العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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الديباجة:
إف الدوؿ األطراؼ في ىذا العيد،
إذ ترى أف اإلقرار بما لجميع أعضاء األسرة البشرية مف كرامة أصيمة فييـ،

ومف حقوؽ متساوية وثابتة ،يشكؿ وفقا لممبادئ المعمنة في ميثاؽ األمـ
المتحدة ،أساس الحرية والعدؿ والسالـ في العالـ،
واذ تقر بأف ىذه الحقوؽ تنبثؽ مف كرامة اإلنساف األصيمة فيو،

واذ تدرؾ أف السبيؿ الوحيد لتحقيؽ المثؿ األعمى المتمثؿ ،وفقا لإلعالف
العالمي لحقوؽ اإلنساف ،في أف يكوف البشر أح ار ار ومتحرريف مف الخوؼ
والفاقة ،ىو سبيؿ تييئة الظروؼ الضرورية لتمكيف كؿ إنساف مف التمتع

بحقوقو االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،وكذلؾ بحقوقو المدنية والسياسية،
واذ تضع في اعتبارىا ما عمى الدوؿ ،بمقتضى ميثاؽ األمـ المتحدة ،مف
التزاـ بتعزيز االحتراـ والمراعاة العالمييف لحقوؽ اإلنساف وحرياتو،
واذ تدرؾ أف عمى الفرد ،الذي تترتب عميو واجبات إزاء األفراد اآلخريف
وازاء الجماعة التي ينتمي إلييا ،مسؤولية السعي إلى تعزيز ومراعاة الحقوؽ
المعترؼ بيا في ىذا العيد.
قد اتفقت عمى المواد التالية:

الجزء األول
المادة 2

 -1لجميع الشعوب حؽ تقرير مصيرىا بنفسيا .وىي بمقتضى ىذا الحؽ
حرة في تقرير مركزىا السياسي وحرة في السعي لتحقيؽ نمائيا االقتصادي
واالجتماعي والثقافي.
 -2لجميع الشعوب ،سعيا وراء أىدافيا الخاصة ،التصرؼ الحر بثرواتيا
ومواردىا الطبيعية دونما إخالؿ بأية التزامات منبثقة عف مقتضيات التعاوف
االقتصادي الدولي القائـ عمى مبدأ المنفعة المتبادلة وعف القانوف الدولي.

وال يجوز في أية حاؿ حرماف أي شعب مف أسباب عيشو الخاصة.

 -3عمى الدوؿ األطراؼ في ىذا العيد ،بما فييا الدوؿ التي تقع عمى
عاتقيا مسؤولية إدارة األقاليـ غير المتمتعة بالحكـ الذاتي واألقاليـ المشمولة

بالوصاية أف تعمؿ عمى تحقيؽ حؽ تقرير المصير وأف تحترـ ىذا الحؽ،
وفقا ألحكاـ ميثاؽ األمـ المتحدة.

الجزء الثاني
المادة 0
 -1تتعيد كؿ دولة طرؼ في ىذا العيد بأف تتخذ ،بمفردىا وعف طريؽ
المساعدة والتعاوف الدولييف ،وال سيما عمى الصعيديف االقتصادي والتقني،

وبأقصى ما تسمح بو مواردىا المتاحة ،ما يمزـ مف خطوات لضماف التمتع
الفعمي التدريجي بالحقوؽ المعترؼ بيا في ىذا العيد ،سالكة إلى ذلؾ
جميع السبؿ المناسبة ،وخصوصا سبيؿ اعتماد تدابير تشريعية.
 -2تتعيد الدوؿ األطراؼ في ىذا العيد بأف تضمف جعؿ ممارسة الحقوؽ
المنصوص عمييا في ىذا العيد بريئة مف أي تمييز بسبب العرؽ ،أو
الموف ،أو الجنس ،أو المغة ،أو الديف ،أو الرأي سياسيا أو غير سياسي ،أو
األصؿ القومي أو االجتماعي ،أو الثروة ،أو النسب ،أو غير ذلؾ مف

األسباب.

