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اص ٮ1الحڡ)وق االڡ)تصادٮ"ة العهد الدولى4 الح3
امعة منٮ"سوتا، ٮ"ة - ح1 Cتماعٮ"ة والثڡ)اڡ واالح1

مكتٮ1ة حڡ)وق اإلنسان
معٮ'ة العامة  ب ڡ.رار الح* اعتمد وعرض للتوڡ.يع والتصدٮ'ق واالنضمام ٮ*موح*

لألمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ ڡMىK 16 اكنون األول/دٮ'سمٮ*ر 1966
ا للمادة 27 ڡ. Mٮ'ناٮ'ر 1976، وڡ/ Kاذ: 3 اكنون الثانى Mتاريخ ٮ*دء النڡ

إن الدول األطراف ڡMىK هذا العهد،
يهم، ومن حڡ.وق Mميع أعضاء األسرة الٮ*شرية من كرامة أصٮ'لة ڡ إذ ترى أن اإلڡ.رار ٮ*ما لح*
ا للمٮ*ادئ المعلنة ڡMىK مٮ'ثاق األمم المتحدة، أساس الحرية ڡ. Mمتساوية وثاٮ*تة، ٮ'شكل وڡ

والعدل والسالم ڡMىK العالم، 
ٮ'ه،  Mوإذ تڡ.ر ٮ*أن هذه الحڡ.وق تنٮ*ثق من كرامة اإلنسان األصٮ'لة ڡ

ا لإلعالن العالمىK لحڡ.وق ڡ. Mوإذ تدرك أن السٮ*ٮ'ل الوحٮ'د لتحڡ.ٮ'ق المثل األعىل المتمثل، وڡ
روف اڡ.ة، هو سٮ*ٮ'ل تهٮ'ئة الط{ Mوف والڡ اإلنسان، ڡMىK أن ٮ'كون الٮ*شر أحرارا ومتحررين من الح{
ٮ'ة، وكذلك Mاڡ تماعٮ'ة والثڡ. الضرورية لتمكٮ'ن كل إنسان من التمتع ٮ*حڡ.وڡ.ه االڡ.تصادٮ'ة واالح*

ٮ*حڡ.وڡ.ه المدنٮ'ة والسٮ'اسٮ'ة،
ارها ما عىل الدول، ٮ*مڡ.تىض مٮ'ثاق األمم المتحدة، من التزام ٮ*تعزيز وإذ تضع ڡMىK اعتٮ*

االحترام والمراعاة العالمٮ'ين لحڡ.وق اإلنسان وحرياته،
ماعة اليت رين وإزاء الح* راد اآلح{ Mٮ*ات إزاء األڡ رد، الذي تترتب علٮ'ه واح* Mوإذ تدرك أن عىل الڡ
ٮ'نتمىK إليها، مسؤولٮ'ة السعىK إلى تعزيز ومراعاة الحڡ.وق المعترف ٮ*ها ڡMىK هذا العهد،

ڡ.ت عىل المواد التالٮ'ة: Mڡ.د اتڡ

زء األول  الح*
المادة 1

سها، وهى ٮ*مڡ.تىض هذا الحق حرة ڡMىK تڡ.رير Mميع الشعوب حق تڡ.رير مصٮ'رها ٮ*نڡ 1. لح*
.2. KىMاڡ تماعىK والثڡ. مركزها السٮ'ايس وحرة ڡMىK السعىK لتحڡ.ٮ'ق نمائها االڡ.تصادي واالح*
ٮ'عٮ'ة اصة، التصرف الحر ٮ*ثرواتها ومواردها الطٮ* ها الح{ Mميع الشعوب، سعٮ'ا وراء أهداڡ لح*
الل ٮ*أٮ'ة التزامات منٮ*ثڡ.ة عن مڡ.تضٮ'ات التعاون االڡ.تصادي الدولىK الڡ.ائم عىل دونما إح{
وز ڡMىK أٮ'ة حال حرمان أي شعب من . وال ٮ'ح* Kانون الدولى ادلة وعن الڡ. عة المتٮ* Mمٮ*دأ المنڡ

