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العهد الدولي الخاص بالحقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية*
الديباجة

�إن الدول الأطراف يف هذا العهد،
�إذ ترى �أن الإقرار مبا جلميع �أع�ضاء الأ�سرة الب�شرية من كرامة
�أ�صيلة فيهم ،ومن حقوق مت�ساوية وثابتة ،ي�شكل وفق ًا للمبادئ
املعلنة يف ميثاق الأمم املتحدة� ،أ�سا�س احلرية والعدل وال�سالم
يف العامل،
*اعتمد وعر�ض للتوقيع والت�صديق واالن�ضمام مبوجـب قرار اجلمعيــة العامــة للأمــم املتحــدة
رقــم
( )2200A XXIامل�ؤرخ يف  16كانون الأول/دي�سمرب  ،1966ودخل حيز النفاذ يف � 23آذار/مار�س
 ،1976وقد فتح باب التوقيع يف نيويورك يف  19كانون الأول/دي�سمرب  ،1966ويبلغ عدد الدول
الأع�ضاء حتى �آذار/مار�س  160 : 2012دولة.
�صدر القانون رقم ( )10ل�سنة  2007باملوافقة على ان�ضمام مملكة البحرين �إىل العهد الدويلاخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية بتاريخ  16متوز/يوليو ( 2007ن�شر يف
اجلريدة الر�سمية  -العدد  2800بتاريخ  19متوز/يوليو .)2007
ان�ضمت مملكة البحرين ر�سمي ًا يف � 27أيلول�/سبتمرب  ،2007ودخل حيز النفاذ بالن�سبة لها يف 27كانون الأول/دي�سمرب ( 2006املادة  27الفقرة .)2
تقوم جلنة حقوق الإن�سان مبتابعة تطبيق العهد الدويل من قبل الدول الأطراف فيها ،وقد�أن�ش�أت اللجنة مبوجب املادة  28من العهد الدويل.
تقوم جلنة احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية مبتابعة تطبيق العهد الدويل من قبلالدول الأطراف فيها ،وقد �أن�ش�أت اللجنة مبوجب قرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي التابع
للأمم املتحدة رقم  1985/17ال�صادر يف  28مايو .1985
تتكون اللجنة من  18خبري ًا م�ستق ًال ،وتعقد دورتني �سنوي ًا (مايو ونوفمرب) يف جنيف.وملزيد من املعلومات ميكن زيارة موقع اللجنة:
http/www .ohchr.org/english/bodies/hrc/index.htm
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و�إذ تقر ب�أن هذه احلقوق تنبثق من كرامة الإن�سان الأ�صيلة فيه،
و�إذ تدرك �أن ال�سبيل الوحيد لتحقيق املثل الأعلى املتمثل ،وفق ًا
للإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ،يف �أن يكون الب�شر �أح��رار ًا
ومتحررين م��ن اخل��وف وال��ف��اق��ة ،ه��و �سبيل تهيئة الظروف
ال�ضرورية لتمكني كل �إن�سان من التمتع بحقوقه االقت�صادية
واالجتماعية والثقافية ،وكذلك بحقوقه املدنية وال�سيا�سية.
و�إذ ت�ضع يف اعتبارها ما على ال��دول ،مبقت�ضى ميثاق الأمم
املتحدة ،من التزام بتعزيز االحرتام واملراعاة العامليني حلقوق
الإن�سان وحرياته.
و�إذ تدرك �أن على الفرد ،الذي ترتتب عليه واجبات �إزاء الأفراد
الآخرين و�إزاء اجلماعة التي ينتمي �إليها ،م�س�ؤولية ال�سعي �إىل
تعزيز ومراعاة احلقوق املعرتف بها يف هذا العهد.
قد اتفقت على املواد التالية:

املادة

الجزء األول
1

 .1جلميع ال�شعوب احلق يف تقرير م�صريها بنف�سها ،وهي
مبقت�ضى ه��ذا احل��ق ح��رة يف تقرير مركزها ال�سيا�سي
وحرة يف ال�سعي لتحقيق منائها االقت�صادي واالجتماعي
والثقايف.
	.2جلميع ال�شعوب� ،سعي ًا وراء �أهدافها اخلا�صة� ،أن تت�صرف
برثواتها وم��وارده��ا الطبيعية بحرية دومن��ا �إخ�لال ب�أية
4

ال��ت��زام��ات منبثقة ع��ن مقت�ضيات التعاون االقت�صادي
ال��دويل القائم على مبد�أ املنفعة املتبادلة وعن القانون
الدويل .وال يجوز يف �أية حال حرمان �أي �شعب من �أ�سباب
عي�شه اخلا�صة.
	.3على الدول الأط��راف يف هذا العهد ،مبا فيها الدول التي
تقع على عاتقها م�س�ؤولية �إدارة الأقاليم غري املتمتعة
باحلكم الذاتي والأقاليم امل�شمولة بالو�صاية �أن تعمل على
حتقيق حق تقرير امل�صري و�أن حت�ترم ه��ذا احل��ق ،وفق ًا
لأحكام ميثاق الأمم املتحدة.

املادة

الجزء الثاني
2

	.1تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد ب�أن تتخذ ،مبفردها
وعن طريق امل�ساعدة والتعاون الدولييـن ،وال�سيما على
ال�صعيدين االقت�صادي والتقني ،وب�أق�صى ما ت�سمح به
م��وارده��ا املتاحة ،ما يلزم من خطوات ل�ضمان التمتع
الفعلي التدريجي باحلقوق املعرتف بها يف ه��ذا العهد،
�سالكة �إىل ذلك ال�سبل املنا�سبة ،وخ�صو�ص ًا �سبيل اعتماد
تدابري ت�شريعية.
	.2تتعهد ال��دول الأط���راف يف ه��ذا العهد ب���أن ت�ضمن جعل
ممار�سة احلقوق املن�صو�ص عليها يف هذا العهد بريئة
5

من �أي متييز ب�سبب العرق� ،أو اللون� ،أو اجلن�س� ،أو اللغة،
�أو الدين� ،أو الر�أي ال�سيا�سي �أو غري ال�سيا�سي� ،أو الأ�صل
القومي �أو االجتماعي� ،أو الرثوة� ،أو الن�سب� ،أو غري ذلك
من الأ�سباب.
	.3للبلدان النامية �أن تقرر ،مع �إيالء املراعاة الواجبة حلقوق
الإن�����س��ان والقت�صادها القومي� ،إىل �أي م��دى �ست�ضمن
احل��ق��وق االقت�صادية امل��ع�ترف بها يف ه��ذا العهد لغري
املواطنني.

املادة

3

تتعهد ال��دول الأط��راف يف هذا العهد ب�ضمان م�ساواة الذكور
والإناث يف حق التمتع بجميع احلقوق االقت�صادية واالجتماعية
والثقافية املن�صو�ص عليها يف هذا العهد.

املادة

4

تقر الدول الأطراف يف هذا العهد ب�أنه لي�س للدولة �أن تخ�ضع
التمتع باحلقوق التي ت�ضمنها طبق ًا لهذا العهد �إال للحدود
املقررة يف القانون ،و�إال مبقدار توافق ذل��ك مع طبيعة هذه
احلقوق ،و�شريطة �أن يكون هدفها الوحيد تعزيز الرفاه العام
يف جمتمع دميقراطي.
6

املادة

5

	.1لي�س يف هذا العهد �أي حكم يجوز ت�أويله على نحو يفيد
ان��ط��واءه على �أي حق لأي دول��ة �أو جماعة �أو �شخ�ص يف
مبا�شرة �أي ن�شاط �أو القيام ب�أي فعل يهدف �إىل �إهدار �أي
من احلقوق �أو احلريات املعرتف بها يف هذا العهد �أو �إىل
فر�ض قيود عليها �أو�سع من تلك املن�صو�ص عليها فيه.
	.2ال يقبل فر�ض �أي قيد �أو �أي ت�ضييق على �أي من حقوق
الإن�سان الأ�سا�سية املعرتف بها �أو النافذة يف �أي بلد تطبيق ًا
لقوانني �أو اتفاقيات �أو �أنظمة �أو �أعراف ،بذريعة كون هذا
العهد ال يعرتف بها �أو كون اعرتافه بها �أ�ضيق مدي.