 -3لمبمداف النامية أف تقرر ،مع إيالء المراعاة الواجبة لحقوؽ اإلنساف
والقتصادىا القومي ،إلى أي مدى ستضمف الحقوؽ االقتصادية المعترؼ

بيا في ىذا العيد لغير المواطنيف.
المادة 3

تتعيد الدوؿ األطراؼ في ىذا العيد بضماف مساواة الذكور واإلناث في حؽ
التمتع بجميع الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية المنصوص عمييا
في ىذا العيد.
المادة 4
تقر الدوؿ األطراؼ في ىذا العيد بأنو ليس لمدولة أف تخضع لمتمتع
بالحقوؽ التي تضمنيا طبقا ليذا العيد إال لمحدود المقررة في القانوف ،واال

بمقدار توافؽ ذلؾ مع طبيعة ىذه الحقوؽ ،وشريطة أف يكوف ىدفيا الوحيد

تعزيز الرفاه العاـ في مجتمع ديمقراطي.
المادة 5
 -1ليس في ىذا العيد أي حكـ يجوز تأويمو عمى نحو يفيد انطواءه عمى
أي حؽ ألي دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القياـ بأي
فعؿ ييدؼ إلى إىدار أي مف الحقوؽ أو الحريات المعترؼ بيا في ىذا
العيد والى فرض قيود عمييا أوسع مف تمؾ المنصوص عمييا فيو.
 -2ال يقبؿ فرض أي قيد أو أي تضييؽ عمى أي مف حقوؽ اإلنساف
األساسية المعترؼ بيا أو النافذة في أي بمد تطبيقا لقوانيف أو اتفاقيات أو
أنظمة أو أعراؼ ،بذريعة كوف ىذا العيد ال يعترؼ بيا أو كوف اعترافو بيا
أضيؽ مدى.

الجزء الثالث
المادة 6
 -1تعترؼ الدوؿ األطراؼ في ىذا العيد بالحؽ في العمؿ ،الذي يشمؿ ما
لكؿ شخص مف حؽ في أف تتاح لو إمكانية كسب رزقو بعمؿ يختاره أو

يقبمو بحرية ،وتقوـ باتخاذ تدابير مناسبة لصوف ىذا الحؽ.

 -2يجب أف تشمؿ التدابير التي تتخذىا كؿ مف الدوؿ األطراؼ في ىذا
العيد لتأميف الممارسة الكاممة ليذا الحؽ توفير برامج التوجيو والتدريب

لمتقنييف والمينييف ،واألخذ في ىذا المجاؿ بسياسات وتقنيات مف شأنيا

تحقيؽ تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاممة ومنتجة في
ظؿ شروط تضمف لمفرد الحريات السياسية واالقتصادية األساسية.

المادة 7
تعترؼ الدوؿ األطراؼ في ىذا العيد بما لكؿ شخص مف حؽ في التمتع
بشروط عمؿ عادلة ومرضية تكفؿ عمى الخصوص:
(أ) مكافأة توفر لجميع العماؿ ،كحد أدنى:
" "1أج ار منصفا ،ومكافأة متساوية لدى تساوي قيمة العمؿ دوف أي تمييز،
عمى أف يضمف لممرأة خصوصا تمتعيا بشروط عمؿ ال تكوف أدنى مف

تمؾ التي يتمتع بيا الرجؿ ،وتقاضييا أج ار يساوي أجر الرجؿ لدى تساوي
العمؿ،
" "2عيشا كريما ليـ وألسرىـ طبقا ألحكاـ ىذا العيد،
(ب) ظروؼ عمؿ تكفؿ المساواة والصحة،
(ج) تساوي الجميع في فرص الترقية ،داخؿ عمميـ ،إلى مرتبة أعمى
مالئمة ،دوف إخضاع ذلؾ إال العتباري األقدمية والكفاءة،
(د) االستراحة وأوقات الفراغ ،والتحديد المعقوؿ لساعات العمؿ ،واإلجازات
الدورية المدفوعة األجر ،وكذلؾ المكافأة عف أياـ العطؿ الرسمية.
المادة 8
 -1تتعيد الدوؿ األطراؼ في ىذا العيد بكفالة ما يمي:
(أ) حؽ كؿ شخص في تكويف النقابات باالشتراؾ مع آخريف وفي االنضماـ
إلى النقابة التي يختارىا ،دونما قيد سوى قواعد المنظمة المعنية ،عمى قصد
تعزيز مصالحو االقتصادية واالجتماعية وحمايتيا .وال يجوز إخضاع

