املادة 1
اجلزء الاول :
 .1مجليع الشعوب حق تقرير مصريها بنفسها  ،ويه مبقتىض هذا احلق حرة يف تقرير مركزها
الس يايس وحرة يف السعي لتحقيق مناهئا الاقتصادي والاجامتعي والثقايف .
 . 2مجليع الشعوب  ،سعيا وراء اهدافها اخلاصة  ،الترصف احلر برثواهتا ومواردها الطبيعية دومنا
اخالل بأية الزتامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي ادلويل القامئ عىل مبدأ املنفعة
املتبادةل وعن القانون ادلويل  .وال جيوز يف اية حال حرمان اي شعب من اس باب عيشه اخلاصة .
 .3عىل ادلول الاطراف يف هذا العهد  ،مبا فهيا ادلول اليت تقع عىل عاتقها مس ئولية ادارة الاقالمي
غري املمتتعة ابحلمك اذلايت والاقالمي املشموةل ابلوصاية  ،ان تعمل عىل حتقيق حق تقرير املصري وان
حترتم هذا احلق  ،وفقا الحاكم ميثاق الامم املتحدة .
املادة 2
اجلزء الثاين :
 .1تتعهد لك دوةل طرف يف هذا العهد ابحرتام احلقوق املعرتف هبا فيه  ،وبكفاةل هذه احلقوق مجليع
الافراد املوجودين يف اقلميها وادلاخلني يف واليهتا  ،دون اي متيزي بسبب العرق  ،او اللون  ،او
اجلنس  ،او اللغة  ،او ادلين  ،او الرأي س ياس يا او غري س يايس  ،او الاصل القويم او الاجامتعي
 ،او الرثوة  ،او النسب  ،او غري ذكل من الاس باب .
 .2تتعهد لك دوةل طرف يف هذا العهد  ،اذا اكنت تدابريها الترشيعية او غري الترشيعية القامئة ال
تكفل فعال اعامل احلقوق املعرتف هبا يف هذا العهد بأن تتخذ  ،طبقا الجراءاهتا ادلس تورية والحاكم
هذا العهد  ،ما يكون رضوراي لهذه الاعامل من تدابري ترشيعية او غري ترشيعية .
 .3تتعهد لك دوةل طرف يف هذا العهد :
أ  .بأن تكفل توفري سبيل فعال للتظمل الي خشص انهتكت حقوقه او حرايته املعرتف هبا يف هذا
العهد  ،حىت لو صدر الانهتاك عن اشخاص يترصفون بصفهتم الرمسية ،

ب .بأن تكفل للك متظمل عىل هذا النحو ان تبت يف احلقوق اليت يدعى انهتاكها سلطة قضائية او
ادارية او ترشيعية خمتصة  ،او اية سلطة خمتصة اخرى ينص علهيا نظام ادلوةل القانوين  ،وبأن تمني
اماكنيات التظمل القضايئ ،
ج .بأن تكفل قيام السلطات اخملتصة ابنفاذ الاحاكم الصادرة ملصاحل املتظلمني .
املادة 3
تتعهد ادلول الاطراف يف هذا العهد بكفاةل تساوي الرجال والنساء يف حق المتتع جبميع احلقوق
املدنية والس ياس ية املنصوص علهيا يف هذا العهد .
املادة 4
 .1يف حاالت الطوارىء الاس تثنائية اليت تهتدد حياة الامة  ،واملعلن قياهما رمسيا  ،جيوز لدلول
الاطراف يف هذا العهد ان تتخذ  ،يف اضيق احلدود اليت يتطلهبا الوضع  ،تدابري ال تتقيد
اباللزتامات املرتتبة علهيا مبقتىض هذا العهد  ،رشيطة عدم منافاة هذه التدابري لاللزتامات الاخرى
املرتتبة علهيا مبقتىض القانون ادلويل وعدم انطواهئا عىل متيزي يكون مربره الوحيد هو العرق او اللون
او اجلنس او اللغة او ادلين او الاصل الاجامتعي .
 .2ال جيزي هذا النص اي خمالفة الحاكم املواد  6و  7و ( 8الفقرتني  1و  )2و 16 ، 15 ، 11
 ،و . 18
 .3عىل اية دوةل طرف يف هذا العهد اس تخدت حق عدم التقيد ان تعمل ادلول الاطراف الاخرى
فورا  ،عن طريق الامني العام لالمم املتحدة  ،ابالحاكم اليت مل تتقيد هبا وابالس باب اليت دفعهتا اىل
ذكل  .وعلهيا  ،يف التارخي اذلي تهنىى فيه عدم التقيد  ،ان تعلمها بذكل مرة اخرى وابلطريق ذاته .
املادة 5
 .1ليس يف هذا العهد اي حمك جيوز تأويهل عىل حنو يفيد انطواءه عىل حق الي دوةل او جامعة او
خشص مببارشة اي نشاط او القيام بأي معل هيدف اىل اهدار اي من احلقوق او احلرايت املعرتف
هبا يف هذا العهد او اىل فرض قيود علهيا اوسع من تكل املنصوص علهيا فيه .

 .2ال يقبل فرض اي قيد او اي تضييق عىل اي من حقوق الانسان الاساس ية املعرتف او النافذة
يف اي بدل تطبيقا لقوانني او اتفاقيات او انظمة او اعراف  ،بذريعة كون هذا العهد ال يعرتف هبا او
كون اعرتافه هبا يف اضيق مدى .
املادة 6
اجلزء الثالث :
 .1احلق يف احلياة حق مالزم للك انسان  .وعىل القانون ان حيمي هذا احلق  .وال جيوز حرمان
احد من حياته تعسفا .
 . 2ال جيوز يف البدلان اليت مل تلغ عقوبة الاعدام  ،ان حيمك هبذه العقوبة الا جزاء عىل اشد اجلرامئ
خطورة وفقا للترشيع النافذ وقت ارتاكب اجلرمية وغري اخملالف الحاكم هذا العهد والتفاقية منع جرمية
الاابدة امجلاعية واملعاقبة علهيا  .وال جيوز تطبيق هذه العقوبة الا مبقتىض حمك هنايئ صادر عن
حممكة خمتصة .
 .3حني يكون احلرمان من احلياة جرمية من جرامئ الاابدة امجلاعية  ،يكون من املفهوم بداهة انه
ليس يف هذه املادة اي نص جيزي الية دوةل طرف يف هذا العهد ان تعفي نفسها عىل اية صورة من
اي الزتام يكون مرتتبا علهيا مبقتىض احاكم اتفاقية منع جرمية الاابدة امجلاعية واملعاقبة علهيا .
 .4الي خشص حمك عليه ابالعدام حق الامتس العفو اخلاص او ابدال العقوبة  .وال جيوز منح العفو
العام او العفو اخلاص او ابدال عقوبة الاعدام يف مجيع احلاالت .
 . 5ال جيوز احلمك بعقوبة الاعدام عىل جرامئ ارتكهبا اشخاص دون الثامنة عرشة من العمر  ،وال
تنفيذ هذه العقوبة ابحلوامل .
 .6ليس يف هذه املادة اي حمك جيوز التذرع به لتأخري او منع الغاء عقوبة الاعدام من قبل اية دوةل
طرف يف هذا العهد .

