نفاذ هذا الربوتوكول بالن�ضبة لكل دولة ت�ضدق عليه 

االن�ضمام  اأو  الت�ضديق  �ضك  اإيـــداع  بعد  اإليه  تن�ضم  اأو 

العا�ضر، وذلك بعد م�ضي ثلثة اأ�ضهر من تاريخ اإيداع �ضك 

ت�ضديقها اأو ان�ضمامها.

املادة 19

التعديالت
الربوتوكول  لهذا  تعديل  اقــرتاح  طــرف  دولــة  الأيــة  يجوز     .1

االأمني  ويقوم  املتحدة.  للأمم  العام  االأمــني  اإىل  وتقدميه 

تعديلت مقرتحة  بـــاأي  االأطــــراف  ـــدول  ال بــاإبــلغ  الــعــام 

موؤمتر  تف�ضل عقد  كانت  اإذا  اإخطاره مبا  بطلب  م�ضفوعة 

والت�ضويت  النظر يف االقرتاحات  بغر�ض  االأطراف  للدول 

االأقـــل، يف  على  االأطـــراف  ــدول  ال ثلث  ــدى  اأب واإذا  عليها. 

غ�ضون اأربعة اأ�ضهر من تاريخ االإبلغ، رغبة يف عقد موؤمتر 

من هذا القبيل، يدعو االأمني العام اإىل عقد املوؤمتر حتت 

رعاية االأمم املتحدة. ويحيل االأمني العام اأي تعديل يعتمد 
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اإىل  وامل�ضوتة  احلا�ضرة  االأطـــراف  ــدول  ال ثلثي  باأغلبية 

اجلمعية العامة للموافقة عليه، ثم يحيله اإىل جميع الدول 

االأطراف لقبوله. 

وفقًا  املوافقة  على  ويح�ضل  يعتمد  تعديل  كل  نفاذ  2.  يبداأ 

من  الثلثني  اليوم  من  اعتبارًا  املــادة  هذه  من   1 للفقرة 

ثلثي  املودعة  القبول  �ضكوك  عدد  فيه  يبلغ  الذي  التاريخ 

عدد الدول االأطراف عند تاريخ اعتماد التعديل. ثم ي�ضبح 

اليوم  اعتبارًا من  دولة طرف  لكل  بالن�ضبة  نافذًا  التعديل 

الثلثني الذي يلي اإيداع �ضك القبول اخلا�ض بها. وال يكون 

التعديل ملزمًا اإال للدول االأطراف التي وافقت عليه.

املادة 20

النقض
اأي  يف  الربوتوكول  هذا  تنق�ض  اأن  طرف  دولــة  الأيــة  1.  يجوز 

وقت باإ�ضعار خطي توجهه اإىل االأمني العام للأمم املتحدة. 

وي�ضبح هذا النق�ض نافذًا بعد �ضتة اأ�ضهر من تاريخ ت�ضلم 

االأمني العام ذلك االإ�ضعار.

الربوتوكول  اأحكام هذا  انطباق  با�ضتمرار  النق�ض  يخل  2.  ال 

اإجراء  باأي  اأو   10 و   2 اأي بلغ مقدم مبوجب املادتني  على 

يتخذ مبوجب املادة 11 قبل تاريخ نفاذ النق�ض.
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املادة 21

اإلخطارات الواردة من األمين العام
يقوم االأمني العام للأمم املتحدة باإبلغ جميع الدول امل�ضار اإليها 

يف الفقرة 1 من املادة 26 من العهد بالتفا�ضيل التالية:

اإطار  يف  تتم  التي  واالن�ضمامات  والت�ضديقات  )اأ(  التوقيعات 

هذا الربوتوكول؛

تعديل مبوجب  اأي  ونفاذ  الربوتوكول  نفاذ هذا  بدء  )ب(  تاريخ 

املادة 19؛

اأي نق�ض مبوجب املادة 20 )ج( 

املادة 22

اللغات الرسمية
باللغات  ن�ضو�ضه  تت�ضاوى  الــذي  الربوتوكول،  هــذا  1.  يــودع 

والعربية  وال�ضينية  والرو�ضية  واالإنكليزية  االإ�ضبانية 

والفرن�ضية يف احلجية، يف حمفوظات االأمم املتحدة.

من  موثقة  ن�ضخ  باإحالة  املتحدة  للأمم  العام  االأمني  2.  يقوم 

هذا الربوتوكول اإىل جميع الدول امل�ضار اإليها يف املادة 26 

من العهد.