ممارسة ىذا الحؽ ألية قيود غير تمؾ التي ينص عمييا القانوف وتشكؿ
تدابير ضرورية ،في مجتمع ديمقراطي ،لصيانة األمف القومي أو النظاـ
القائـ أو لحماية حقوؽ اآلخريف وحرياتيـ،
(ب) حؽ النقابات في إنشاء اتحادات أو اتحادات حالفية قومية ،وحؽ ىذه
االتحادات في تكويف منظمات نقابية دولية أو االنضماـ إلييا ،

(ج) حؽ النقابات في ممارسة نشاطيا بحرية ،دونما قيود غير تمؾ التي
ينص عمييا القانوف وتشكؿ تدابير ضرورية ،في مجتمع ديمقراطي ،لصيانة
األمف القومي أو النظاـ العاـ أو لحماية حقوؽ اآلخريف وحرياتيـ،
(د) حؽ اإلضراب ،شريطة ممارستو وفقا لقوانيف البمد المعني.
 -2ال تحوؿ ىذه المادة دوف إخضاع أفراد القوات المسمحة أو رجاؿ
الشرطة أو موظفي اإلدارات الحكومية لقيود قانونية عمى ممارستيـ ليذه
الحقوؽ.
 -3ليس في ىذه المادة أي حكـ يجيز لمدوؿ األطراؼ في اتفاقية منظمة
العمؿ الدولية المعقودة عاـ  1948بشأف الحرية النقابية وحماية حؽ
التنظيـ النقابي اتخاذ تدابير تشريعية مف شأنيا ،أو تطبيؽ القانوف بطريقة
مف شأنيا ،أف تخؿ بالضمانات المنصوص عمييا في تمؾ االتفاقية.
المادة 9
تقر الدوؿ األطراؼ في ىذا العيد بحؽ كؿ شخص في الضماف
االجتماعي ،بما في ذلؾ التأمينات االجتماعية.
المادة 22
تقر الدوؿ األطراؼ في ىذا العيد بما يمي:
 -1وجوب منح األسرة ،التي تشكؿ الوحدة الجماعية الطبيعية واألساسية

في المجتمع ،أكبر قدر ممكف مف الحماية والمساعدة ،وخصوصا لتكويف
ىذه األسرة وطواؿ نيوضيا بمسؤولية تعيد وتربية األوالد الذيف تعيميـ.
ويجب أف ينعقد الزواج برضا الطرفيف المزمع زواجيما رضاء ال إكراه فيو.

 -2وجوب توفير حماية خاصة لألميات خالؿ فترة معقولة قبؿ الوضع
وبعده .وينبغي منح األميات العامالت ،أثناء الفترة المذكورة ،إجازة مأجورة
أو إجازة مصحوبة باستحقاقات ضماف اجتماعي كافية.
 -3وجوب اتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لصالح جميع األطفاؿ
والمراىقيف ،دوف أي تمييز بسبب النسب أو غيره مف الظروؼ .ومف
الواجب حماية األطفاؿ والمراىقيف مف االستغالؿ االقتصادي واالجتماعي.
كما يجب جعؿ القانوف يعاقب عمى استخداميـ في أي عمؿ مف شأنو

إفساد أخالقيـ أو اإلضرار بصحتيـ أو تيديد حياتيـ بالخطر أو إلحاؽ

األذى بنموىـ الطبيعي .وعمى الدوؿ أيضا أف تفرض حدودا دنيا لمسف
يحظر القانوف استخداـ الصغار الذيف لـ يبمغوىا في عمؿ مأجور ويعاقب
عميو.
المادة 22
 -1تقر الدوؿ األطراؼ في ىذا العيد بحؽ كؿ شخص في مستوى معيشي
كاؼ لو وألسرتو ،يوفر ما يفي بحاجتيـ مف الغذاء والكساء والمأوى ،وبحقو
في تحسيف متواصؿ لظروفو المعيشية .وتتعيد الدوؿ األطراؼ باتخاذ

التدابير الالزمة إلنفاذ ىذا الحؽ ،معترفة في ىذا الصدد باألىمية األساسية
لمتعاوف الدولي القائـ عمى االرتضاء الحر.
 -2واعترافا بما لكؿ إنساف مف حؽ أساسي في التحرر مف الجوع ،تقوـ
الدوؿ األطراؼ في ىذا العيد ،بمجيودىا الفردي وعف طريؽ التعاوف
الدولي ،باتخاذ التدابير المشتممة عمى برامج محددة ممموسة والالزمة لما
يمي:
(أ) تحسيف طرؽ إنتاج وحفظ وتوزيع المواد الغذائية ،عف طريؽ االستفادة
الكمية مف المعارؼ التقنية والعممية ،ونشر المعرفة بمبادئ التغذية،
واستحداث أو إصالح نظـ توزيع األراضي الزراعية بطريقة تكفؿ أفضؿ