املادة

الجزء الثالث
6

	.1تعرتف ال��دول الأط��راف يف هذا العهد باحلق يف العمل،
الذي ي�شمل ما لكل �شخ�ص من حق يف �أن تتاح له �إمكانية
ك�سب رزقه بعمل يختاره �أو يقبله بحرية ،وتقوم باتخاذ
تدابري منا�سبة ل�صون هذا احلق.
	.2يجب �أن ت�شمل ال��ت��داب�ير ال��ت��ي تتخذها ك��ل م��ن ال��دول
الأط���راف يف ه��ذا العهد لت�أمني املمار�سة الكاملة لهذا
احلق توفري برامج التوجيه والتدريب التقنيني واملهنيني،
والأخذ يف هذا املجال ب�سيا�سات وتقنيات من �ش�أنها حتقيق
7

تنمية اقت�صادية واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة
ومنتجة يف ظل �شروط ت�ضمن للفرد احلريات ال�سيا�سية
واالقت�صادية الأ�سا�سية.

املادة

7

تعرتف الدول الأطراف يف هذا العهد بحق كل �شخ�ص يف التمتع
ب�شروط عمل عادلة ومواتية تكفل على اخل�صو�ص:
�أ .مكاف�أة توفر جلميع العمال ،كحد �أدنى:
�	.1أج��ر ًا من�صفاً ،ومكاف�أة مت�ساوية لدى ت�ساوي قيمة
العمل دون �أي متييز ،على �أن ي�ضمن للمر�أة خ�صو�ص ًا
متتعها ب�شروط عمل ال تكون �أدنى من تلك التي يتمتع
بها الرجل ،وتقا�ضيها �أجر ًا ي�ساوي �أجر الرجل لدى
ت�ساوي العمل؛
 .2عي�ش ًا كرمي ًا لهم ولأ�سرهم طبق ًا لأحكام هذا العهد؛
ب .ظروف عمل تكفل ال�سالمة وال�صحة؛
ج	.ت�ساوي اجلميع يف فر�ص الرتقية ،داخل عملهم� ،إىل مرتبة
�أعلى مالئمة ،دون �إخ�ضاع ذلك �إال العتباري الأقدمية
والكفاءة؛
د	.اال�سرتاحة و�أوق���ات ال��ف��راغ ،والتحديد املعقول ل�ساعات
العمل ،والإجازات الدورية املدفوعة الأجر ،وكذلك املكاف�أة
عن �أيام العطل الر�سمية.
8

املادة

8

 .1تتعهد الدول الأطراف يف هذا العهد بكفالة ما يلي:
(�أ)	حق كل �شخ�ص يف تكوين النقابات باال�شرتاك مع
�آخ��ري��ن ويف االن�ضمام �إىل النقابة التي يختارها،
دومن��ا قيد �سوى قواعد املنظمة املعنية ،على ق�صد
تعزيز م�صاحله االقت�صادية واالجتماعية وحمايتها،
وال يجوز �إخ�ضاع ممار�سة هذا احلق لأية قيود غري
تلك التي ين�ص عليها القانون وت�شكل تدابري �ضرورية،
يف جمتمع دمي��ق��راط��ي ،ل�صيانة الأم���ن القومي �أو
النظام العام �أو حلماية حقوق الآخرين وحرياتهم؛
(ب)حق النقابات يف �إن�شاء احتادات �أو احتادات حتالفية
قومية ،وح��ق ه��ذه االحت����ادات يف تكوين منظمات
نقابية دولية �أو االن�ضمام �إليها؛
(ج)حق النقابات يف ممار�سة ن�شاطها بحرية ،ودومن��ا
قيود غري تلك التي ين�ص عليها القانون وت�شكل تدابري
�ضرورية يف جمتمع دميقراطي ،ل�صيانة الأمن القومي
�أو النظام العام �أو حلماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
(د) حق الإ�ضراب� ،شريطة ممار�سته وفق ًا لقوانني البلد
		 املعني.
	.2ال حتول هذه املادة دون �إخ�ضاع �أفراد القوات امل�سلحة �أو
رجال ال�شرطة �أو موظفي الإدارات احلكومية لقيود قانونية
على ممار�ستهم لهذه احلقوق.
9

	.3لي�س يف ه��ذه امل���ادة �أي حكم يجيز ل��ل��دول الأط���راف يف
اتفاقية منظمة العمل الدولية املعقودة عام  1948ب�ش�أن
احلرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابري
ت�شريعية من �ش�أنها� ،أو تطبيق القانون بطريقة من �ش�أنها،
�أن تخل بال�ضمانات املن�صو�ص عليها يف تلك االتفاقية.

املادة

9

تقر الدول الأطراف يف هذا العهد بحق كل �شخ�ص يف ال�ضمان
االجتماعي ،مبا يف ذلك الت�أمينات االجتماعية.

املادة

10

تقر الدول الأطراف يف هذا العهد مبا يلي:
	.1وج���وب م��ن��ح الأ���س��ـ��رة ،ال��ت��ي ت�شكل ال��وح��دة اجلماعية
الطبيعية والأ�سا�سية يف املجتمع� ،أك�بر ق��در ممكن من
احلماية وامل�ساعدة ،وخ�صو�ص ًا لتكوين هذه الأ�سرة وطوال
نهو�ضها مب�س�ؤولية تعهد وتربية الأوالد الذين تعولهم.
ويجب �أن ينعقد ال��زواج بر�ضا الطرفني املزمع زواجهما
ر�ضاء ال �إكراه فيه.
	.2وجوب توفري حماية خا�صة للأمهات خالل فرتة معقولة
قبل الو�ضع وبعده .وينبغي منح الأمهات العامالت� ،أثناء
ال��ف�ترة امل��ذك��ورة� ،إج���ازة م���أج��ورة �أو �إج���ازة م�صحوبة
با�ستحقاقات �ضمان اجتماعي كافية.
10

	.3وجوب اتخاذ تدابري حماية وم�ساعدة خا�صة ل�صالح جميع
الأطفال واملراهقني ،دون �أي متييز ب�سبب الن�سب �أو غريه
من الظروف .ومن الواجب حماية الأطفال واملراهقني
من اال�ستغالل االقت�صادي واالجتماعي ،كما يجب جعل
القانون يعاقب على ا�ستخدامهم يف �أي عمل من �ش�أنه
�إف�ساد �أخالقهم �أو الإ�ضرار ب�صحتهم �أو تهديد حياتهم
باخلطر �أو �إحل��اق الأذى بنموهم الطبيعي ،وعلى الدول
�أي�ض ًا �أن تفر�ض حدود ًا دنيا لل�سن يحظر القانون ا�ستخدام
ال�صغار الذين مل يبلغوها يف عمل م�أجور ويعاقب عليه.

املادة

11

	.1تقر ال��دول الأط���راف يف ه��ذا العهد بحق كل �شخ�ص يف
كاف له ولأ�سرته ،يوفر ما يفي بحاجتهم
م�ستوى معي�شي ٍ
من الغذاء والك�ساء وامل���أوى ،وبحقه يف حت�سني متوا�صل
لظروفه املعي�شية .وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابري
الالزمة لإنفاذ هذا احلق ،معرتفة يف هذا ال�صدد بالأهمية
الأ�سا�سية للتعاون الدويل القائم على االرت�ضاء احلر.
	.2واعرتاف ًا مبا لكل �إن�سان من حق �أ�سا�سي يف التحرر من
اجل��وع ،تقوم ال��دول الأط��راف يف هذا العهد ،مبجهودها
ال��ف��ردي وع��ن طريق التعاون ال���دويل ،باتخاذ التدابري
امل�شتملة على برامج حمددة ملمو�سة والالزمة ملا يلي:
11

	�أ	.حت�سني طرق �إنتاج وحفظ وتوزيع املواد الغذائية ،عن
طريق اال�ستفادة الكلية من املعارف التقنية والعلمية،
ون�شر املعرفة مببادئ التغذية ،وا�ستحداث �أو �إ�صالح
نظم توزيع الأرا�ضي الزراعية بطريقة تكفل �أف�ضل
�إمناء للموارد الطبيعية وانتفاع بها؛
ب	.ت�أمني توزيع امل��وارد الغذائية العاملية توزيع ًا ع��اد ًال
يف �ضوء االحتياجات ،ي�ضع يف اعتباره امل�شاكل التي
تواجهها البلدان امل�ستوردة للأغذية وامل�صدرة لها
على ال�سواء.