املادة 7
ال جيوز اخضاع احد للتعذيب وال للمعامةل او العقوبة القاس ية او الالانسانية او احلاطة ابلكرامة .
وعىل وجه اخلصوص  ،ال جيوز اجراء اية جتربة طبية او علمية عىل احد دون رضاه احلر .
املادة 8
 .1ال جيوز اسرتقاق احد  ،وحيظر الرق والاجتار ابلرقيق جبميع صورهام .
 . 2ال جيوز اخضاع احد للعبودية .
 .3أ  .ال جيوز اكراه احد عىل السخرة او العمل الالزايم ،
ب .ال جيوز تأويل الفقرة (3أ) عىل حنو جيعلها  ،يف البدلان اليت جتزي املعاقبة عىل بعض اجلرامئ
ابلسجن مع الاشغال الشاقة  ،متنع تنفيذ عقوبة الاشغال الشاقة احملكوم هبا من قبل حممكة خمتصة ،
ج .الغراض هذه الفقرة  ،ال يشمل تعبري (السخرة او العمل الالزايم) :
 .1الاعامل واخلدمات غري املقصودة ابلفقرة الفرعية (ب) واليت تفرض عادة عىل الشخص
املعتقل نتيجة قرار قضايئ او قانوين او اذلي صدر حبقه مثل هذا القرار مث افرج عنه بصورة
مرشوطة ،
 .2اية خدمة ذات طابع عسكري  ،وكذكل  ،يف البدلان اليت تعرتف حبق الاستناكف
الضمريي عن اخلدمة العسكرية  ،اية خدمة قومية يفرضها القانون عىل املستنكفني مضرياي ،
 .3اية خدمة تفرض يف حاالت الطوارىء او النكبات اليت هتدد حياة امجلاعة او رفاهها ،
 .4اية اعامل او خدمات تشلك جزءا من الالزتامات املدنية العادية .
املادة 9
 .1للك فرد حق يف احلرية ويف الامان عىل خشصه  .وال جيوز توقيف احد او اعتقات  تعسفا  .وال
جيوز حرمان احد من حريته الا الس باب ينص علهيا القانون وطبقا لالجراء املقرر فيه .

 .2يتوجب ابالغ اي خشص يمت توقيفه ابس باب هذا التوقيف دلى وقوعه كام يتوجب ابالغه رسيعا
ابية هتمة توجه اليه .
 .3يقدم املوقوف او املعتقل بهتمة جزائية  ،رسيعا  ،اىل احد القضاة او احد املوظفني اخملولني قانوان
مبارشة وظائف قضائية  ،ويكون من حقه ان حيامك خالل همةل معقوةل او ان يفرج عنه  .وال جيوز
ان يكون احتجاز الاشخاص اذلين ينتظرون احملامكة هو القاعدة العامة  ،ولكن من اجلائز تعليق
الافراج عهنم عىل ضامانت لكفاةل حضورمه احملامكة يف اية مرحةل اخرى من مراحل الاجراءات
القضائية  ،ولكفاةل تنفيذ احلمك عند الاقتضاء .
 .4للك خشص حرم من حريته ابلتوقيف او الاعتقال حق الرجوع اىل حممكة ليك تفصل هذه
احملمكة دون ابطاء يف قانونية اعتقات   ،وتأمر ابالفراج عنه اذا اكن الاعتقال غري قانوين .
 .5للك خشص اكن يحية توقيف او اعتقال غري قانوين حق يف احلصول عىل تعويض .
املادة 10
 .1يعامل مجيع احملرومني من حريهتم معامةل انسانية  ،حترتم الكرامة الاصيةل يف الشخص الانساين.
 .2أ  .يفصل الاشخاص املهتمون عن الاشخاص املدانني  ،الا يف ظروف اس تثنائية  ،ويكونون
حمل معامةل عىل حدة تتفق مع كوهنم اشخاصا غري مدانني ،
ب .يفصل املهتمون الاحداث عن البالغني  .وحيالون ابلرسعة املمكنة اىل القضاء للفصل يف
قضاايمه .
 .3جيب ان يراعى نظام السجون معامةل املسجونني معامةل يكون هدفها الاسايس اصالهحم واعادة
تأهيلهم الاجامتعي  .ويفصل املذنبون الاحداث عن البالغني ويعاملون معامةل تتفق مع س هنم
ومركزمه القانوين .
املادة 11
ال جيوز جسن اي انسان جملرد جعزه عن الوفاء ابلزتام تعاقدي .