إنماء لمموارد الطبيعية وانتفاع بيا ،

(ب) تأميف توزيع الموارد الغذائية العالمية توزيعا عادال في ضوء
االحتياجات ،يضع في اعتباره المشاكؿ التي تواجييا البمداف المستوردة

لألغذية والمصدرة ليا عمى السواء.
المادة 20

 -1تقر الدوؿ األطراؼ في ىذا العيد بحؽ كؿ إنساف في التمتع بأعمى
مستوى مف الصحة الجسمية والعقمية يمكف بموغو.
 -2تشمؿ التدابير التي يتعيف عمى الدوؿ األطراؼ في ىذا العيد اتخاذىا
لتأميف الممارسة الكاممة ليذا الحؽ ،تمؾ التدابير الالزمة مف أجؿ:
(أ) العمؿ عمى خفض معدؿ موتى المواليد ومعدؿ وفيات الرضع وتأميف
نمو الطفؿ نموا صحيا،
(ب) تحسيف جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية؟

(ج) الوقاية مف األمراض الوبائية والمتوطنة والمينية واألمراض األخرى
وعالجيا ومكافحتيا،
(د) تييئة ظروؼ مف شأنيا تأميف الخدمات الطبية والعناية الطبية لمجميع
في حالة المرض.
المادة 23
 -1تقر الدوؿ األطراؼ في ىذا العيد بحؽ كؿ فرد في التربية والتعميـ.
وىي متفقة عمى وجوب توجيو التربية والتعميـ إلى اإلنماء الكامؿ لمشخصية
اإلنسانية والحس بكرامتيا والى توطيد احتراـ حقوؽ اإلنساف والحريات
األساسية .وىي متفقة كذلؾ عمى وجوب استيداؼ التربية والتعميـ تمكيف

كؿ شخص مف اإلسياـ بدور نافع في مجتمع حر ،وتوثيؽ أواصر التفاىـ
والتسامح والصداقة بيف جميع األمـ ومختمؼ الفئات الساللية أو اإلثنية أو
الدينية ،ودعـ األنشطة التي تقوـ بيا األمـ المتحدة مف أجؿ صيانة السمـ.
 -2وتقر الدوؿ األطراؼ في ىذا العيد بأف ضماف الممارسة التامة ليذا
الحؽ يتطمب:
(أ) جعؿ التعميـ االبتدائي إلزاميا واتاحتو مجانا لمجميع ،
(ب) تعميـ التعميـ الثانوي بمختمؼ أنواعو ،بما في ذلؾ التعميـ الثانوي
التقني والميني ،وجعمو متاحا لمجميع بكافة الوسائؿ المناسبة وال سيما
باألخذ تدريجيا بمجانية التعميـ،
(ج) جعؿ التعميـ العالي متاحا لمجميع عمى قدـ المساواة ،تبعا لمكفاءة،
بكافة الوسائؿ المناسبة وال سيما باألخذ تدريجيا بمجانية التعميـ،
(د) تشجيع التربية األساسية أو تكثيفيا ،إلى أبعد مدى ممكف ،مف أجؿ
األشخاص الذيف لـ يتمقوا أو لـ يستكمموا الدراسة االبتدائية،
(ىػ) العمؿ بنشاط عمى إنماء شبكة مدرسية عمى جميع المستويات ،وانشاء
نظاـ منح واؼ بالغرض ،ومواصمة تحسيف األوضاع المادية لمعامميف في
التدريس.
 -3تتعيد الدوؿ األطراؼ في ىذا العيد باحتراـ حرية اآلباء ،أو األوصياء
عند وجودىـ ،في اختيار مدارس ألوالدىـ غير المدارس الحكومية ،شريطة

تقيد المدارس المختارة بمعايير التعميـ الدنيا التي قد تفرضيا أو تقرىا
الدولة ،وبتأميف تربية أولئؾ األوالد دينيا وخمقيا وفقا لقناعاتيـ الخاصة.
 -4ليس في أي مف أحكاـ ىذه المادة ما يجوز تأويمو عمى نحو يفيد
مساسو بحرية األفراد والييئات في إنشاء وادارة مؤسسات تعميمية ،شريطة
التشبث دائما بالمبادئ المنصوص عمييا في الفقرة أ مف ىذه المادة ورىنا
بخضوع التعميـ الذي توفره ىذه المؤسسات لما قد تفرضو الدولة مف معايير

دنيا.