اصة. أسٮ*اب عٮ'شه الح{
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يها الدول اليت تڡ.ع عىل عاتڡ.ها مسئولٮ'ة إدارة Mهذا العهد، ٮ*ما ڡ KىM3. عىل الدول األطراف ڡ
ٮ'ر المتمتعة ٮ*الحكم الذاتىK واألڡ.الٮ'م المشمولة ٮ*الوصاٮ'ة أن تعمل عىل تحڡ.ٮ'ق األڡ.الٮ'م ع{

ا ألحاكم مٮ'ثاق األمم المتحدة. ڡ. Mحق تڡ.رير المصٮ'ر وأن تحترم هذا الحق، وڡ

 Kزء الثانى الح*
المادة 2

ردها وعن طريق المساعدة والتعاون Mذ، ٮ*مڡ 1. تتعهد كل دولة طرف ڡMىK هذا العهد ٮ*أن تتح{
الدولٮ'ين، وال سٮ'ما عىل الصعٮ'دٮ'ن االڡ.تصادي والتڡ.ين، وٮ*أڡ.ىص ما تسمح ٮ*ه مواردها

KىMٮ*الحڡ.وق المعترف ٮ*ها ڡ Kى عيل التدريح* Mطوات لضمان التمتع الڡ المتاحة، ما ٮ'لزم من ح{
صوصا سٮ*ٮ'ل اعتماد تداٮ*ٮ'ر ميع السٮ*ل المناسٮ*ة، وح{ هذا العهد، سالكة إلى ذلك ح*
عل ممارسة الحڡ.وق تشريعٮ'ة.2. تتعهد الدول األطراف ڡMىK هذا العهد ٮ*أن تضمن ح*

نس، أو المنصوص عليها ڡMىK هذا العهد ٮ*ريئة من أي تمٮ'يز ٮ*سٮ*ب العرق، أو اللون، أو الح*
، أو الثروة، Kتماعى ٮ'ر سٮ'ايس، أو األصل الڡ.ومىK أو االح* ة، أو الدٮ'ن، أو الرأي سٮ'اسٮ'ا أو ع{ Mاللع

ٮ'ر ذلك من األسٮ*اب. أو النسب، أو ع{
، Kٮ*ة لحڡ.وق اإلنسان والڡ.تصادها الڡ.ومى رر، مع إٮ'الء المراعاة الواح* 3. للٮ*لدان النامٮ'ة أن تڡ.

ٮ'ر المواطنٮ'ن. Mهذا العهد لع KىMإلى أي مدى ستضمن الحڡ.وق االڡ.تصادٮ'ة المعترف ٮ*ها ڡ

المادة 3

ميع تتعهد الدول األطراف ڡMىK هذا العهد ٮ*ضمان مساواة الذكور واإلناث ڡMىK حق التمتع ٮ*ح*
ٮ'ة المنصوص عليها ڡMىK هذا العهد. Mاڡ تماعٮ'ة والثڡ. الحڡ.وق االڡ.تصادٮ'ة واالح*

المادة 4

ضع التمتع ٮ*الحڡ.وق اليت تضمنها تڡ.ر الدول األطراف ڡMىK هذا العهد ٮ*أنه لٮ'س للدولة أن تح{
ٮ'عة هذه ق ذلك مع طٮ* Mانون، وإال ٮ*مڡ.دار تواڡ ا لهذا العهد إال للحدود المڡ.ررة ڡMىK الڡ. طٮ*ڡ.

. Kتمع دٮ'مڡ.راطى اه العام ڡMىK مح* Mها الوحٮ'د تعزيز الرڡ Mالحڡ.وق، وشريطة أن ٮ'كون هدڡ

المادة 5

ٮ'د انطواءه عىل أي حق ألي دولة أو Mوز تأويله عىل نحو ٮ'ڡ 1. لٮ'س ڡMىK هذا العهد أي حكم ٮ'ح*
عل ٮ'هدف إلى إهدار أي من الحڡ.وق أو Mٮ'ام ٮ*أي ڡ ص ٮ*مٮ*اشرة أي نشاط أو الڡ. ماعة أو شح{ ح*
الحريات المعترف ٮ*ها ڡMىK هذا العهد أو إلىK ڡMرض ڡ.ٮ'ود عليها أوسع من تلك المنصوص
ٮ'ه.2. ال ٮ'ڡ.ٮ*ل ڡMرض أي ڡ.ٮ'د أو أي تضٮ'يق عىل أي من حڡ.وق اإلنسان األساسٮ'ة Mعليها ڡ



امعة منٮ>سوتا، مكتٮ4ة حڡ0وق اإلنسان٢٠٢٢/٥/٢٥ ١٢:٠٤ م ٮ>ة - ح4 اڡ? تماعٮ>ة والثڡ0 اص ٮ4الحڡ0وق االڡ0تصادٮ>ة واالح4 Lالح Mالعهد الدولى

حة ٣ من ١١ http://hrlibrary.umn.edu/arab/b002.htmlالصڡ?