املادة 12
 .1للك فرد يوجد عىل حنو قانوين داخل اقلمي دوةل ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار ماكن
اقامته .
 . 2للك فرد حرية مغادرة اي بدل  ،مبا يف ذكل بدله .
 .3ال جيوز تقييد احلقوق املذكورة اعاله بأية قيود غري تكل اليت ينص علهيا القانون  ،وتكون
رضورية محلاية الامن القويم او النظام العام او الصحة العامة او الآداب العامة او حقوق الآخرين
وحرايهتم  ،وتكون ممتش ية مع احلقوق الاخرى املعرتف هبا يف هذا العهد .
 .4ال جيوز حرمان احد  ،تعسفا  ،من حق ادلخول اىل بدله .
املادة 13
ال جيوز ابعاد الاجنيب املقمي بصفة قانونية يف اقلمي دوةل طرف يف هذا العهد الا تنفيذا لقرار اختذ
وفقا للقانون  ،وبعد متكينه  ،ما مل حتمت دواعي الامن القويم خالف ذكل  ،من عرض الاس باب
املؤيدة لعدم ابعاده ومن عرض قضيته عىل السلطة اخملتصة او عىل من تعينه او تعيهنم خصيصا
ذلكل  ،ومن توكيل من ميثهل اماهما او اماهمم .
املادة 14
 .1الناس مجيعا سواء امام القضاء  .ومن حق لك فرد  ،دلى الفصل يف اية هتمة جزائية توجه اليه
او يف حقوقه والزتاماته يف اية دعوى مدنية  ،ان تكون قضيته حمل نظر منصف وعلين من قبل
حممكة خمتصة مس تقةل حيادية  ،منشأة حبمك القانون  .وجيوز منع الصحافة وامجلهور من حضور
احملامكة لكها او بعضها دلواعي الآداب العامة او النظام العام او الامن القويم يف جممتع دميقراطي  ،او
ملقتضيات حرمة احلياة اخلاصة الطراف ادلعوى  ،او يف ادىن احلدود اليت تراها احملمكة رضورية
حني يكون من شأن العلنية يف بعض الظروف الاس تثنائية ان ختل مبصلحة العداةل  ،الا ان اي
حمك يف قضية جزائية او دعوى مدنية جيب ان يصدر بصورة علنية  ،الا اذا اكن الامر يتصل
بأحداث تقتيض مصلحهتم خالف ذكل او اكنت ادلعوى تتناول خالفات بني زوجني او تتعلق
ابلوصاية عىل اطفال .

 .2من حق لك مهتم ابرتاكب جرمية ان يعترب بريئا اىل ان يثبت عليه اجلرم قانوان .
 .3للك مهتم جبرمية ان يمتتع اثناء النظر يف قضيته  ،وعىل قدم املساواة التامة  ،ابلضامانت ادلنيا
التالية :
أ  .ان يمت اعالمه رسيعا وابلتفصيل  ،ويف لغة يفهمها  ،بطبيعة الهتمة املوهجة اليه واس باهبا .
ب .ان يعطى من الوقت ومن التسهيالت ما يكفيه العداد دفاعه ولالتصال مبحام خيتاره بنفسه.
ج .ان حيامك دون تأخري ال مربر ت  ،
د .ان حيامك حضوراي وان يدافع عن نفسه بشخصه او بواسطة حمام من اختياره  ،وان خيطر
حبقه يف وجود من يدافع عنه اذا مل يكن ت  من يدافع عنه  ،وان تزوده احملمكة حكام  ،لكام اكنت
مصلحة العداةل تقتيض ذكل  ،مبحام يدافع عنه  ،دون حتميهل اجرا عىل ذكل اذا اكن ال ميكل
الوسائل الاكفية دلفع هذا الاجر ،
هـ .ان يناقش شهود االهتام  ،بنفسه او من قبل غريه  ،وان حيصل عىل املوافقة عىل اس تدعاء
شهود النفي بذات الرشوط املطبقة يف حاةل شهود االهتام ،
و .ان يزود جماان برتجامن اذا اكن ال يفهم او ال يتلكم اللغة املس تخدمة يف احملمكة ،
ز .الا يكره عىل الشهادة ضد نفسه او عىل الاعرتاف بذنب .
 . 4يف حاةل الاحداث  ،يراعى جعل الاجراءات مناس بة لس هنم ومواتية لرضورة العمل عىل اعادة
تأهيلهم .
 .5للك خشص ادين جبرمية حق اللجوء  ،وفقا للقانون  ،اىل حممكة اعىل كامي تعيد النظر يف قرار
ادانته ويف العقاب اذلي حمك به عليه .
 .6حني يكون قد صدر عىل خشص ما حمك هنايئ يدينه جبرمية  ،مث ابطل هذا احلمك او صدر عفو
خاص عنه عىل اساس واقعة جديدة او واقعة حديثة الاكتشاف حتمل ادلليل القاطع عىل وقوع
خطأ قضايئ  ،يتوجب تعويض الشخص اذلي انزل به العقاب نتيجة تكل الادانة  ،وفقا للقانون ،

ما مل يثبت انه يتحمل  ،لكيا او جزئيا  ،املس ئولية عن عدم افشاء الواقعة اجملهوةل يف الوقت
املناسب .
 .7ال جيوز تعريض احد جمددا للمحامكة او للعقاب عىل جرمية س بق ان ادين هبا او برىء مهنا حبمك
هنايئ وفقا للقانون ولالجراءات اجلنائية يف لك بدل .
املادة 15
 .1ال يدان اي فرد بأية جرمية بسبب فعل او امتناع عن فعل مل يكن وقت ارتاكبه يشلك جرمية
مبقتىض القانون الوطين او ادلويل  .كام ال جيوز فرض اية عقوبة تكون اشد من تكل اليت اكنت
سارية املفعول يف الوقت اذلي ارتكبت فيه اجلرمية  .واذا حدث  ،بعد ارتاكب اجلرمية ان صدر
قانون ينص عىل عقوبة اخف  ،وجب ان يس تفيد مرتكب اجلرمية من هذا التخفيف .
 .2ليس يف هذه املادة من يشء خيل مبحامكة ومعاقبة اي خشص عىل اي فعل او امتناع عن فعل
اكن حني ارتاكبه يشلك جرما وفقا ملبادىء القانون العامة اليت تعرتف هبا جامعة الامم .
املادة 16
للك انسان  ،يف لك ماكن  ،احلق بأن يعرتف ت  ابلشخصية القانونية .
املادة 17
 .1ال جيوز تعريض اي خشص  ،عىل حنو تعسفي او غري قانوين  ،لتدخل يف خصوصياته او شؤون
ارسته او بيته او مراسالته  ،وال الي محالت غري قانونية متس رشفه او مسعته .
 .2من حق لك خشص ان حيميه القانون من مثل هذا التدخل او املساس .
املادة 18
 .1للك انسان حق يف حرية الفكر والوجدان وادلين  .ويشمل ذكل حريته يف ان يدين بدين ما ،
وحريته يف اعتناق اي دين او معتقد خيتاره  ،وحريته يف اظهار دينه او معتقده ابلتعبد واقامة
الشعائر واملامرسة والتعلمي  ،مبفرده او مع جامعة  ،وامام املال او عىل حدة .