املادة

12

	.1تقر الدول الأطرافيف هـذا العهـد بحق كـل �إن�سـان يف
التمتـع ب�أعلى م�ستوى من ال�صحة اجل�سمية والعقلية ميكن
بلوغه.
	.2ت�شمل التدابري التي يتعني على ال��دول الأط��راف يف هذا
العهد اتخاذها لت�أمني املمار�سة الكاملة لهذا احلق ،تلك
التدابري الالزمة من �أجل:
�	.3أ	.العمل على خف�ض معدل موتى املواليد ومعدل وفيات
الر�ضع وت�أمني منو الطفل منو ًا �صحياً؛
ب .حت�سني جميع جوانب ال�صحة البيئية وال�صناعية؛
ج	.الوقاية من الأم��را���ض الوبائية واملتوطنة واملهنية
والأمرا�ض الأخرى وعالجها ومكافحتها؛
12

د	.تهيئة ظ��روف م��ن �ش�أنها ت���أم�ين اخل��دم��ات الطبية
والعناية الطبية للجميع يف حالة املر�ض.

املادة

13

	.1تقر الدول الأطراف يف هذا العهد بحق كل فرد يف الرتبية
والتعليم .وهي متفقة علي وجوب توجيه الرتبية والتعليم
�إيل الإمناء الكامل لل�شخ�صية الإن�سانية واحل�س بكرامتها
و�إيل توطيد احرتام حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية.
	وهي متفقة كذلك علي وجوب ا�ستهداف الرتبية والتعليم
متكني كل �شخ�ص من الإ�سهام بدور نافع يف جمتمع حر،
وتوثيق �أوا�صر التفاهم والت�سامح وال�صداقة بني جميع
الأمم وخمتلف الفئات العرقية �أو االثنية �أو الدينية ،ودعم
الأن�شطة التي تقوم بها الأمم املتحدة من �أج��ل �صيانة
ال�سلم.
	.2وتقر الدول الأط��راف يف هذا العهد ب�أن �ضمان املمار�سة
التامة لهذا احلق يتطلب:
	�أ .جعل التعليم االبتدائي �إلزامي ًا و�إتاحته جمان ًا للجميع؛
ب	.تعميم التعليم الثانوي مبختلف �أنواعه ،مبا يف ذلك
التعليم الثانوي التقني واملهني ،وجعله متاح ًا للجميع
بكافة الو�سائل املنا�سبة وال�سيما بالأخذ تدريجي ًا
مبجانية التعليم؛
13

ج	.جعل التعليم العايل متاح ًا للجميع على قدم امل�ساواة،
تبع ًا للكفاءة ،بكافة الو�سائل املنا�سبة وال�سيما بالأخذ
تدريجي ًا مبجانية التعليم؛
د	.ت�شجيع الرتبية الأ�سا�سية �أو تكثيفها� ،إىل �أبعد مدى
ممكن ،من �أج��ل الأ�شخا�ص الذين مل يتلقوا �أو مل
ي�ستكملوا الدرا�سة االبتدائية؛
هـ	.العمل بن�شاط على �إمناء �شبكة من املدار�س على جميع
امل�ستويات ،و�إن�شاء نظام منح واف بالغر�ض ،وموا�صلة
حت�سني الأو�ضاع املادية للعاملني يف التدري�س.
	.3تتعهد الدول الأطراف يف هذا العهد باحرتام حرية الآباء،
�أو الأو�صياء عند وجودهم ،يف اختيار مدار�س لأوالده��م
غري املدار�س احلكومية� ،شريطة تقيد املدار�س املختارة
مبعايري التعليم الدنيا التي قد تفر�ضها �أو تقرها الدولة،
وبت�أمني تربية �أولئك الأوالد ديني ًا وخلقي ًا وفق ًا لقناعاتهم
اخلا�صة.
	.4لي�س يف �أي من �أح��ك��ام ه��ذه امل��ادة ما يجوز ت�أويله على
نحو يفيد م�سا�سه بحرية الأف���راد والهيئات يف �إن�شاء
و�إدارة م�ؤ�س�سات تعليمية� ،شريطة التقيد دائم ًا باملبادئ
املن�صو�ص عليها يف الفقرة  1من هذه املادة ورهن ًا بخ�ضوع
التعليم الذي توفره هذه امل�ؤ�س�سات ملا قد تفر�ضه الدولة
من معايري دنيا.
14

املادة

14

تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد ،مل تكن بعد ،يوم ا�صبحت
ط��رف�� ًا فيه ق��د متكنت م��ن �ضمان �إل��زام��ي��ة وجمانية التعليم
االبتدائي يف بلدها ذات��ه �أو يف �أقاليم �أخ��رى حتت واليتها،
بالقيام ،يف غ�ضون �سنتني ،بو�ضع واعتماد خطة عمل مف�صلة
للتنفيذ الفعلي والتدريجي ملبد�أ �إلزامية التعليم وجمانيته
للجميع ،خالل عدد معقول من ال�سنني يحدد يف اخلطة.

املادة

15

 .1تقر الدول الأطراف يف هذا العهد ب�أن من حق كل فرد:
	�أ�	.أن ي�شارك يف احلياة الثقافية؛
ب�	.أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته؛
ج�	.أن يفيد من حماية امل�صالح املعنوية واملادية الناجمة
عن �أي �أثر علمي �أو فني �أو �أدبي من �صنعه.
	.2ت�شمل التدابري التي �ستتخذها ال��دول الأط��راف يف هذا
العهد بغية �ضمان املمار�سة الكاملة لهذا احلق التدابري
ال�ضرورية ل�صيانة العلم والثقافة ولتنميتهما وا�شاعتهما.
	.3تتعهد الدول الأطراف يف هذا العهد باحرتام احلرية التي
ال غنى عنها للبحث العلمي والن�شاط الإبداعي.
	.4تقر الدول الأطراف يف هذا العهد بالفوائد التي جُتنى من
ت�شجيع و�إمناء االت�صال والتعاون الدوليني يف ميداين العلم
والثقافة.
15

املادة

الجزء الرابع
16

	.1تتعهد ال��دول الأط���راف يف ه��ذا العهد ب���أن تقدم ،طبق ًا
لأحكام هذا اجل��زء من العهد ،تقارير عما اتخذته من
ت��داب�ير وم��ااح��رزت��ه م��ن تقدم ل�ضمان اح�ت�رام احلقوق
املعرتف بها يف هذا العهد.
�( .2أ)	توجه جميع التقارير �إىل الأمني العام للأمم املتحدة،
ال��ذي يحيل ن�سخ ًا منها �إىل املجل�س االقت�صادي
واالجتماعي للنظر فيها طبق ًا لأحكام هذا العهد؛
(ب)	على الأم�ين العام ل�ل�أمم املتحدة �أي�ضاً ،حني يكون
التقرير الوارد من دولة طرف يف هذا العهد� ،أو جزء
صال ب�أية م�س�ألة تدخل يف اخت�صا�ص
�أو �أكرث منه ،مت� ً
�إحدى الوكاالت املتخ�ص�صة وفق ًا ل�صكها الت�أ�سي�سي
وتكون الدولة الطرف املذكورة ع�ضو ًا يف هذه الوكالة
�أن يحيل �إىل تلك الوكالة ن�سخة من هذا التقرير �أو
من جزئه املت�صل بتلك امل�س�ألة ،ح�سب احلالة.