مة أو أعراف، ٮ*ذريعة اڡ.ٮ'ات أو أنط{ Mا لڡ.وانٮ'ن أو اتڡ ٮ'ڡ. ذة ڡMىK أي ٮ*لد تطٮ* Mالمعترف ٮ*ها أو الناڡ
ه ٮ*ها أضٮ'ق مدي. Mكون هذا العهد ال ٮ'عترف ٮ*ها أو كون اعتراڡ

زء الثالث  الح*
المادة 6

ص من 1. تعترف الدول األطراف ڡMىK هذا العهد ٮ*الحق ڡMىK العمل، الذي ٮ'شمل ما لكل شح{
اذ تداٮ*ٮ'ر ٮ*له ٮ*حرية، وتڡ.وم ٮ*اتح{ تاره أو ٮ'ڡ. حق ڡMىK أن تتاح له إماكنٮ'ة كسب رزڡ.ه ٮ*عمل ٮ'ح{
ذها كل من الدول األطراف ب أن تشمل التداٮ*ٮ'ر اليت تتح{ مناسٮ*ة لصون هذا الحق.2. ٮ'ح*
نٮ'ين ٮ'ه والتدريب التڡ. ٮ'ر ٮ*رامج التوح* Mهذا العهد لتأمٮ'ن الممارسة الاكملة لهذا الحق توڡ KىMڡ
نٮ'ات من شأنها تحڡ.ٮ'ق تنمٮ'ة اڡ.تصادٮ'ة ال ٮ*سٮ'اسات وتڡ. ذ ڡMىK هذا المح* والمهنٮ'ين، واألح{
رد الحريات Mل شروط تضمن للڡ ة ڡMىK ط{ ٮ'ة مطردة وعمالة اكملة ومنتح* Mاڡ تماعٮ'ة وثڡ. واح*

السٮ'اسٮ'ة واالڡ.تصادٮ'ة األساسٮ'ة.

المادة 7

ص من حق ڡMىK التمتع ٮ*شروط عمل تعترف الدول األطراف ڡMىK هذا العهد ٮ*ما لكل شح{
ميع العمال، كحد أدنى: ر لح* Mأة توڡ Mصوص: (أ) ماكڡ ل عىل الح{ Mعادلة ومرضٮ'ة تكڡ

أة متساوية لدى تساوى ڡ.ٮ'مة العمل دون أي تمٮ'يز، عىل أن ٮ'ضمن Mا، وماكڡ Mر منصڡ "1" أح*
ل، وتڡ.اضيها صوصا تمتعها ٮ*شروط عمل ال تكون أدنى من تلك اليت ٮ'تمتع ٮ*ها الرح* للمرأة ح{

ل لدى تساوى العمل،  ر الرح* را ٮ'ساوى أح* أح*
ا ألحاكم هذا العهد،  "2" عٮ'شا كريما لهم وألسرهم طٮ*ڡ.

ل السالمة والصحة، Mروف عمل تكڡ (ب) ط{
ضاع ل عملهم، إلى مرتٮ*ة أعىل مالئمة، دون إح{ ميع ڡMىK ڡMرص الترڡ.ٮ'ة، داح{ (ج) تساوى الح*

اءة، Mذلك إال العتٮ*اري األڡ.دمٮ'ة والكڡ
ازات الدورية راغ، والتحدٮ'د المعڡ.ول لساعات العمل، واالح* M(د) االستراحة وأوڡ.ات الڡ

أة عن أٮ'ام العطل الرسمٮ'ة. Mر، وكذلك الماكڡ وعة األح* Mالمدڡ

المادة 8

ص ڡMىK تكوين الة ما ٮ'يل: (أ) حق كل شح{ Mهذا العهد ٮ*كڡ KىM1. تتعهد الدول األطراف ڡ
تارها، دونما ڡ.ٮ'د سوى اٮ*ة اليت ٮ'ح{ رين وفى االنضمام إلى النڡ. اٮ*ات ٮ*االشتراك مع آح{ النڡ.