 . 2ال جيوز تعريض احد الكراه من شأنه ان خيل حبريته يف ان يدين بدين ما  ،او حبريته يف اعتناق
اي دين او معتقد خيتاره .
 . 3ال جيوز اخضاع حرية الانسان يف اظهار دينه او معتقده  ،الا للقيود اليت يفرضها القانون واليت
تكون رضورية محلاية السالمة العامة او النظام العام او الصحة العامة او الآداب العامة او حقوق
الآخرين وحرايهتم الاساس ية .
 .4تتعهد ادلول الاطراف يف هذا العهد ابحرتام حرية الآابء  ،او الاوصياء عند وجودمه  ،يف
تأمني تربية اوالدمه دينيا وخلقيا وفقا لقناعاهتم اخلاصة .
املادة 19
 .1للك انسان حق يف اعتناق أآراء دون مضايقة .
 .2للك انسان حق يف حرية التعبري  .ويشمل هذا احلق حريته يف الامتس خمتلف رضوب
املعلومات والافاكر وتلقهيا ونقلها اىل أآخرين دومنا اعتبار للحدود  ،سواء عىل شلك مكتوب او
مطبوع او يف قالب فين او بأية وس يةل اخرى خيتارها .
 .3تس تتبع ممارسة احلقوق املنصوص علهيا يف الفقرة  2من هذه املادة واجبات ومس ئوليات خاصة .
وعىل ذكل جيوز اخضاعها لبعض القيود ولكن رشيطة ان تكون حمددة بنص القانون وان تكون
رضورية :
أ  .الحرتام حقوق الاخرين او مسعهتم ،
ب .محلاية الامن القويم او النظام العام او الصحة العامة او الآداب العامة .
املادة 20
 .1حتظر ابلقانون اية دعاية للحرب .
 . 2حتظر ابلقانون اية دعوى اىل الكراهية القومية او العنرصية او ادلينية تشلك حتريضا عىل المتيزي
او العداوة او العنف .

املادة 21
يكون احلق يف التجمع السلمي معرتفا به  .وال جيوز ان يوضع من القيود عىل ممارسة هذا احلق الا
تكل اليت تفرض طبقا للقانون وتشلك تدابري رضورية  ،يف جممتع دميقراطي  ،لصيانة الامن القويم
او السالمة العامة او النظام العام او حامية الصحة العامة او الآداب العامة او حامية حقوق الاخرين
وحرايهتم .
املادة 22
 .1للك فرد حق يف حرية تكوين امجلعيات مع أآخرين  ،مبا يف ذكل حق انشاء النقاابت والانضامم
الهيا من اجل حامية مصاحله .
 .2ال جيوز ان يوضع من القيود عىل ممارسة هذا احلق الا تكل اليت ينص علهيا القانون وتشلك
تدابري رضورية  ،يف جممتع دميقراطي  ،لصيانة الامن القويم او السالمة العامة او النظام العام او
حامية الصحة العامة او الآداب العامة او حامية حقوق الآخرين وحرايهتم  .وال حتول هذه املادة دون
اخضاع افراد القوات املسلحة ورجال الرشطة لقيود قانونية عىل ممارسة هذا احلق .
 .3ليس يف هذه املادة اي حمك جيزي لدلول الاطراف يف اتفاقية منظمة العمل ادلولية املعقودة عام
 1948بشأن احلرية النقابية وحامية حق التنظمي النقايب اختاذ تدابري ترشيعية من شأهنا  ،او تطبيق
القانون بطريقة من شأهنا ان ختل ابلضامانت املنصوص علهيا يف تكل االتفاقية .
املادة 23
 .1الارسة يه الوحدة امجلاعية الطبيعية والاساس ية يف اجملمتع  ،ولها حق المتتع حبامية اجملمتع وادلوةل.
 . 2يكون للرجل واملرأة  ،ابتداء من بلوغ سن الزواج  ،حق معرتف به يف الزتوج وتأسيس ارسة .
 . 3ال ينعقد اي زواج الا برضا الطرفني املزمع زواهجام رضاء اكمال ال اكراه فيه .
 .4تتخذ ادلول الاطراف يف هذا العهد التدابري املناس بة لكفاةل تساوي حقوق الزوجني وواجباهتام
دلى الزتوج وخالل قيام الزواج ودلى احنالت   .ويف حاةل الاحنالل يتوجب اختاذ تدابري لكفاةل
امحلاية الرضورية لالوالد يف حاةل وجودمه .

املادة 24
 .1يكون للك ودل  ،دون اي متيزي بسبب العرق او اللون او اجلنس او اللغة او ادلين او الاصل
القويم او الاجامتعي او الرثوة او النسب  ،حق عىل ارسته وعىل اجملمتع وعىل ادلوةل يف اختاذ تدابري
امحلاية اليت يقتضهيا كونه قارصا .
 . 2يتوجب تسجيل لك طفل فور والدته ويعطى اسام يعرف به .
 . 3للك طفل حق يف اكتساب جنس ية .
املادة 25
يكون للك مواطن  ،دون اي وجه من وجوه المتيزي املذكور يف املادة  ، 2احلقوق التالية  ،اليت
جيب ان تتاح ت  فرصة المتتع هبا دون قيود غري معقوةل :
أ  .ان يشارك يف ادارة الشؤون العامة  ،اما مبارشة واما بواسطة ممثلني خيتارون يف حرية ،
ب .ان ينتخب وينتخب  ،يف انتخاابت نزهية جترى دوراي ابالقرتاع العام وعىل قدم املساواة بني
الناخبني وابلتصويت الرسي  ،تضمن التعبري احلر عن ارادة الناخبني ،
ج  .ان تتاح ت   ،عىل قدم املساواة معوما مع سواه  ،فرصة تقدل الوظائف العامة يف بدله .
املادة 26
الناس مجيعا سواء امام القانون ويمتتعون دون اي متيزي حبق متساو يف المتتع حباميته  .ويف هذا
الصدد جيب ان حيظر القانون اي متيزي وان يكفل مجليع الاشخاص عىل السواء حامية فعاةل من
المتيزي الي سبب  ،اكلعرق او اللون او اجلنس او اللغة او ادلين او الرأي س ياس يا او غري س يايس
 ،او الاصل القويم او الاجامتعي  ،او الرثوة او النسب  ،او غري ذكل من الاس باب .
املادة 27
ال جيوز  ،يف ادلول اليت توجد فهيا اقليات اثنية او دينية او لغوية  ،ان حيرم الاشخاص املنتس بون
اىل الاقليات املذكورة من حق المتتع بثقافهتم اخلاصة او اجملاهرة بديهنم واقامة شعائره او اس تخدام
لغهتم  ،ابالشرتاك مع الاعضاء الآخرين يف جامعهتم .