املادة

17

	.1تقدم الدول الأطراف يف هذا العهد تقاريرها على مراحل،
طبق ًا لربنامج ي�ضعه املجل�س االقت�صادي واالجتماعي يف
غ�ضون �سنة من ب��دء نفاذ ه��ذا العهد ،بعد الت�شاور مع
الدول الأطراف والوكاالت املتخ�ص�صة املعنية.
16

	.2للدولة �أن ت�شري يف تقريرها �إىل العوامل وامل�صاعب التى
متنعها من الإيفاء الكامل بااللتزامات املن�صو�ص عليها يف
هذا العهد.
	.3ح�ين ي��ك��ون ق��د �سبق ل��ل��دول��ة ال��ط��رف يف ه��ذا العهد �أن
�أر�سلت املعلومات املنا�سبة �إىل الأمم املتحدة �أو �إىل �إحدى
ال��وك��االت املتخ�ص�صة ،ينتفي ل��زوم ت��ك��رار �إي���راد هذه
املعلومات ويكتفي ب�إحالة دقيقة �إىل املعلومات املذكورة.

املادة

18

للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،مبقت�ضى امل�س�ؤوليات التي
عهد بها �إليه ميثاق الأمم املتحدة يف ميدان حقوق الإن�سان
واحلريات الأ�سا�سية� ،أن يعقد مع الوكاالت املتخ�ص�صة ما يلزم
من ترتيبات كيما توافيه بتقارير عن التقدم املحرز يف ت�أمني
االمتثال ملا يدخل يف نطاق �أن�شطتها من �أحكام هذا العقد،
وميكن ت�ضمني هذه التقارير تفا�صيل عن املقررات والتو�صيات
التي اعتمدتها الأجهزة املخت�صة يف هذه الوكاالت ب�ش�أن هذا
االمتثال.

املادة

19

للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي �أن يحيل �إىل جلنة حقوق
الإن�سان التقارير املتعلقة بحقوق الإن�سان واملقدمة من الدول
17

عم ًال باملادتني  16و  17ومن الوكاالت املتخ�ص�صة عم ًال باملادة
 ،18لدرا�ساتها وو�ضع تو�صية عامة ب�ش�أنها �أو لإطالعها عليها
عند االقت�ضاء.

املادة

20

للدول الأطراف يف هذا العهد وللوكاالت املتخ�ص�صة املعنية �أن
تقدم �إىل املجل�س االقت�صادي واالجتماعي مالحظات على �أية
تو�صية عامة تبديها جلنة حقوق الإن�سان مبقت�ضى املادة � 19أو
على �أي ا�شارة �إىل تو�صية عامة يرد يف �أي تقرير للجنة حقوق
الإن�سان �أو على �أية وثائق ا�شري �إليها فيه.

املادة

21

للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي �أن يقدم �إىل اجلمعية العامة
بني احلني والآخر تقارير ت�شتمل على تو�صيات ذات طبيعة عامة
وموجز للمعلومات ال��واردة من الدول الأط��راف يف هذا العهد
ومن الوكاالت املتخ�ص�صة حول مامت اتخاذه من تدابري وما
�أحرز من تقدم ل�ضمان تعميم مراعاة احلقوق املعرتف بها يف
هذا العهد.

املادة

22

للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي ان ي�سرتعي نظر هيئات الأمم
املتحدة الأخ��رى وهيئاتها الفرعيـة ،وال��وك��االت املتخ�ص�صة
18

املعنية بتوفري امل�ساعدة التقنية� ،إىل �أي��ة م�سائل تن�ش�أ عن
التقارير امل�شار �إليها يف هذا اجلزء من هذا العهد وميكن �أن
ت�ساعد تلك الأجهزة ،كل يف جمال اخت�صا�صه ،على تكوين ر�أي
حول ا�ست�صواب اتخاذ تدابري دولية من �ش�أنها �أن ت�ساهم يف
التنفيذ التدريجي لهذا العهد على نحو فعال.

املادة

23

توافق الدول الأطراف يف هذا العهد على �أن التدابري الدولية
الرامية �إىل كفالة �إعمال احلقوق املعرتف بها يف هذا العهد
ت�شمل عقد اتفاقيات ،واعتماد تو�صيات ،وت��وف�ير م�ساعدة
تقنية ،وعقد اجتماعات �إقليمية واجتماعات تقنية بغية الت�شاور
والدرا�سة تنظم باال�شرتاك مع احلكومات املعنية.

املادة

24

لي�س يف �أي حكم من �أحكام هذا العهد ما يجوز ت�أويله على
نحو يفيد م�سا�سه ب�أحكام ميثاق الأمم املتحدة و�أحكام د�ساتري
الوكاالت املتخ�ص�صة التي حتدد م�س�ؤوليات خمتلف هيئات
الأمم املتحدة وال��وك��االت املتخ�ص�صة ب�صدد امل�سائل التي
يتناولها هذا العهد.

19

املادة

25

لي�س يف �أي حكم من �أحكام هذا العهد ما يجوز ت�أويله على نحو
يفيد م�سا�سه مبا جلميع ال�شعوب من حق �أ�صيل يف حرية التمتع
واالنتفاع كلي ًا برثواتها ومواردها الطبيعية.

املادة

الجزء الخامس
26

	.1يفتح باب التوقيع على هذا العهد �أمام �أية دول ع�ضو يف
الأمم
	املتحدة �أو ع�ضو يف �أية وكالة من وكاالتها املتخ�ص�صة و�أية
دولة طرف يف النظام الأ�سا�سي ملحكمة العدل الدولية،
و�أية دولة �أخرى دعتها اجلمعية العامة للأمم املتحدة �إىل
�أن ت�صبح طرف ًا يف هذا العهد.
	.2يخ�ضع هذا العهد للت�صديق .وتودع �صكوك الت�صديق لدى
الأمني العام للأمم املتحدة.
	.3يفتح باب االن�ضمام �إىل هذا العهد �أمام �أية دولة من الدول
امل�شار �إليها يف الفقرة  1من هذه املادة.
	.4يتم االن�ضمام ب���إي��داع �صك ان�ضمام ل��دى الأم�ين العام
للأمم املتحدة.
	.5يخطر الأمني العام للأمم املتحدة جميع الدول التي تكون
قد وقعت هذا العهد �أو ان�ضمت �إليه ب�إيداع كل �صك من
�صكوك الت�صديق �أو االن�ضمام.
20

املادة

27

	.1يبد�أ نفاذ هذا العهد بعد ثالثة �أ�شهر من تاريخ �إيداع �صك
االن�ضمام �أو الت�صديق اخلام�س والثالثني ل��دى الأم�ين
العام للأمم املتحدة.
�	.2أما ال��دول التي ت�صدق هذا العهد �أو تن�ضم �إليه بعد �أن
يكون قد مت �إي��داع �صك الت�صديق �أو االن�ضمام اخلام�س
وال��ث�لاث�ين ف��ي��ب��د�أ ن��ف��اذ ه��ذا العهد �إزاء ك��ل منها بعد
ثالثة �أ�شهر من تاريخ �إيداعها �صك ت�صديقها �أو �صك
ان�ضمامها.

املادة

28

تنطبق �أحكام هذا العهد ،دون �أي قيد �أو ا�ستثناء ،على جميع
الوحدات التي تت�شكل منها الدول االحتادية.

املادة

29

	.1لأي��ة دول��ة ط��رف يف ه��ذا العهد �أن تقرتح تعدي ًال عليه
ت��ودع ن�صه لدى الأم�ين العام ل�ل�أمم املتحدة .وعلى �أثر
ذلك يقوم الأم�ين العام ب�إبالغ ال��دول الأط��راف يف هذا
العهد ب�أية تعديالت مقرتحة ،طالب ًا �إليها �إعالمه عما
�إذا كانت حتبذ عقد م�ؤمتر للدول الأط���راف للنظر يف
21

تلك املقرتحات والت�صويت عليها .ف�إذا حبذ عقد امل�ؤمتر
ثلث الدول الأطراف على الأقل عقده الأمني العام برعاية
الأمم املتحدة .و�أي تعديل تعتمده �أغلبية الدول الأطراف
احلا�ضرة واملقرتعة يف امل�ؤمتر يعر�ض على اجلمعية العامة
للأمم املتحدة لإقراره.
	.2يبد�أ نفاذ التعديالت متى �أقرتها اجلمعية العامة للأمم
املتحدة وقبلتها �أغلبية ثلثي الدول الأطراف يف هذا العهد،
وفق ًا للإجراءات الد�ستورية لدى كل منها.
	.3متى بد�أ نفاذ هذه التعديالت ت�صبح ملزمة للدول الأطراف
التي قبلتها ،بينما تظل ال��دول الأط��راف الأخ��رى ملزمة
ب�أحكام هذا العهد وب�أي تعديل �سابق تكون قد قبلته.