تماعٮ'ة وحماٮ'تها. وال مة المعنٮ'ة، عىل ڡ.صد تعزيز مصالحه االڡ.تصادٮ'ة واالح* ڡ.واعد المنط{
انون وتشكل تداٮ*ٮ'ر ٮ'ر تلك اليت ٮ'نص عليها الڡ. ضاع ممارسة هذا الحق ألٮ'ة ڡ.ٮ'ود ع{ وز إح{ ٮ'ح*
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ام العام أو لحماٮ'ة حڡ.وق ، لصٮ'انة األمن الڡ.ومىK أو النط{ Kتمع دٮ'مڡ.راطى ضرورية، ڡMىK مح*
رين وحرياتهم، اآلح{

KىMٮ'ة ڡ.ومٮ'ة، وحق هذه االتحادات ڡ Mإنشاء اتحادات أو اتحادات حالڡ KىMاٮ*ات ڡ (ب) حق النڡ.
اٮ*ٮ'ة دولٮ'ة أو االنضمام إليها، مات نڡ. تكوين منط{

انون ٮ'ر تلك اليت ٮ'نص عليها الڡ. اٮ*ات ڡMىK ممارسة نشاطها ٮ*حرية، دونما ڡ.ٮ'ود ع{ (ج) حق النڡ.
ام العام أو ، لصٮ'انة األمن الڡ.ومىK أو النط{ Kتمع دٮ'مڡ.راطى وتشكل تداٮ*ٮ'ر ضرورية، ڡMىK مح*

رين وحرياتهم. لحماٮ'ة حڡ.وق اآلح{
ا لڡ.وانٮ'ن الٮ*لد المعىن. ڡ. M(د) حق اإلضراب، شريطة ممارسته وڡ

Kى Mڡ ال الشرطة أو موط{ راد الڡ.وات المسلحة أو رح* Mضاع أڡ 2. ال تحول هذه المادة دون إح{
ٮ'ود ڡ.انونٮ'ة عىل ممارستهم لهذه الحڡ.وق. اإلدارات الحكومٮ'ة لڡ.

مة العمل الدولٮ'ة اڡ.ٮ'ة منط{ Mاتڡ KىMٮ'ز للدول األطراف ڡ 3. لٮ'س ڡMىK هذه المادة أي حكم ٮ'ح*
اذ تداٮ*ٮ'ر تشريعٮ'ة اٮ*ىK اتح{ ٮ'م النڡ. اٮ*ٮ'ة وحماٮ'ة حق التنط{ المعڡ.ودة 1948 ٮ*شأن الحرية النڡ.

KىMل ٮ*الضمانات المنصوص عليها ڡ انون ٮ*طريڡ.ة من شأنها، أن تح{ من شأنها، أو تطٮ*ٮ'ق الڡ.
اڡ.ٮ'ة. Mتلك االتڡ

المادة 9

، ٮ*ما ڡMىK ذلك Kتماعى ص ڡMىK الضمان االح* تڡ.ر الدول األطراف ڡMىK هذا العهد ٮ*حق كل شح{
تماعٮ'ة. التأمٮ'نات االح*

المادة 10

وب منح األسرة، اليت تشكل الوحدة تڡ.ر الدول األطراف ڡMىK هذا العهد ٮ*ما ٮ'يل:1. وح*
تمع، أكٮ*ر ڡ.در ممكن من الحماٮ'ة والمساعدة، ٮ'عٮ'ة واألساسٮ'ة ڡMىK المح* ماعٮ'ة الطٮ* الح*

صوصا لتكوين هذه األسرة وطوال نهوضها ٮ*مسؤولٮ'ة تعهد وترٮ*ٮ'ة األوالد الذٮ'ن تعٮ'لهم. وح{
ٮ'ه. Mهما رضاء ال إكراه ڡ ٮ'ن المزمع زواح* Mب أن ٮ'نعڡ.د الزواج ٮ*رضا الطرڡ ويح*

ىK منح Mترة معڡ.ولة ڡ.ٮ*ل الوضع وٮ*عده. وينٮ*ع Mالل ڡ اصة لألمهات ح{ ٮ'ر حماٮ'ة ح{ Mوب توڡ 2. وح*
ازه مصحوٮ*ة ٮ*استحڡ.اڡ.ات ورة أو اح* ازة مأح* ترة المذكورة، اح* Mاألمهات العامالت، أثناء الڡ