املادة 28
اجلزء الرابع :
 .1تنشأ جلنة تسمى اللجنة املعنية حبقوق الانسان (يشار الهيا يف ما ييل من هذا العهد ابمس
(اللجنة))  .وتتألف هذه اللجنة من مثانية عرش عضوا وتتوىل الوظائف املنصوص علهيا يف ما ييل .
 . 2تؤلف اللجنة من مواطنني يف ادلول الاطراف يف هذا العهد  ،من ذوي املناقب اخللقية الرفيعة
املشهود هلم ابالختصاص يف ميدان حقوق الانسان  ،مع مراعاة ان من املفيد ان يرشك فهيا بعض
الاشخاص ذوي اخلربة القانونية .
 . 3يمت تعيني اعضاء اللجنة ابالنتخاب  ،ومه يعملون فهيا بصفهتم الشخصية .
املادة 29
 .1يمت انتخاب اعضاء اللجنة ابالقرتاع الرسي من قامئة اشخاص تتوفر هلم املؤهالت املنصوص
علهيا يف املادة  ، 28تكون قد رحشهتم لهذا الغرض ادلول الاطراف يف هذا العهد .
 . 2للك دوةل طرف يف هذا العهد ان ترحش  ،من بني مواطنهيا حرصا  ،خشصني عىل الاكرث .
 .3جيوز ترش يح الشخص ذاته اكرث من مرة .
املادة 30
 .1جيرى الانتخاب الاول يف موعد ال يتجاوز س تة اشهر من بدء نفاذ هذا العهد .
 .2قبل اربعة اشهر عىل الاقل من موعد اي انتخاب لعضوية اللجنة  ،يف غري حاةل الانتخاب مللء
مقعد يعلن شغوره وفقا للامدة  ، 34يوجه الامني العام لالمم املتحدة اىل ادلول الاطراف يف هذا
العهد رساةل خطية يدعوها فهيا اىل تقدمي اسامء مرحشهيا لعضوية اللجنة يف غضون ثالثة اشهر .
 . 3يضع الامني العام لالمم املتحدة قامئة اسامء مجيع املرحشني عىل هذا النحو  ،ابلرتتيب الالفبايئ
ومع ذكر ادلوةل الطرف اليت رحشت الك مهنم  ،ويبلغ هذه القامئة اىل ادلول الاطراف يف هذا العهد
قبل شهر عىل الاقل من موعد لك انتخاب .

 .4ينتخب اعضاء اللجنة يف اجامتع تعقده ادلول الاطراف يف هذ العهد  ،بدعوة من الامني العام
لالمم املتحدة  ،يف مقر الامم املتحدة  .ويف هذا الاجامتع  ،اذلي يكمتل النصاب فيه حبضور ممثيل
ثليث ادلول الاطراف يف هذا العهد  ،يفوز يف الانتخاب لعضوية اللجنة اولئك املرحشون اذلين
حصلوا عىل اكرب عدد من الاصوات وعىل الاغلبية املطلقة الصوات ممثيل ادلول الاطراف
احلارضين واملقرتعني .
املادة 31
 .1ال جيوز ان تضم اللجنة اكرث من واحد من مواطين اية دوةل .
 .2يراعى  ،يف الانتخاب لعضوية اللجنة  ،عداةل التوزيع اجلغرايف ومتثيل خمتلف احلضارات والنظم
القانونية الرئيس ية.
املادة 32
 .1يكون انتخاب اعضاء اللجنة لوالية مدهتا اربع س نوات  .وجيوز ان يعاد انتخاهبم اذا اعيد
ترش يحهم  .الا ان والية تسعة من الاعضاء املنتخبني يف الانتخاب الاول تنقيض ابنهتاء س نتني ،
ويمت حتديد هؤالء الاعضاء التسعة فورا انهتاء الانتخاب الاول  ،بأن يقوم رئيس الاجامتع
املنصوص عليه يف الفقرة  4من املادة  30ابختيار اسامهئم ابلقرعة .
 .2تمت الانتخاابت الالزمة عند انقضاء الوالية وفقا للمواد السالفة من هذا اجلزء من هذا العهد .
املادة 33
 .1اذا انقطع عضو يف اللجنة  ،ابجامع رأي اعضاهئا الآخرين  ،عن الاضطالع بوظائفه الي سبب
غري الغياب ذي الطابع املؤقت  ،يقوم رئيس اللجنة اببالغ ذكل اىل الامني العام لالمم املتحدة ،
فيعلن الامني العام حينئذ شغور مقعد ذكل العضو .
 .2يف حاةل وفاة او اس تقاةل عضو يف اللجنة  ،يقوم رئيس اللجنة فورا اببالغ ذكل اىل الامني العام
لالمم املتحدة  ،فيعلن الامني العام حينئذ شغور مقعد ذكل العضو ابتداء من اترخي وفاته او من
اترخي نفاذ اس تقالته .

املادة 34
 .1اذا اعلن شغور مقعد ما طبقا للامدة  ، 33واكنت والية العضو اذلي جيب استبدات  ال تنقيض
خالل الاشهر الس تة اليت تيل اعالن شغور مقعده  ،يقوم الامني العام لالمم املتحدة اببالغ ذكل
اىل ادلول الاطراف يف هذا العهد  ،اليت جيوز لها  ،خالل همةل شهرين  ،تقدمي مرحشني وفقا للامدة
 29من اجل ملء املقعد الشاغر .
 .2يضع الامني العام لالمم املتحدة قامئة بأسامء مجيع املرحشني عىل هذا النحو  ،ابلرتتيب الالفبايئ ،
ويبلغ هذه القامئة اىل ادلول الاطراف يف هذا العهد  .واذ ذاك جيرى الانتخاب الالزم مللء املقعد
الشاغر طبقا لالحاكم اخلاصة بذكل من هذا اجلزء من هذا العهد .
 .3لك عضو يف اللجنة انتخب مللء مقعد اعلن شغوره طبقا للامدة  33يتوىل همام العضوية فهيا
حىت انقضاء ما تبقى من مدة والية العضو اذلي شغر مقعده يف اللجنة مبقتىض احاكم تكل املادة .
املادة 35
يتقاىض اعضاء اللجنة  ،مبوافقة امجلعية العامة لالمم املتحدة  ،ماكفأآت تقتطع من موارد الامم املتحدة
ابلرشوط اليت تقررها امجلعية العامة  ،مع اخذ امهية مسؤوليات اللجنة بعني الاعتبار .
املادة 36
يوفر الامني العام لالمم املتحدة ما يلزم من موظفني وتسهيالت لمتكني اللجنة من الاضطالع
الفعال ابلوظائف املنوطة هبا مبقتىض هذا العهد .
املادة 37
 .1يتوىل الامني العام لالمم املتحدة دعوة اللجنة اىل عقد اجامتعها الاول يف مقر الامم املتحدة .
 .2بعد اجامتعها الاول  ،جتمتع اللجنة يف الاوقات اليت ينص علهيا نظاهما ادلاخيل .
 .3تعقد اللجنة اجامتعاهتا عادة يف مقر الامم املتحدة او يف مكتب الامم املتحدة جبنيف .