املادة

30

ب�صرف النظر عن الإخطارات التي تتم مبقت�ضى الفقرة  5من
املادة  ،26يخطر الأمني العام للأمم املتحدة جميع الدول امل�شار
�إليها يف الفقرة  1من املادة املذكورة مبا يلي:
(�أ)	عمليات التوقيع والت�صديق والإن�ضمام التي تتم طبق ًا
للمادة 26؛
(ب)	تاريخ بدء نفاذ هذا العهد مبقت�ضى املادة  ،27وتاريخ بدء
نفاذ �أية تعديالت تتم يف �إطار املادة .29
22

املادة

31

	.1ي���ودع ه��ذا العهد ،ال���ذي تت�ساوى يف احلجية ن�صو�صه
بالإ�سبانية والإنكليزية والرو�سية وال�صينية والفرن�سية ،يف
حمفوظات الأمم املتحدة.
	.2يقوم الأمني العام للأمم املتحدة ب�إر�سال �صور م�صدقة من
هذا العهد �إىل جميع الدول امل�شار �إليها يف املادة .26
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البروتوكول االختياري الملحق
بالعهد الدولي الخاص بالحقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية

24

البروتوكول االختياري الملحق بالعهد
الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية*
الديباجة

�إن الدول الأطراف يف هذا الربوتوكول،
�إذ تالحظ �أنه ،وفق ًا للمبادئ املن�صو�ص عليها يف ميثاق الأمم
املتحدة ،ي�شكل الإقرار مبا جلميع �أع�ضاء الأ�سرة الب�شرية من
كرامة �أ�صيلة فيهم ومن حقوق مت�ساوية وغري قابلة للت�صرف
�أ�سا�س احلرية والعدل وال�سالم يف العامل،
و�إذ تالحظ �أن الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان يعلن �أن جميع
النا�س يولدون �أحرار ًا ومت�ساوين يف الكرامة واحلقوق و�أن لكل
�إن�سان حق التمتع بكافة احلقوق واحلريات الواردة يف الإعالن،
دون �أي متييز من �أي نوع ،كالتمييز ب�سبب العن�صر� ،أو اللون� ،أو
اجلن�س� ،أو اللغة� ،أو الدين� ،أو الر�أي ال�سيا�سي �أو غري ال�سيا�سي،
�أو الأ�صل الوطني �أو االجتماعي� ،أو الرثوة� ،أو املولد� ،أو �أي و�ضع
�آخر،

*اعتمــد وعــر�ض للتوقـي ــع والت�صــديق واالن�ضمام مبوجــب ق ــرار اجلمع ــية العــامــة للأمــم
املتحــدة رقــم  A/RES/63/117امل�ؤرخ يف  10كانون الأول/دي�سـمرب  ،2008وفتـح باب
التوقيـع عليه يف � 24أيلول�/سـبتمرب .2009
 دخـل حيـز النفـاذ يف  5مايو .201325

و�إذ ت�شري �إىل م��ا ج��اء يف الإع�ل�ان العاملي حلقوق الإن�سان
والعهدين الدوليني اخلا�صني بحقوق الإن�سان من ت�سليم ب�أن
املثل الأعلى املتمثل يف �أن يكون الب�شر �أح��رار ًا ومتحررين من
اخلوف والفاقة ال ميكن �أن يتحقق �إال بتهيئة ظروف يتمتع فيها
كل �إن�سان بحقوقه املدنية والثقافية واالقت�صادية وال�سيا�سية
واالجتماعية،
و�إذ تعيد ت�أكيد �أن جميع حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية
عاملية وغري قابلة للتجزئة ومرتابطة ومت�شابكة،
و�إذ ت�شري �إىل �أن ك��ل دول��ة ط��رف يف العهد ال���دويل اخلا�ص
باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية (وي�شار �إليه
فيما يلي ب�إ�سم “العهد”) تتعهد ب���أن تتخذ ،مبفردها وعن
طريق امل�ساعدة والتعاون الدوليني ،وال �سيما على ال�صعيدين
االقت�صادي والتقني ،وب�أق�صى ما ت�سمح به مواردها املتاحة،
ما يلزم من خطوات ل�ضمان التمتع الكامل التدريجي باحلقوق
امل��ع�ترف بها يف ه��ذا العهد� ،سالكة �إىل ذل��ك جميع ال�سبل
املنا�سبة ،وخ�صو�ص ًا �سبيل اعتماد تدابري ت�شريعية،
و�إذ ترى من املنا�سب ،تعزيز ًا لتحقيق مقا�صد العهد وتنفيذ
�أحكامه ،متكني اللجنة املعنية باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية
والثقافية (وي�شار �إليها فيما يلي ب�إ�سم “اللجنة”) ،من القيام
باملهام املن�صو�ص عليها يف هذا الربوتوكول،
قد اتفقت على ما يلي:
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املادة

1

اختصاص اللجنة فيما يتعلق بتلقي
البالغات والنظر فيها

	.1تعرتف كل دول��ة ط��رف يف العهد ،ت�صبح طرف ًا يف هذا
الربوتوكول ،باخت�صا�ص اللجنة يف تلقي البالغات والنظر
فيها وفق ًا ملا تن�ص عليه �أحكام هذا الربوتوكول.
	.2ال يجوز للجنة تلقي �أي بالغ يتعلق ب�أية دولة طرف يف العهد
ال تكون طرفا يف هذا الربوتوكول.

املادة

2

البالغات

يجوز �أن تقدم البالغات م��ن قبل� ،أو نيابة ع��ن� ،أف���راد �أو
جماعات من الأفراد يدخلون �ضمن والية دولة طرف ويدعون
�أنهم �ضحايا النتهاك من جانب تلك الدولة الطرف لأي من
احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية املحددة يف العهد.
وحيثما يقدم بالغ نيابة عن �أفراد �أو جماعات �أفراد ،يكون ذلك
مبوافقتهم �إال �إذا ا�ستطاع �صاحب البالغ �أن يربر ت�صرفه نيابة
عنهم دون احل�صول على تلك املوافقة.
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املادة

3

المقبولية

	.1ال تنظر اللجنة يف �أي بالغ ما مل تكن قد ت�أكدت من �أن
جميع �سبل االنت�صاف املحلية املتاحة قد ا�ستنفدت .وال
ت�سري هذه القاعدة �إذا ا�ستغرق تطبيق �سبل االنت�صاف
هذه �أمد ًا طوي ًال بدرجة غري معقولة.
 	.2تعلن اللجنة عدم مقبولية البالغ يف احلاالت التالية:
(�أ)	متى مل يقدم البالغ يف غ�ضون �سنة بعد ا�ستنفاد �سبل
االنت�صاف املحلية ،با�ستثناء احل��االت التي يربهن
فيها �صاحب البالغ على تعذر تقدميه قبل انق�ضاء
هذا الأجل؛
(ب)	متى كانت الوقائع مو�ضوع البالغ قد حدثت قبل بدء
نفاذ هذا الربوتوكول بالن�سبة للدولة الطرف املعنية،
�إال �إذا ا�ستمرت هذه الوقائع بعد تاريخ بدء النفاذ؛
(ج)	متى كانت امل�س�ألة نف�سها قد �سبق �أن نظرت فيها
اللجنة �أو كانت� ،أو ما زال��ت ،مو�ضع بحث مبوجب
�إجراء �آخر من �إجراءات التحقيق الدويل �أو الت�سوية
الدولية؛
(د) متى كان البالغ متنافي ًا مع �أحكام العهد؛
(هـ)	متى كان البالغ غري م�ستند �إىل �أ�سا�س وا�ضح �أو كان
غري مدعم برباهني كافية �أو متى كان ي�ستند ح�صر ًا
�إىل تقارير ن�شرتها و�سائط الإعالم؛
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(و)	متى �شكل البالغ �إ���س��اءة ال�ستعمال احل��ق يف تقدمي
بالغ؛ �أو
(ز) متى كان البالغ جمهول امل�صدر �أو غري مكتوب.