المادة 24
تتعيد كؿ دولة طرؼ في ىذا العيد ،لـ تكف بعد وىي تصبح طرفا فيو قد

تمكنت مف كفالة إلزامية ومجانية التعميـ االبتدائي في بمدىا ذاتو أو في

أقاليـ أخرى تحت واليتيا ،بالقياـ ،في غضوف سنتيف ،بوضع واعتماد خطة
عمؿ مفصمة لمتنفيذ الفعمي والتدريجي لمبدأ إلزامية التعميـ ومجانيتو لمجميع،
خالؿ عدد معقوؿ مف السنيف يحدد في الخطة.
المادة 25
 -1تقر الدوؿ األطراؼ في ىذا العيد بأف مف حؽ كؿ فرد:
(أ) أف يشارؾ في الحياة الثقافية،
(ب) أف يتمتع بفوائد التقدـ العممي وبتطبيقاتو،
(ج) أف يفيد مف حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عف أي أثر
عممي أو فني أو أدبي مف صنعو.
 -2تراعي الدوؿ األطراؼ في ىذا العيد ،في التدابير التي ستتخذىا بغية
ضماف الممارسة الكاممة ليذا الحؽ ،أف تشمؿ تمؾ التدابير التي تتطمبيا

صيانة العمـ والثقافة وانماؤىما واشاعتيما.
 -3تتعيد الدوؿ األطراؼ في ىذا العيد باحتراـ الحرية التي ال غنى عنيا
لمبحث العممي والنشاط اإلبداعي.

 -4تقر الدوؿ األطراؼ في ىذا العيد بالفوائد التي تجنى مف تشجيع وانماء
االتصاؿ والتعاوف الدولييف في ميداني العمـ والثقافة.

الجزء الرابع
المادة 26
 -1تتعيد الدوؿ األطراؼ في ىذا العيد بأف تقدـ ،طبقا ألحكاـ ىذا الجزء
مف العيد ،تقارير عف التدابير التي تكوف قد اتخذتيا وعف التقدـ المحرز
عمى طريؽ ضماف احتراـ الحقوؽ المعترؼ بيا في ىذا العيد.
-2
(أ) توجو جميع التقارير إلى األميف العاـ لألمـ المتحدة ،الذي يحيؿ نسخا

منيا إلى المجمس االقتصادي واالجتماعي لمنظر فييا طبقا ألحكاـ ىذا
العيد،

(ب) عمى األميف العاـ لألمـ المتحدة أيضا ،حيف يكوف التقرير الوارد مف

دولة طرؼ في ىذا العيد ،أو جزء أو أكثر منو ،متصال بأية مسألة تدخؿ

في اختصاص إحدى الوكاالت المتخصصة وفقا لصكيا التأسيسي وتكوف
الدولة الطرؼ المذكورة عضوا في ىذه الوكالة ،أف يحيؿ إلى تمؾ الوكالة
نسخة مف ىذا التقرير أو مف جزئو المتصؿ بتمؾ المسألة ،حسب الحالة.
المادة 27
 -1تقدـ الدوؿ األطراؼ في ىذا العيد تقاريرىا عمى مراحؿ ،طبقا لبرنامج
يضعو المجمس االقتصادي واالجتماعي في غضوف سنة مف بدء نفاذ ىذا
العيد ،بعد التشاور مع الدوؿ األطراؼ والوكاالت المتخصصة المعنية.
 -2لمدولة أف تشير في تقريرىا إلى العوامؿ والمصاعب التي تمنعيا مف
اإليفاء الكامؿ بااللتزامات المنصوص عمييا في ىذا العيد.
 -3حيف يكوف قد سبؽ لمدولة الطرؼ في ىذا العيد أف أرسمت المعمومات
المناسبة إلى األمـ المتحدة أو إلى إحدى الوكاالت المتخصصة ،ينتفي
لزوـ تكرار إيراد ىذه المعمومات ويكتفي بإحالة دقيقة إلى المعمومات
المذكورة.
المادة 28