املادة 38
يقوم لك عضو من اعضاء اللجنة  ،قبل توليه منصبه  ،ابلتعهد رمسيا  ،يف جلسة علنية  ،ابلقيام
مبهامه بلك جترد ونزاهة.
املادة 39
 .1تنتخب اللجنة اعضاء مكتهبا ملدة س نتني  .وجيوز ان يعاد انتخاهبم .
 .2تتوىل اللجنة بنفسها وضع نظاهما ادلاخيل  ،ولكن مع تضمينه احلمكني التاليني :
أ  .يكمتل النصاب حبضور اثين عرش عضوا ،
ب .تتخذ قرارات اللجنة ابغلبية اصوات اعضاهئا احلارضين .
املادة 40
 .1تتعهد ادلول الاطراف يف هذا العهد بتقدمي تقارير عن التدابري اليت اختذهتا واليت متثل اعامال
للحقوق املعرتف هبا فيه  ،وعن التقدم احملرز يف المتتع هبذه احلقوق  ،وذكل :
أ  .خالل س نة من بدء نفاذ هذا العهد ازاء ادلول الاطراف املعنية ،
ب .مث لكام طلبت اللجنة الهيا ذكل .
 .2تقدم مجيع التقارير اىل الامني العام لالمم املتحدة  ،اذلي حييلها اىل اللجنة للنظر فهيا  .ويشار
وجواب يف التقارير املقدمة اىل ما قد يقوم من عوامل ومصاعب تؤثر يف تنفيذ احاكم هذا العهد .
 . 3لالمني العام لالمم املتحدة  ،بعد التشاور مع اللجنة  ،ان حييل اىل الواكالت املتخصصة املعنية
نسخا من اية اجزاء من تكل التقارير قد تدخل يف ميدان اختصاصها .
 . 4تقوم اللجنة بدراسة التقارير املقدمة من ادلول الاطراف يف هذا العهد  .وعلهيا ان توايف هذه
ادلول مبا تضعه يه من تقارير  ،وبأية مالحظات عامة تس تنس هبا  .وللجنة ايضا ان توايف اجمللس
الاقتصادي والاجامتعي بتكل املالحظات مشفوعة بنسخ من التقارير اليت تلقهتا من ادلول
الاطراف يف هذا العهد .

 .5لدلول الاطراف يف هذا العهد ان تقدم اىل اللجنة تعليقات عىل اية مالحظات تكون قد
ابديت وفقا للفقرة  4من هذه املادة .
املادة 41
 .1للك دوةل طرف يف هذا العهد ان تعلن يف اي حني  ،مبقتىض احاكم هذه املادة  ،اهنا تعرتف
ابختصاص اللجنة يف اس تالم ودراسة بالغات تنطوي عىل ادعاء دوةل طرف بأن دوةل طرفا اخرى
ال تفي اباللزتامات اليت يرتهبا علهيا هذا العهد  .وال جيوز اس تالم ودراسة البالغات املقدمة مبوجب
هذه املادة الا اذا صدرت عن دوةل طرف اصدرت اعالان تعرتف فيه  ،يف ما خيصها  ،ابختصاص
اللجنة  .وال جيوز ان تس تمل اللجنة اي بالغ هيم دوةل طرفا مل تصدر الاعالن املذكور  .ويطبق
الاجراء التايل عىل البالغات اليت يمت اس تالهما وفق الحاكم هذه املادة .
أ  .اذا رات دوةل طرف يف هذا العهد ان دوةل طرفا اخرى تتخلف عن تطبيق احاكم هذا العهد ،
اكن لها ان تسرتعي نظر هذه ادلوةل الطرف  ،يف بالغ خطى  ،اىل هذا التخلف  .وعىل ادلوةل
املس تلمة ان تقوم  ،خالل ثالثة اشهر من اس تالهما البالغ  ،ابيداع ادلوةل املرسةل  ،خطيا ،
تفسريا او بياان من اي نوع أآخر يوحض املسأةل وينبغي ان ينطوي  ،بقدر ما يكون ذكل ممكنا ومفيدا
 ،عىل اشارة اىل القواعد الاجرائية وطرق التظمل احمللية اليت اس تخدمت او اجلاري اس تخداهما او
اليت ال تزال متاحة ،
ب .فاذا مل تنته املسأةل اىل تسوية تريض لكتا ادلولتني الطرفني املعنيتني خالل س تة اشهر من اترخي
تلقى ادلوةل املس تلمة للبالغ الاول  ،اكن للك مهنام ان حتيل املسأةل اىل اللجنة ابشعار توهجه الهيا
واىل ادلوةل الاخرى ،
ج .ال جيوز ان تنظر اللجنة يف املسأةل احملاةل الهيا الا بعد الاس تيثاق من ان مجيع طرق التظمل
احمللية املتاحة قد جلىء الهيا واستنفدت  ،طبقا ملبادىء القانون ادلويل املعرتف هبا معوما  .وال
تنطبق هذه القاعدة يف احلاالت اليت تس تغرق فهيا اجراءات التظمل مددا تتجاوز احلدود املعقوةل ،
د .تعقد اللجنة جلسات رسية دلى حبهثا الرسائل يف اطار هذه املادة ،