املادة

4

البالغات التي ال تكشف عن ضرر واضح

ميكن للجنة ،ح�سب االقت�ضاء� ،أن ترف�ض النظر يف بالغ �إذا
كان البالغ ال يك�شف عن تعر�ض �صاحبه ل�ضرر وا�ضح� ،إال �إذا
اعتربت اللجنة �أن البالغ يثري م�س�ألة جدية ذات �أهمية عامة.

املادة

5

التدابير المؤقتة

	.1يجوز للجنة يف �أي وقت بعد تلقي البالغ وقبل اتخاذ �أي
قرار ب�ش�أن الأ�س�س املو�ضوعية �أن حتيل �إىل عناية الدولة
الطرف املعنية طلب ًا ب���أن تنظر ال��دول��ة الطرف ب�صفة
عاجلة يف اتخاذ تدابري حماية م�ؤقتة ،ح�سبما تقت�ضيه
ال�ضرورة يف ظروف ا�ستثنائية ،لتاليف وقوع �ضرر ال ميكن
جربه على �ضحية �أو �ضحايا االنتهاكات املزعومة.
	.2عندما متار�س اللجنة �سلطتها التقديرية مبوجب الفقرة 1
من هذه املادة ،ف�إن ذلك ال يعني �ضمن ًا اتخاذ قرار ب�ش�أن
مقبولية البالغ �أو ب�ش�أن وجاهة مو�ضوعه.
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املادة

6

إحالة البالغ

	.1ما مل تعترب اللجنة البالغ غري مقبول دون الرجوع �إىل
الدولة الطرف املعنية ،تتوخى اللجنة ال�سرية يف عر�ض
�أي بالغ يقدم �إليها مبوجب هذا الربوتوكول على الدولة
الطرف املعنية.
	.2تقدم الدولة الطرف املتلقية �إىل اللجنة ،يف غ�ضون �ستة
�أ�شهر ،تف�سريات �أو بيانات مكتوبة تو�ضح فيها امل�س�ألة
و�سبيل االنت�صاف� ،إن وج��د ،ال��ذي رمب��ا تكون الدولة
الطرف قد وفرته.

املادة

7

التسوية الودية

	.1تعر�ض اللجنة م�ساعيها احلميدة على الأط��راف املعنية
بهدف التو�صل �إىل ت�سوية ودية للم�س�ألة على �أ�سا�س احرتام
االلتزامات التي ين�ص عليها العهد.
	.2يعترب كل اتفاق ب�ش�أن ت�سوية ودية مبثابة �إنهاء للنظر يف
البالغ مبوجب هذا الربوتوكول.
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املادة

8

بحث البالغات

	.1تبحث اللجنة البالغات التي تتلقاها مبوجب املادة  2من
هذا الربوتوكول يف �ضوء جميع الوثائق التي تقدم �إليها،
�شريطة �إحالة هذه الوثائق �إىل الأطراف املعنية.
	.2تعقد اللجنة جل�سات مغلقة لدى بحث البالغات املقدمة
مبوجب هذا الربوتوكول.
	.3عند بحث ب�لاغ مقدم مبوجب ه��ذا ال�بروت��وك��ول ،ميكن
للجنة �أن ترجع ،ح�سب االقت�ضاء� ،إىل الوثائق ذات ال�صلة
التي �أعدتها هيئات الأمم املتحدة ووكاالتها املتخ�ص�صة
و�صناديقها وبراجمها و�آلياتها الأخ��رى ،وكذلك الوثائق
التي �أعدتها منظمات دولية �أخ��رى ،مبا فيها املنظومات
الإقليمية حلقوق الإن�سان ،و�إىل �أية مالحظات �أو تعليقات
مقدمة من الدولة الطرف املعنية.
	.4عند بحث البالغات مبوجب هذا الربوتوكول ،تنظر اللجنة
يف معقولية اخلطوات التي تتخذها الدولة الطرف وفق ًا
للجزء الثاين من العهد .وبذلك ،ت�ضع اللجنة يف اعتبارها
�أن الدولة الطرف ميكن �أن تعتمد طائفة من التدابري
ال�سيا�ساتية لتنفيذ احلقوق املن�صو�ص عليها يف العهد.
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املادة

9

متابعة تنفيذ آراء اللجنة

	.1بعد بحث البالغ ،حتيل اللجنة �إىل الأطراف املعنية �آراءها
ب�ش�أن البالغ م�شفوعة بتو�صياتها� ،إن وجدت.
	.2ت��ويل ال��دول��ة ال��ط��رف االع��ت��ب��ار ال��واج��ب لآراء اللجنة،
ولتو�صياتها �إن وجدت ،وتقدم �إىل اللجنة ،يف غ�ضون �ستة
�أ�شهر ،رد ًا مكتوب ًا يت�ضمن معلومات عن �أي �إجراء تكون قد
اتخذته يف �ضوء �آراء اللجنة وتو�صياتها.
	.3للجنة �أن تدعو الدولة الطرف �إىل تقدمي معلومات �إ�ضافية
ب�ش�أن �أي تدابري تكون الدولة الطرف قد اتخذتها ا�ستجابة
لآراء اللجنة �أو تو�صياتها� ،إن وجدت ،مبا يف ذلك ح�سبما
ت��راه اللجنة منا�سب ًا ،يف التقارير الالحقة التي تقدمها
الدولة الطرف مبوجب املادتني  16و  17من العهد.