ٮ'ة. Mاكڡ Kتماعى ضمان اح*
ٮ'ن، دون أي ال والمراهڡ. Mميع األطڡ اصة لصالح ح* اذ تداٮ*ٮ'ر حماٮ'ة ومساعدة ح{ وب اتح{ 3. وح*
ال والمراهڡ.ٮ'ن من Mب حماٮ'ة األطڡ روف. ومن الواح* ٮ'ره من الط{ تمٮ'يز ٮ*سٮ*ب النسب أو ع{

دامهم ڡMىK أي انون ٮ'عاڡ.ب عىل استح{ عل الڡ. ب ح* . كما ٮ'ح* Kتماعى الل االڡ.تصادي واالح* Mاالستع
طر أو إلحاق الڡ.هم أو األضرار ٮ*صحتهم أو تهدٮ'د حٮ'اتهم ٮ*الح{ ساد أح{ Mعمل من شأنه إڡ
انون ر الڡ. رض حدودا دنٮ'ا للسن ٮ'حط{ Mوعىل الدول أٮ'ضا أن تڡ . Kٮ'عى األذى ٮ*نموهم الطٮ*
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ور ويعاڡ.ب علٮ'ه. وها ڡMىK عمل مأح* Mلع ار الذٮ'ن لم ٮ'ٮ* Mدام الصع استح{

المادة 11

ص ڡMىK مستوى معٮ'يش اكف له وألسرته، 1. تڡ.ر الدول األطراف ڡMىK هذا العهد ٮ*حق كل شح{
ه Mروڡ ذاء والكساء والمأوى، وٮ*حڡ.ه ڡMىK تحسٮ'ن متواصل لط{ Mتهم من الع ىK ٮ*حاح* Mر ما ٮ'ڡ Mٮ'وڡ
ة ڡMىK هذا Mاذ هذا الحق، معترڡ Mاذ التداٮ*ٮ'ر الالزمة إلنڡ المعٮ'شٮ'ة. وتتعهد الدول األطراف ٮ*اتح{
ا ٮ*ما لكل Mالڡ.ائم عىل االرتضاء الحر.2. واعتراڡ Kالصدد ٮ*األهمٮ'ة األساسٮ'ة للتعاون الدولى

وع، تڡ.وم الدول األطراف ڡMىK هذا العهد، إنسان من حق أسايس ڡMىK التحرر من الح*
اذ التداٮ*ٮ'ر المشتملة عىل ٮ*رامج ، ٮ*اتح{ Kردي وعن طريق التعاون الدولى Mهودها الڡ ٮ*مح*

محددة ملموسة والالزمة لما ٮ'يل:
ادة الكلٮ'ة من Mذائٮ'ة، عن طريق االستڡ Mظ وتوزيع المواد الع M(أ) تحسٮ'ن طرق إنتاج وحڡ
م ذٮ'ة، واستحداث أو إصالح نط{ Mة ٮ*مٮ*ادئ التع Mنٮ'ة والعلمٮ'ة، ونشر المعرڡ المعارف التڡ.

اع ٮ*ها،  Mٮ'عٮ'ة وانتڡ ل أڡMضل إنماء للموارد الطٮ* Mتوزيع األرايض الزراعٮ'ة ٮ*طريڡ.ة تكڡ

KىMات، ٮ'ضع ڡ ذائٮ'ة العالمٮ'ة توزيعا عادال ڡMىK ضوء االحتٮ'اح* M(ب) تأمٮ'ن توزيع الموارد الع
ذٮ'ة والمصدرة لها عىل السواء. هها الٮ*لدان المستوردة لألع{ اره المشاكل اليت تواح* اعتٮ*

المادة 12

1. تڡ.ر الدول األطراف ڡMىK هذا العهد ٮ*حق كل إنسان ڡMىK التمتع ٮ*أعىل مستوى من الصحة
ه.2. تشمل التداٮ*ٮ'ر اليت ٮ'تعٮ'ن عىل الدول األطراف ڡMىK هذا لٮ'ة ٮ'مكن ٮ*لوع{ سمٮ'ة والعڡ. الح*