هـ .عىل اللجنة  ،مع مراعاة احاكم الفقرة الفرعية (ج)  ،ان تعرض مساعهيا امحليدة عىل ادلولتني
الطرفني املعنيتني  ،بغية الوصول اىل حل ودي للمسأةل عىل اساس احرتام حقوق الانسان
واحلرايت الاساس ية املعرتف هبا يف هذا العهد ،
و .للجنة  ،يف اية مسأةل حماةل الهيا  ،ان تدعو ادلولتني الطرفني املعنيتني املشار الهيام يف الفقرة
الفرعية (ب) اىل تزويدها بأية معلومات ذات شأن ،
ز .لدلولتني الطرفني املعنيتني املشار الهيام يف الفقرة الفرعية (ب) حق ايفاد من ميثلها دلى اللجنة
اثناء نظرها يف املسأةل  ،وحق تقدمي املالحظات شفواي و/او خطيا ،
ح .عىل اللجنة ان تقدم تقريرا يف غضون اثين عرش شهرا من اترخي تلقهيا الاشعار املنصوص عليه
يف الفقرة الفرعية (ب) :
 .1فاذا مت التوصل اىل حل يتفق من رشوط الفقرة الفرعية (هـ)  ،قرصت اللجنة تقريرها عىل
عرض موجز للوقائع وللحل اذلي مت التوصل اليه ،
 .2واذا مل يمت التوصل اىل حل يتفق مع رشوط الفقرة الفرعية (هـ)  ،قرصت اللجنة تقريرها عىل
عرض موجز للوقائع  ،ومضت اىل التقرير املذكرات اخلطية وحمرض البياانت الشفوية املقدمة من
ادلولتني الطرفني املعنيتني  .وجيب  ،يف لك مسأةل  ،ابالغ التقرير اىل ادلولتني الطرفني املعنيتني .
 .2يبدأ نفاذ احاكم هذه املادة مىت قامت عرش من ادلول الاطراف يف هذا العهد ابصدار اعالانت
يف اطار الفقرة ( )1من هذه املادة  .وتقوم ادلول الاطراف ابيداع هذه الاعالانت دلى الامني
العام لالمم املتحدة  ،اذلي يرسل صورا مهنا اىل ادلول الاطراف الاخرى  .ولدلوةل الطرف ان
تسحب اعالهنا يف اي وقت ابخطار ترسهل اىل الامني العام  .وال خيل هذا السحب ابلنظر يف اية
مسأةل تكون موضوع بالغ س بق ارسات  يف اطار هذه املادة  ،وال جيوز اس تالم اي بالغ جديد
من اية دوةل طرف بعد تلقي الامني العام الاخطار بسحب الاعالن  ،ما مل تكن ادلوةل الطرف
املعنية قد اصدرت اعالان جديدا.

املادة 42
 .1أ  .اذا تعذر عىل اللجنة حل مسأةل احيلت الهيا وفقا للامدة  41حال مرضيا لدلولتني الطرفني
املعنيتني جاز لها  ،بعد احلصول مس بقا عىل موافقة ادلولتني الطرفني املعنيتني  ،تعيني هيئة توفيق
خاصة (يشار الهيا يف ما ييل ابمس (الهيئة)) تضع مساعهيا امحليدة حتت ترصف ادلولتني الطرفني
املعنيتني بغية التوصل اىل حل ودي للمسأةل عىل اساس احرتام احاكم هذا العهد ،
ب .تتألف الهيئة من مخسة اشخاص تقبلهم ادلولتان الطرفان املعنيتان  .فاذا تعذر وصول ادلولتني
الطرفني املعنيتني خالل ثالثة اشهر اىل اتفاق عىل تكوين الهيئة لكها او بعضها  ،تنتخب اللجنة من
بني اعضاهئا ابالقرتاع الرسي وبأكرثية الثلثني  ،اعضاء الهيئة اذلين مل يتفق علهيم .
 .2يعمل اعضاء الهيئة بصفهتم الشخصية  .وجيب الا يكونوا من مواطين ادلولتني الطرفني املعنيتني
او من مواطين اية دوةل ال تكون طرفا يف هذا العهد او تكون طرفا فيه ولكهنا مل تصدر الاعالن
املنصوص عليه يف املادة . 41
 .3تنتخب الهيئة رئيسها وتضع النظام ادلاخيل اخلاص هبا .
 .4تعقد اجامتعات الهيئة عادة يف مقر الامم املتحدة او يف مكتب الامم املتحدة جبنيف  .ولكن من
اجلائز عقدها يف اي ماكن مناسب اخر قد تعينه الهيئة ابلتشاور مع الامني العام لالمم املتحدة ومع
ادلولتني الطرفني املعنيتني .
 .5تقوم الامانة املنصوص علهيا يف املادة  36بتوفري خدماهتا  ،ايضا  ،للهيئات املعينة مبقتىض هذه
املادة .
 .6توضع املعلومات اليت تلقهتا اللجنة ومجعهتا حتت ترصف الهيئة  ،اليت جيوز لها ان تطلب اىل
ادلولتني الطرفني املعنيتني تزويدها بأية معلومات اخرى ذات صةل ابملوضوع .
 .7تقوم الهيئة  ،بعد استنفادها نظر املسأةل من خمتلف جوانهبا  ،ولكن عىل اي حال خالل همةل ال
تتجاوز اثين عرش شهرا بعد عرض املسأةل علهيا  ،بتقدمي تقرير اىل رئيس اللجنة الهنائه اىل ادلولتني
الطرفني املعنيتني :

أ  .فاذا تعذر عىل الهيئة اجناز النظر يف املسأةل خالل اثين عرش شهرا  ،قرصت تقريرها عىل اشارة
موجزة اىل املرحةل اليت بلغهتا من هذا النظر ،
ب .واذا مت التوصل اىل حل ودي للمسأةل عىل اساس احرتام حقوق الانسان املعرتف هبا يف هذا
العهد  ،قرصت الهيئة تقريرها عىل عرض موجز للوقائع وللحل اذلي مت التوصل اليه ،
ج .واذا مل يمت التوصل اىل حل تتوفر ت  رشوط الفقرة الفرعية (ب)  ،مضنت الهيئة تقريرها النتاجئ
اليت وصلت الهيا بشأن مجيع املسائل الوقائعية املتصةل ابلقضية اخملتلف علهيا بني ادلولتني الطرفني
املعنيتني  ،وأآراءها بشأن اماكنيات حل املساةل حال وداي  ،وكذكل املذكرات اخلطية وحمرض
املالحظات الشفوية املقدمة من ادلولتني الطرفني املعنيتني ،
د .اذا قدمت الهيئة تقرهيا يف اطار الفقرة (ج) تقوم ادلولتان الطرفان املعنيان  ،يف غضون ثالثة
اشهر من اس تالهمام هذا التقرير  ،اببالغ رئيس اللجنة هل تقبالن ام ال تقبالن مضامني تقرير
الهيئة .
 .8ال ختل احاكم هذه املادة ابملسؤوليات املنوطة ابللجنة يف املادة . 41
 .9تتقامس ادلولتان الطرفان املعنيتان ابلتساوي سداد مجيع نفقات اعضاء اللجنة عىل اساس
تقديرات يضعها الامني العام لالمم املتحدة .
 .10لالمني العام لالمم املتحدة سلطة القيام  ،عند اللزوم  ،بدفع نفقات اعضاء الهيئة قبل سداد
ادلولتني الطرفني املعنيتني لها وفقا للفقرة  9من هذه املادة .
املادة 43
يكون العضاء اللجنة والعضاء هيئات التوفيق اخلاصة اذلين قد يعينون وفقا للامدة  ، 42حق المتتع
ابلتسهيالت والامتيازات واحلصاانت املقررة للخرباء امللكفني مبهمة لالمم املتحدة املنصوص علهيا يف
الفروع اليت تتناول ذكل من اتفاقية امتيازات الامم املتحدة وحصاانهتا .