املادة

10

الرسائل المتبادلة بين الدول

	.1لأي دول��ة طرف يف هذا الربوتوكول �أن تعلن يف �أي وقت
مبوجب هذه املادة �أنها تعرتف باخت�صا�ص اللجنة يف تلقي
ر�سائل تدعي فيها دولة طرف �أن دولة طرف ًا �أخرى ال تفي
بالتزاماتها مبوجب العهد ،والنظر يف هذه الر�سائل .وال
يجوز تلقي الر�سائل املوجهة مبوجب هذه امل��ادة والنظر
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فيها �إال �إذا قدمت من دولة طرف �أ�صدرت �إعالن ًا تعرتف
فيه باخت�صا�ص اللجنة يف ما يتعلق بها .وال تتلقى اللجنة
�أية ر�سالة �إذا تعلقت بدولة طرف مل ت�صدر هذا الإعالن.
ويجري تناول الر�سائل ال��واردة مبوجب هذه امل��ادة وفق ًا
للإجراءات التالية:
(	)1متى ر�أت دول��ة ط��رف يف ه��ذا ال�بروت��وك��ول �أن دولة
ط��رف�� ًا �أخ���رى ال تفي بالتزاماتها مب��وج��ب العهد،
ج��از لها �أن ت��وج��ه نظر تلك ال��دول��ة ال��ط��رف �إىل
ذلك بر�سالة مكتوبة وللدولة الطرف �أي�ض ًا �أن تعلم
اللجنة باملو�ضوع .وتقدم الدولة التي تتلقى الر�سالة
�إىل الدولة التي �أر�سلتها ،يف غ�ضون ثالثة �أ�شهر من
تلقيها� ،إي�ضاحا �أو �أي بيان �آخ��ر كتابة تو�ضح فيه
امل�س�ألة ،على �أن يت�ضمن� ،إىل احلد املمكن وبقدر ما
يكون ذا �صلة باملو�ضوع� ،إ�شارة �إىل الإجراءات و�سبل
االنت�صاف املحلية املتخذة �أو املتوقع اتخاذها �أو
املتاحة ب�ش�أن امل�س�ألة؛
(�	)2إذا مل ت�سو امل�س�ألة مبا ير�ضي كلتا الدولتني الطرفني
املعنيتني يف غ�ضون �ستة �أ�شهر من ا�ستالم الدولة
املتلقية للر�سالة الأوىل ،كان لأي من الدولتني احلق
يف �إحالة امل�س�ألة �إىل اللجنة بوا�سطة �إخطار موجه
�إىل اللجنة و�إىل الدولة الأخرى؛
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(	)3ال تتناول اللجنة م�س�ألة �أحيلت �إليها �إال بعد �أن
تت�أكد من �أن كل �سبل االنت�صاف املحلية املتاحة قد
ا�ستخدمت وا�ستنفدت يف امل�س�ألة .وال ت�سري هذه
القاعدة �إذا كان �إعمال �سبل االنت�صاف قد طال �أمده
ب�صورة غري معقولة؛
(	)4رهن ًا ب�أحكام الفقرة الفرعية (ج) من هذه الفقرة،
تتيح اللجنة م�ساعيها احلميدة للدولتني الطرفني
املعنيتني بغية التو�صل �إىل حل ودي للم�س�ألة على
�أ�سا�س احرتام االلتزامات املن�صو�ص عليها يف العهد؛
(	)5تعقد اللجنة جل�سات مغلقة ل��دى بحثها الر�سائل
املقدمة مبوجب هذه املادة؛
(	)6للجنة �أن تطلب ،يف �أي��ة م�س�ألة حمالة �إليها وفق ًا
للفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة� ،إىل الدولتني
الطرفني املعنيتني ،امل�شار �إليهما يف الفقرة الفرعية
(ب) ،تزويدها ب�أية معلومات ذات �صلة باملو�ضوع؛
(	)7يكون للدولتني الطرفني املعنيتني امل�شار �إليهما يف
الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة ،احلق يف �أن
تكونا ممثلتني عندما تنظر اللجنة يف امل�س�ألة و�أن
تقدما بيانات �شفوي ًا و�/أو كتابة؛
(	)8تقدم اللجنة ،بال�سرعة املطلوبة ،بعد تاريخ تلقي
الإخ��ط��ار مب��وج��ب الفقرة الفرعية (ب) م��ن هذه
الفقرة ،تقرير ًا على النحو التايل:
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		 “	”1يف حالة التو�صل �إىل ت�سوية وفق ًا لأحكام الفقرة
الفرعية (د) من هذه الفقرة ،تق�صر اللجنة
تقريرها على بيان موجز بالوقائع واحلل الذي
مت التو�صل �إليه؛
		 “	”2يف حالة ع��دم التو�صل �إىل ح��ل وف��ق�� ًا لأحكام
الفقرة الفرعية (د) ،تقدم اللجنة يف تقريرها
ال��وق��ائ��ع ذات ال�صلة بالق�ضية ال��ق��ائ��م��ة بني
الدولتني الطرفني املعنيتني .وترفق بالتقرير
البيانات الكتابية وحم�ضر البيانات ال�شفوية التي
تقدمت بها الدولتان الطرفان املعنيتان .وللجنة
�أي�ض ًا �أن تر�سل �إىل الدولتني الطرفني املعنيتني
فقط �أي��ة �آراء ق��د ت��راه��ا ذات �صلة بالق�ضية
القائمة بينهما.
ويبلغ التقرير يف كل م�س�ألة �إىل الدولتني الطرفني املعنيتني.
	.2ت��ودع ال��دول الأط��راف �إعالن ًا مبوجب الفقرة  1من هذه
املادة لدى الأمني العام للأمم املتحدة الذي ير�سل ن�سخ ًا
منه �إىل الدول الأطراف الأخرى .ويجوز �سحب �أي �إعالن
يف �أي وقت ب�إخطار يوجه �إىل الأمني العام .وال يخل هذا
ال�سحب بالنظر يف �أية م�س�ألة تكون مو�ضوع ر�سالة �أحيلت
بالفعل مبوجب هذه املادة؛ وال يجوز تلقي �أية ر�سالة �أخرى
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من �أي��ة دول��ة طرف مبوجب هذه امل��ادة بعد تلقي الأمني
العام للإخطار ب�سحب الإعالن ،ما مل تكن الدولة الطرف
املعنية قد �أ�صدرت �إعالن ًا جديد ًا.

املادة

11

إجراء التحري

	.1يجوز لكل دولة تكون طرف ًا يف هذا الربوتوكول �أن تعلن يف
�أي وقت �أنها تعرتف باخت�صا�صات اللجنة املن�صو�ص عليها
يف هذه املادة.
�	.2إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقة تدل على وقوع انتهاكات
ج�سيمة �أو منتظمة من جانب دولة طرف لأي من احلقوق
االقت�صادية �أو االجتماعية �أو الثقافية املن�صو�ص عليها
يف العهد ،تدعو اللجنة تلك الدولة الطرف �إىل التعاون
يف فح�ص املعلومات و�إىل تقدمي مالحظاتها ب�ش�أن هذه
املعلومات.
	.3مع مراعاة �أية مالحظات تكون الدولة الطرف املعنية قد
قدمتها و�أية معلومات �أخرى موثوق بها متاحة لها ،للجنة
�أن تعني ع�ضو ًا �أو �أكرث من �أع�ضائها لإجراء حتر وتقدمي
تقرير على وجه اال�ستعجال �إىل اللجنة .ويجوز �أن يت�ضمن
التحري القيام بزيارة لإقليم الدولة الطرف ،متى ا�ستلزم
الأمر ذلك ومبوافقتها.
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	.4يجرى ذل��ك التحري ب�صفة �سرية ،ويلتم�س تعاون تلك
الدولة الطرف يف جميع مراحل الإجراءات.
	.5بعد درا�سة نتائج ذلك التحري ،تقوم اللجنة ب�إحالة تلك
اال�ستنتاجات �إىل الدولة الطرف املعنية ،م�شفوعة ب�أية
تعليقات وتو�صيات.
	.6تقوم الدولة الطرف املعنية بتقدمي مالحظاتها �إىل اللجنة
يف غ�ضون �ستة �أ�شهر من تلقي اال�ستنتاجات والتعليقات
والتو�صيات التي �أحالتها اللجنة.
	.7بعد ا�ستكمال ه��ذه الإج���راءات املتعلقة ب���أي حتر يجرى
وفق ًا للفقرة  2من هذه املادة ،للجنة �أن تقرر ،بعد �إجراء
م�شاورات مع الدولة الطرف املعنية� ،إدراج بيان موجز
بنتائج الإجراءات يف تقريرها ال�سنوي املن�صو�ص عليه يف
املادة  15من هذا الربوتوكول.
ً
	.8لأي دولة طرف ت�صدر �إعالن ًا وفقا للفقرة  ١من هذه املادة
�أن ت�سحب هذا الإعالن يف �أي وقت من الأوق��ات بوا�سطة
�إ�شعار توجهه �إىل الأمني العام.

املادة

12

متابعة إجراء التحري

يجوز للجنة �أن تدعو الدولة الطرف املعنية �إىل �أن تدرج يف
تقريرها املقدم مبوجب املادتني  16و  17من العهد تفا�صيل �أية
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تدابري متخذة ا�ستجابة لتحر �أجري مبوجب املادة  11من هذا
الربوتوكول.
يجوز للجنة ،عند االقت�ضاء ،وبعد انتهاء فرتة ال�ستة �أ�شهر
امل�شار �إليها يف الفقرة  6من املادة � ،11أن تدعو الدولة الطرف
املعنية �إىل �إبالغها بالتدابري املتخذة ا�ستجابة لذلك التحري.

املادة

13

تدابير الحماية

تتخذ الدولة الطرف جميع التدابري املنا�سبة لكفالة عدم تعر�ض
الأ�شخا�ص الذين يخ�ضعون لواليتها لأي �شكل من �أ�شكال �سوء
املعاملة �أو التخويف نتيجة ملا يقدمونه �إىل اللجنة من بالغات
عم ًال بهذا الربوتوكول.