ل: اذها لتأمٮ'ن الممارسة الاكملة لهذا الحق، تلك التداٮ*ٮ'ر الالزمة من أح* العهد اتح{
ل نموا Mٮ'ات الرضع وتأمٮ'ن نمو الطڡ Mالموالٮ'د ومعدل وڡ Kض معدل موتىMڡ (أ) العمل عيل ح{

صحٮ'ا،
ٮ'ئٮ'ة والصناعٮ'ة، وانب الصحة الٮ* ميع ح* (ب) تحسٮ'ن ح*

ها رى وعالح* (ج) الوڡ.اٮ'ة من األمراض الوٮ*ائٮ'ة والمتوطنة والمهنٮ'ة واألمراض األح{
حتها، Mوماكڡ

ميع ڡMىK حالة ٮ'ة للح* ٮ'ة والعناٮ'ة الطٮ* دمات الطٮ* روف من شأنها تأمٮ'ن الح{ (د) تهٮ'ئة ط{
المرض.

المادة 13

ڡ.ة عىل Mالترٮ*ٮ'ة والتعلٮ'م. وهى متڡ KىMرد ڡ Mهذا العهد ٮ*حق كل ڡ KىM1. تڡ.ر الدول األطراف ڡ
صٮ'ة اإلنسانٮ'ة والحس ٮ*كرامتها ٮ'ه الترٮ*ٮ'ة والتعلٮ'م إلى اإلنماء الاكمل للشح{ وب توح* وح*
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وب ڡ.ة كذلك عىل وح* Mوإلى توطٮ'د احترام حڡ.وق اإلنسان والحريات األساسٮ'ة. وهى متڡ
تمع حر، وتوثٮ'ق ع ڡMىK مح* Mص من اإلسهام ٮ*دور ناڡ استهداف الترٮ*ٮ'ة والتعلٮ'م تمكٮ'ن كل شح{
ئات الساللٮ'ة أو اإلثنٮ'ة أو Mتلف الڡ ميع األمم ومح{ اهم والتسامح والصداڡ.ة ٮ*ٮ'ن ح* Mأواصر التڡ
ل صٮ'انة السلم.2. وتڡ.ر الدول الدٮ'نٮ'ة، ودعم األنشطة اليت تڡ.وم ٮ*ها األمم المتحدة من أح*

األطراف ڡMىK هذا العهد ٮ*أن ضمان الممارسة التامة لهذا الحق ٮ'تطلب:
ميع، انا للح* عل التعلٮ'م االٮ*تدائىK إلزامٮ'ا وإتاحته مح* (أ) ح*

تلف أنواعه، ٮ*ما ڡMىK ذلك التعلٮ'م الثانوي التڡ.ين والمهين، (ب) تعمٮ'م التعلٮ'م الثانوي ٮ*مح{
انٮ'ة التعلٮ'م، ٮ'ا ٮ*مح* ذ تدريح* ة الوسائل المناسٮ*ة وال سٮ'ما ٮ*األح{ Mميع ٮ*اكڡ عله متاحا للح* وح*
ة الوسائل Mاءة، ٮ*اكڡ Mميع عىل ڡ.دم المساواة، تٮ*عا للكڡ عل التعلٮ'م العالىK متاحا للح* (ج) ح*

انٮ'ة التعلٮ'م، ٮ'ا ٮ*مح* ذ تدريح* المناسٮ*ة وال سٮ'ما ٮ*األح{
اص الذٮ'ن ل األشح{ ها، إلى أٮ*عد مدى ممكن، من أح* Mيع الترٮ*ٮ'ة األساسٮ'ة أو تكثٮ'ڡ (د) تشح*

لم ٮ'تلڡ.وا أو لم ٮ'ستكملوا الدراسة االٮ*تدائٮ'ة،
ام منح ميع المستويات، وإنشاء نط{ (هـ) العمل ٮ*نشاط عىل إنماء شٮ*كة مدرسٮ'ة عىل ح*

رض، ومواصلة تحسٮ'ن األوضاع المادٮ'ة للعاملٮ'ن ڡMىK التدريس. Mواف ٮ*الع

KىMودهم، ڡ 3. تتعهد الدول األطراف ڡMىK هذا العهد ٮ*احترام حرية األٮ*اء، أو األوصٮ'اء عند وح*
تارة ٮ*معاٮ'ير ٮ'ر المدارس الحكومٮ'ة، شريطة تڡ.ٮ'د المدارس المح{ تٮ'ار مدارس ألوالدهم ع{ اح{
ٮ'ا لڡ. رضها أو تڡ.رها الدولة، وٮ*تامٮ'ن ترٮ*ٮ'ة أولئك األوالد دٮ'نٮ'ا وح{ Mالتعلٮ'م الدنٮ'ا اليت ڡ.د تڡ