املادة 44
تنطبق الاحاكم املتعلقة بتنفيذ هذا العهد دون اخالل ابالجراءات املقررة يف ميدان حقوق
الانسان يف او مبقتىض الصكوك التأسيس ية واالتفاقيات اخلاصة ابالمم املتحدة والواكالت املتخصصة
 ،وال متنع ادلول الاطراف يف هذا العهد من اللجوء اىل اجراءات اخرى لتسوية نزاع ما طبقا
لالتفاقات ادلولية العمومية او اخلاصة النافذة فامي بيهنا .
املادة 45
تقدم اللجنة اىل امجلعية العامة لالمم املتحدة  ،عن طريق اجمللس الاقتصادي والاجامتعي  ،تقريرا
س نواي عن اعاملها .
املادة 46
اجلزء اخلامس :
ليس يف احاكم هذا العهد ما جيوز تأويهل عىل حنو يفيد اخالت  مبا يف ميثاق الامم املتحدة ودساتري
الواكالت املتخصصة من احاكم حتدد املسؤوليات اخلاصة بلك من هيئات الامم املتحدة والواكالت
املتخصصة بصدد املسائل اليت يتناولها هذا العهد .
املادة 47
ليس يف اي من احاكم هذا العهد ما جيوز اتويهل عىل حنو يفيد اخالت  مبا مجليع الشعوب من حق
اصيل يف المتتع والانتفاع الاكملني  ،مبلء احلرية برثواهتا ومواردها الطبيعية .
املادة 48
اجلزء السادس :
 .1هذا العهد متاح لتوقيع اية دوةل عضو يف الامم املتحدة او عضو يف اية واكةل من واكالهتا
املتخصصة  ،واية دوةل طرف يف النظام الاسايس حملمكة العدل ادلولية  ،واية دوةل اخرى دعهتا
امجلعية العامة لالمم املتحدة اىل ان تصبح طرفا يف هذا العهد .
 .2خيضع هذا العهد للتصديق  .وتودع صكوك التصديق دلى الامني العام لالمم املتحدة .

 . 3يتاح الانضامم اىل هذا العهد الية دوةل من ادلول املشار الهيا يف الفقرة ( )1من هذه املادة .
 . 4يقع الانضامم ابيداع صك انضامم دلى الامني العام لالمم املتحدة .
 . 5خيطر الامني العام لالمم املتحدة مجيع ادلول اليت وقعت هذا العهد او انضمت اليه ابيداع لك
صك من صكوك التصديق او الانضامم .
املادة 49
 .1يبدأ نفاذ هذا العهد بعد ثالث اشهر من اترخي ايداع صك الانضامم او التصديق اخلامس
والثالثني دلى الامني العام لالمم املتحدة .
 .2اما ادلول اليت تصدق هذا العهد او تنضم اليه بعد ان يكون قد مت ايداع صك التصديق او
الانضامم اخلامس والثالثني فيبدأ نفاذ هذا العهد ازاء لك مهنا بعد ثالث اشهر من اترخي ايداعها
صك تصديقها او صك انضامهما .
املادة 50
تنطبق احاكم هذا العهد  ،دون اي قيد او اس تثناء عىل مجيع الوحدات اليت تتشلك مهنا ادلول
الاحتادية .
املادة 51
 .1الية دوةل طرف يف هذا العهد ان تقرتح تعديال عليه تودع نصه دلى الامني العام لالمم املتحدة .
وعىل اثر ذكل يقوم الامني العام اببالغ ادلول الاطراف يف هذا العهد بأية تعديالت مقرتحة ،
طالبا الهيا اعالمه عام اذا اكنت حتبذ عقد مؤمتر لدلول الاطراف للنظر يف تكل املقرتحات
والتصويت علهيا فاذا حبذ عقد املؤمتر ثلث ادلول الاطراف عىل الاقل عقده الامني العام برعاية
الامم املتحدة  .واي تعديل تعمتده اغلبية ادلول الاطراف احلارضة واملقرتعة يف املؤمتر يعرض عىل
امجلعية العامة لالمم املتحدة القراره .
 .2يبدأ نفاذ التعديالت مىت اقرهتا امجلعية العامة لالمم املتحدة وقبلهتا اغلبية ثليث ادلول الاطراف
يف هذا العهد  ،وفقا لالجراءات ادلس تورية دلى لك مهنا .

 .3مىت بدأ نفاذ التعديالت تصبح ملزمة لدلول الاطراف اليت قبلهتا  ،بيامن تظل ادلول الاطراف
الاخرى ملزمة بأحاكم هذا العهد وبأي تعديل سابق تكون قد قبلته .
املادة 52
برصف النظر عن الاخطارات اليت تمت مبقتىض الفقرة  5من املادة  ، 48خيطر الامني العام لالمم
املتحدة مجيع ادلول املشار الهيا يف الفقرة  1من املادة املذكورة مبا ييل :
أ  .التوقيعات والتصديقات والانضاممات املودعة طبقا للامدة ، 48
ب .اترخي بدء نفاذ هذا العهد مبقتىض املادة  ، 49واترخي بدء نفاذ اية تعديالت تمت يف اطار املادة
. 51
املادة 53
 .1يودع هذا العهد  ،اذلي تتساوى يف احلجية نصوصه ابالس بانية والانلكزيية والروس ية والصينية
والفرنس ية  ،يف حمفوظات الامم املتحدة .
 .2يقوم الامني العام لالمم املتحدة ابرسال صور مصدقة من هذا العهد اىل مجيع ادلول املشار الهيا
يف املادة . 48