املادة

14

المساعدة والتعاون الدوليان

	.1حتيل اللجنة ،ح�سبما ت���راه م�لائ��م�� ًا ومب��واف��ق��ة ال��دول��ة
الطرف املعنية� ،إىل الوكاالت املتخ�ص�صة للأمم املتحدة
و�صناديقها وبراجمها وغ�يره��ا م��ن الهيئات املخت�صة
�آراءه���ا �أو تو�صياتها ب�ش�أن البالغات والتحريات التي
تدل على وجود حاجة �إىل امل�شورة �أو امل�ساعدة التقنية،
م�صحوبة مبالحظات الدولة الطرف واقرتاحاتها� ،إن
وجدت ،ب�ش�أن هذه الآراء �أو التو�صيات.
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	.2للجنة �أي�ض ًا �أن توجه نظر هذه الهيئات ،مبوافقة الدولة
الطرف املعنية� ،إىل �أية م�س�ألة تن�ش�أ عن البالغات التي
تنظر فيها مب��وج��ب ه���ذا ال�بروت��وك��ول وال��ت��ي مي��ك��ن �أن
ت�ساعدها ،كل واحدة يف جمال اخت�صا�صها ،يف التو�صل
�إىل قرار ب�ش�أن ا�ست�صواب اتخاذ تدابري دولية من �ش�أنها
�أن ت�سهم يف م�ساعدة الدول الأطراف على �إحراز تقدم يف
تنفيذ احلقوق املعرتف بها يف العهد.
	.3ين�ش�أ �صندوق ا�ستئماين وفق ًا ل�ل�إج��راءات ذات ال�صلة
املتبعة يف اجلمعية العامة ويدار ال�صندوق وفق ًا للأنظمة
وال��ق��واع��د امل��ال��ي��ة ل��ل��أمم امل��ت��ح��دة ل��ت��ق��دمي امل�����س��اع��دة
املتخ�ص�صة والتقنية �إىل الدول الأطراف ،ومبوافقة الدولة
الطرف املعنية ،من �أجل تعزيز تنفيذ احلقوق الواردة يف
العهد ،وامل�ساهمة بذلك يف بناء القدرات الوطنية يف جمال
احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية يف �سياق هذا
الربوتوكول.
	.4ال مت�س �أحكام هذه املادة التزامات كل دولة طرف بتنفيذ
ما عليها من التزامات مبوجب العهد.

املادة

15

التقرير السنوي

ت���درج اللجنة يف تقريرها ال�سنوي م��وج��ز ًا للأن�شطة التي
ا�ضطلعت بها مبوجب هذا الربوتوكول.
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املادة

16

النشر واإلعالم

تتعهد كل دولة طرف بالتعريف بالعهد وبهذا الربوتوكول على
نطاق وا�سع وبن�شرهما وتي�سري احل�صول على املعلومات ب�ش�أن
�آراء اللجنة وتو�صياتها ،وبخا�صة ب�ش�أن امل�سائل املتعلقة بالدولة
الطرف ،والقيام بذلك با�ستخدام و�سائل ي�سهل الو�صول �إليها
بالن�سبة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.

املادة

17

التوقيع والتصديق واالنضمام

	.1يفتح باب التوقيع على هذا الربوتوكول �أمام كل دولة وقعت
العهد �أو �صدقت عليه �أو ان�ضمت �إليه.
	.2ت�صدق على هذا الربوتوكول كل دولة �صدقت على العهد
�أو ان�ضمت �إليه .وتودع �صكوك الت�صديق لدى الأمني العام
للأمم املتحدة.
	.3يفتح باب االن�ضمام �إىل هذا الربوتوكول �أم��ام كل دولة
�صدقت على العهد �أو ان�ضمت �إليه.
	.4يتم االن�ضمام ب�إيداع �صك االن�ضمام لدى الأم�ين العام
للأمم املتحدة.
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املادة

18

بدء النفاذ

	.1يبد�أ نفاذ هذا الربوتوكول بعد ثالثة �أ�شهر من تاريخ �إيداع
�صك الت�صديق �أو االن�ضمام العا�شر ل��دى الأم�ين العام
للأمم املتحدة.
	.2يبد�أ نفاذ هذا الربوتوكول بالن�سبة لكل دولة ت�صدق عليه
�أو تن�ضم �إليه بعد �إي���داع �صك الت�صديق �أو االن�ضمام
العا�شر ،وذلك بعد م�ضي ثالثة �أ�شهر من تاريخ �إيداع �صك
ت�صديقها �أو ان�ضمامها.

املادة

19

التعديالت

 	.1يجوز لأي��ة دول��ة ط��رف اق�تراح تعديل لهذا الربوتوكول
وتقدميه �إىل الأم�ين العام للأمم املتحدة .ويقوم الأمني
ال��ع��ام ب���إب�لاغ ال���دول الأط����راف ب����أي تعديالت مقرتحة
م�شفوعة بطلب �إخطاره مبا �إذا كانت تف�ضل عقد م�ؤمتر
للدول الأطراف بغر�ض النظر يف االقرتاحات والت�صويت
عليها .و�إذا �أب��دى ثلث ال��دول الأط���راف على الأق���ل ،يف
غ�ضون �أربعة �أ�شهر من تاريخ الإبالغ ،رغبة يف عقد م�ؤمتر
من هذا القبيل ،يدعو الأمني العام �إىل عقد امل�ؤمتر حتت
رعاية الأمم املتحدة .ويحيل الأمني العام �أي تعديل يعتمد
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ب�أغلبية ثلثي ال��دول الأط���راف احلا�ضرة وامل�صوتة �إىل
اجلمعية العامة للموافقة عليه ،ثم يحيله �إىل جميع الدول
الأطراف لقبوله.
	.2يبد�أ نفاذ كل تعديل يعتمد ويح�صل على املوافقة وفقاً
للفقرة  1من هذه امل��ادة اعتبار ًا من اليوم الثالثني من
التاريخ الذي يبلغ فيه عدد �صكوك القبول املودعة ثلثي
عدد الدول الأطراف عند تاريخ اعتماد التعديل .ثم ي�صبح
التعديل نافذ ًا بالن�سبة لكل دولة طرف اعتبار ًا من اليوم
الثالثني الذي يلي �إيداع �صك القبول اخلا�ص بها .وال يكون
التعديل ملزم ًا �إال للدول الأطراف التي وافقت عليه.

املادة

20

النقض

	.1يجوز لأي��ة دول��ة طرف �أن تنق�ض هذا الربوتوكول يف �أي
وقت ب�إ�شعار خطي توجهه �إىل الأمني العام للأمم املتحدة.
وي�صبح هذا النق�ض نافذ ًا بعد �ستة �أ�شهر من تاريخ ت�سلم
الأمني العام ذلك الإ�شعار.
	.2ال يخل النق�ض با�ستمرار انطباق �أحكام هذا الربوتوكول
على �أي بالغ مقدم مبوجب املادتني  2و � 10أو ب�أي �إجراء
يتخذ مبوجب املادة  11قبل تاريخ نفاذ النق�ض.
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املادة

21

اإلخطارات الواردة من األمين العام

يقوم الأمني العام للأمم املتحدة ب�إبالغ جميع الدول امل�شار �إليها
يف الفقرة  1من املادة  26من العهد بالتفا�صيل التالية:
(�أ)	التوقيعات والت�صديقات واالن�ضمامات التي تتم يف �إطار
هذا الربوتوكول؛
(ب)	 تاريخ بدء نفاذ هذا الربوتوكول ونفاذ �أي تعديل مبوجب
املادة 19؛
(ج)	�أي نق�ض مبوجب املادة 20

املادة

22

اللغات الرسمية

	.1ي��ودع ه��ذا الربوتوكول ،ال��ذي تت�ساوى ن�صو�صه باللغات
الإ�سبانية والإنكليزية والرو�سية وال�صينية والعربية
والفرن�سية يف احلجية ،يف حمفوظات الأمم املتحدة.
	.2يقوم الأمني العام للأمم املتحدة ب�إحالة ن�سخ موثقة من
هذا الربوتوكول �إىل جميع الدول امل�شار �إليها يف املادة 26
من العهد.

43