اصة. ناعاتهم الح{ ا لڡ. ڡ. Mوڡ
راد Mٮ'د مساسه ٮ*حرية األڡ Mوز تأويله عىل نحو ٮ'ڡ 4. لٮ'س ڡMىK أي من أحاكم هذه المادة ما ٮ'ح*
والهٮ'ئات ڡMىK إنشاء وإدارة مؤسسات تعلٮ'مٮ'ة، شريطة التڡ.ٮ'د دائما ٮ*المٮ*ادئ المنصوص

ره هذه المؤسسات لما Mضوع التعلٮ'م الذي توڡ ڡ.رة 1 من هذه المادة ورهنا ٮ*ح{ Mالڡ KىMعليها ڡ
رضه الدولة من معاٮ'ير دنٮ'ا.  Mڡ.د تڡ

المادة 14

ٮ'ه ڡ.د تمكنت من Mا ڡ Mهذا العهد، لم تكن ٮ*عد وهى تصٮ*ح طرڡ KىMتتعهد كل دولة طرف ڡ
رى تحت والٮ'تها، انٮ'ة التعلٮ'م االٮ*تدائىK ڡMىK ٮ*لدها ذاته أو ڡMىK أڡ.الٮ'م أح{ الة إلزامٮ'ة ومح* Mكڡ

Kى عيل والتدريح* Mٮ'ذ الڡ Mصلة للتنڡ Mطة عمل مڡ ضون سنتٮ'ن، ٮ*وضع واعتماد ح{ ٮ'ام، ڡMىK ع{ ٮ*الڡ.
طة. الل عدد معڡ.ول من السنٮ'ن ٮ'حدد ڡMىK الح{ ميع، ح{ انٮ'ته للح* لمٮ*دأ إلزامٮ'ة التعلٮ'م ومح*

المادة 15

ٮ'ة، Mاڡ رد:(أ) أن ٮ'شارك ڡMىK الحٮ'اة الثڡ. Mهذا العهد ٮ*أن من حق كل ڡ KىM1. تڡ.ر الدول األطراف ڡ
اته، ٮ'ڡ. وائد التڡ.دم العلمىK وٮ*تطٮ* M(ب)أن ٮ'تمتع ٮ*ڡ
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مة عن أي أثر علمىK أو ڡMين أو ٮ'د من حماٮ'ة المصالح المعنوية والمادٮ'ة الناح* M(ج) أن ٮ'ڡ
أدٮ*ىK من صنعه.

ٮ'ة ضمان الممارسة Mذها ٮ*ع 2. تراعى الدول األطراف ڡMىK هذا العهد، ڡMىK التداٮ*ٮ'ر اليت ستتح{
ة وإنماؤهما Mاڡ الاكملة لهذا الحق، أن تشمل تلك التداٮ*ٮ'ر اليت تتطلٮ*ها صٮ'انة العلم والثڡ.

وإشاعتهما.

Kىن عنها للٮ*حث العلمى 3. تتعهد الدول األطراف ڡMىK هذا العهد ٮ*احترام الحرية اليت ال ع{
. Kوالنشاط اإلٮ*داعى

يع وإنماء االتصال ىن من تشح* وائد اليت تح* Mهذا العهد ٮ*الڡ KىM4. تڡ.ر الدول األطراف ڡ
ة. Mاڡ والتعاون الدولٮ'ين ڡMىK مٮ'دانىK العلم والثڡ.