لممجمس االقتصادي واالجتماعي ،بمقتضى المسؤوليات التي عيد بيا إليو
ميثاؽ األمـ المتحدة في ميداف حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية ،أف يعقد
مع الوكاالت المتخصصة ما يمزـ مف ترتيبات كيما توافيو بتقارير عف

التقدـ المحرز في تأميف االمتثاؿ لما يدخؿ في نطاؽ أنشطتيما مف أحكاـ
ىذا العيد .ويمكف تضميف ىذه التقارير تفاصيؿ عف المقررات والتوصيات
التي اعتمدتيا األجيزة المختصة في ىذا الوكاالت بشأف ىذا االمتثاؿ.

المادة 29
لممجمس االقتصادي واالجتماعي أف يحيؿ إلى لجنة حقوؽ اإلنساف التقارير
المتعمقة بحقوؽ اإلنساف والمقدمة مف الدوؿ عمال بالمادتيف  16و  17ومف
الوكاالت المتخصصة عمال بالمادة  ،18لدراستيا ووضع توصيات عامة
بشأنيا أو الطالعيا عمييا عند االقتضاء.
المادة 02
لمدوؿ األطراؼ في ىذا العيد ولموكاالت المتخصصة المعنية أف تقدـ إلى
المجمس االقتصادي واالجتماعي مالحظات عمى أية توصية عامة تبدييا
لجنة حقوؽ اإلنساف بمقتضى المادة  19أو عمى أي إيماء إلى توصية

عامة يرد في أي تقرير لمجنة حقوؽ اإلنساف أو في أية وثيقة تتضمف إحالة
إلييا.
المادة 02
لممجمس االقتصادي واالجتماعي أف يقدـ إلى الجمعية العامة بيف الحيف
والحيف تقارير تشتمؿ عمى توصيات ذات طبيعة عامة وموجز لممعمومات
الواردة مف الدوؿ األطراؼ في ىذا العيد ،ومف الوكاالت المتخصصة حوؿ
التدابير المتخذة والتقدـ المحرز عمى طريؽ كفالة تعميـ مراعاة الحقوؽ

المعترؼ بيا في ىذا العيد.
المادة 00

لممجمس االقتصادي واالجتماعي استرعاء نظر ىيئات األمـ المتحدة
األخرى وىيئاتيا الفرعية ،والوكاالت المتخصصة المعنية بتوفير المساعدة
التقنية ،إلى أية مسائؿ تنشأ عف التقارير المشار إلييا في ىذا الجزء مف

ىذا العيد ويمكف أف تساعد تمؾ األجيزة كؿ في مجاؿ اختصاصو ،عمى

تكويف رأي حوؿ مالءمة اتخاذ تدابير دولية مف شأنيا أف تساعد عمى
فعالية التنفيذ التدريجي ليذا العيد.
المادة 03
توافؽ الدوؿ األطراؼ في ىذا العيد عمى أف التدابير الدولية الرامية إلى
كفالة إعماؿ الحقوؽ المعترؼ بيا في ىذا العيد تشمؿ عقد اتفاقيات،
واعتماد توصيات ،وتوفير مساعدة تقنية ،وعقد اجتماعات إقميمية

واجتماعات تقنية بغية التشاور والدراسة تنظـ باالشتراؾ مع الحكومات
المعنية.
المادة 04
ليس في أي حكـ مف أحكاـ ىذا العيد ما يجوز تأويمو عمى نحو يفيد

مساسو بأحكاـ ميثاؽ األمـ المتحدة وأحكاـ دساتير الوكاالت المتخصصة
التي تحدد مسؤوليات مختمؼ ىيئات األمـ المتحدة والوكاالت المتخصصة
بصدد المسائؿ التي يتناوليا ىذا العيد.
المادة 05
ليس في أي حكـ مف أحكاـ ىذا العيد ما يجوز تأويمو عمى نحو يفيد
مساسو بما لجميع الشعوب مف حؽ أصيؿ في حرية التمتع واالنتفاع كميا
بثرواتيا ومواردىا الطبيعية.

الجزء الخامس
المادة 06
 -1ىذا العيد متاح لتوقيع أي دولة عضو في األمـ المتحدة أو عضو في
أية وكالة مف وكاالتيا المتخصصة وأية دولة طرؼ في النظاـ األساسي
لمحكمة العدؿ الدولية ،وأية دولة أخرى دعتيا الجمعية العامة لألمـ المتحدة
إلى أف تصبح طرفا في ىذا العيد.

 -2يخضع ىذا العيد لمتصديؽ .وتودع صكوؾ التصديؽ لدى األميف العاـ
لألمـ المتحدة.

 -3يتاح االنضماـ إلى ىذا العيد ألية دولة مف الدوؿ المشار إلييا في
الفقرة أ مف ىذه المادة.
 -4يقع االنضماـ بإيداع صؾ انضماـ لدى األميف العاـ لألمـ المتحدة.
 -5يخطر األميف العاـ لألمـ المتحدة جميع الدوؿ التي تكوف قد وقعت
ىذا العيد أو انضمت إليو بإيداع كؿ صؾ مف صكوؾ التصديؽ أو

االنضماـ.
المادة 07
 -1يبدأ نفاذ ىذا العيد بعد ثالثة أشير مف تاريخ إيداع صؾ االنضماـ أو
التصديؽ الخامس والثالثيف لدى األميف العاـ لألمـ المتحدة.

 -2أما الدوؿ التي تصدؽ ىذا العيد أو تنضـ إليو بعد أف يكوف قد تـ
إيداع صؾ التصديؽ أو االنضماـ الخامس والثالثيف فيبدأ نفاذ ىذا العيد
إزاء كؿ منيا بعد ثالثة أشير مف تاريخ إيداعيا صؾ تصديقيا أو صؾ

انضماميا.
المادة 08
تنطبؽ أحكاـ ىذا العيد ،دوف أي قيد أو استثناء ،عمى جميع الوحدات التي
تتشكؿ منيا الدوؿ االتحادية.
المادة 09
 -1ألية دولة طرؼ في ىذا العيد أف تقترح تعديال عميو تودع نصو لدى

األميف العاـ لألمـ المتحدة .وعمى أثر ذلؾ يقوـ األميف العاـ بإبالغ الدوؿ
األطراؼ في ىذا العيد بأية تعديالت مقترحة ،طالبا إلييا إعالمو عما إذا

كانت تحبذ عقد مؤتمر لمدوؿ األطراؼ لمنظر في تمؾ المقترحات
والتصويت عمييا .فإذا حبذ عقد المؤتمر ثمث الدوؿ األطراؼ عمى األقؿ
عقده األميف العاـ برعاية األمـ المتحدة .وأي تعديؿ تعتمده أغمبية الدوؿ

األطراؼ الحاضرة والمقترعة في المؤتمر يعرض عمى الجمعية العامة لألمـ
المتحدة إلق ارره.
 -2يبدأ نفاذ التعديالت متى أقرتيا الجمعية العامة لألمـ المتحدة وقبمتيا
أغمبية ثمثي الدوؿ األطراؼ في ىذا العيد ،وفقا لإلجراءات الدستورية لدى
كؿ منيا.

 -3متى بدأ نفاذ ىذه التعديالت تصبح ممزمة لمدوؿ األطراؼ التي قبمتيا،
بينما تظؿ الدوؿ األطراؼ األخرى ممزمة بأحكاـ ىذا العيد وبأي تعديؿ
سابؽ تكوف قد قبمتو.
المادة 32
بصرؼ النظر عف االخطارات التي تتـ بمقتضى الفقرة  5مف المادة ،26
يخطر األميف العاـ لألمـ المتحدة جميع الدوؿ المشار إلييا في الفقرة أ مف

المادة المذكورة بما يمي:

(أ) التوقيعات والتصديقات واالنضمامات التي تتـ طبقا لممادة ،26
(ب) تاريخ بدء نفاذ ىذا العيد بمقتضى المادة  ،27وتاريخ بدء نفاذ أية
تعديالت تتـ في إطار المادة21
المادة 32
 -1يودع ىذا العيد ،الذي تتساوى في الحجية نصوصو باإلسبانية
واإلنكميزية والروسية والصينية والفرنسية ،في محفوظات األمـ المتحدة!
 -2يقوـ األميف العاـ لألمـ المتحدة بإرساؿ صور مصدقة مف ىذا العيد
إلى جميع الدوؿ المشار إلييا في المادة .26