زء الراٮ*ع  الح*
المادة 16

ارير زء من العهد، تڡ. ا ألحاكم هذا الح* 1. تتعهد الدول األطراف ڡMىK هذا العهد ٮ*أن تڡ.دم، طٮ*ڡ.
ذتها وعن التڡ.دم المحرز عىل طريق ضمان احترام الحڡ.وق عن التداٮ*ٮ'ر اليت تكون ڡ.د اتح{
ارير إلى األمٮ'ن العام لألمم المتحدة، ميع التڡ. ه ح* المعترف ٮ*ها ڡMىK هذا العهد.2. (أ) توح*
ا ألحاكم هذا يها طٮ*ڡ. Mر ڡ تماعىK للنط{ لس االڡ.تصادي واالح* ا منها إلى المح* الذي ٮ'حٮ'ل نسح{

العهد،

KىM(ب) عىل األمٮ'ن العام لألمم المتحدة أٮ'ضا، حٮ'ن ٮ'كون التڡ.رير الوارد من دولة طرف ڡ
تصاص إحدى الواكالت ل ڡMىK اح{ زء أو أكثر منه، متصال ٮ*أٮ'ة مسألة تدح{ هذا العهد، أو ح*

ا لصكها التأسٮ'ىس وتكون الدولة الطرف المذكورة عضوا ڡMىK هذه الواكلة، ڡ. Mصصة وڡ المتح{
زئه المتصل ٮ*تلك المسألة، حسب ة من هذا التڡ.رير أو من ح* أن ٮ'حٮ'ل إلى تلك الواكلة نسح{

الحالة.

المادة 17

لس ا لٮ*رنامج ٮ'ضعه المح* اريرها عىل مراحل، طٮ*ڡ. 1. تڡ.دم الدول األطراف ڡMىK هذا العهد تڡ.
اذ هذا العهد، ٮ*عد التشاور مع الدول Mضون سنة من ٮ*دء نڡ تماعىK ڡMىK ع{ االڡ.تصادي واالح*
صصة المعنٮ'ة.2. للدولة أن تشٮ'ر ڡMىK تڡ.ريرها إلى العوامل األطراف والواكالت المتح{

اء الاكمل ٮ*االلتزامات المنصوص عليها ڡMىK هذا العهد. Mوالمصاعب اليت تمنعها من اإلٮ'ڡ
3. حٮ'ن ٮ'كون ڡ.د سٮ*ق للدولة الطرف ڡMىK هذا العهد أن أرسلت المعلومات المناسٮ*ة إلى
ىK لزوم تكرار إٮ'راد هذه المعلومات Mصصة، ٮ'نتڡ األمم المتحدة أو إلىK إحدى الواكالت المتح{

ىK ٮ*إحالة دڡ.ٮ'ڡ.ة إلى المعلومات المذكورة. Mويكتڡ
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المادة 18

، ٮ*مڡ.تىض المسؤولٮ'ات اليت عهد ٮ*ها إلٮ'ه مٮ'ثاق األمم Kتماعى لس االڡ.تصادي واالح* للمح*
صصة المتحدة ڡMىK مٮ'دان حڡ.وق اإلنسان والحريات األساسٮ'ة، أن ٮ'عڡ.د مع الواكالت المتح{

KىMل ڡ ارير عن التڡ.دم المحرز ڡMىK تأمٮ'ن االمتثال لما ٮ'دح{ ٮ'ه ٮ*تڡ. Mما ٮ'لزم من ترتٮ'ٮ*ات كٮ'ما تواڡ
اصٮ'ل عن المڡ.ررات Mارير تڡ نطاق أنشطتها من أحاكم هذا العهد، ويمكن تضمٮ'ن هذه التڡ.

تصة ڡMىK هذه الواكالت ٮ*شأن هذا االمتثال. هزة المح{ والتوصٮ'ات اليت اعتمدتها األح*

المادة 19

ارير المتعلڡ.ة نة حڡ.وق اإلنسان التڡ. تماعىK أن ٮ'حٮ'ل إلى لح* لس االڡ.تصادي واالح* للمح*
صصة ٮ*حڡ.وق اإلنسان والمڡ.دمة من الدول عمال ٮ*المادتٮ'ن 16 و 17 ومن الواكالت المتح{

عمال ٮ*المادة 18، لدراستها ووضع توصٮ'ة عامة ٮ*شأنها أو إلطالعها عليها عند االڡ.تضاء.

المادة 20

لس صصة المعنٮ'ة أن تڡ.دم إلى المح* للدول األطراف ڡMىK هذا العهد وللواكالت المتح{
نة حڡ.وق اإلنسان ات عىل أٮ'ة توصٮ'ة عامة تٮ*دٮ'ها لح* تماعىK مالحط{ االڡ.تصادي واالح*

نة حڡ.وق اإلنسان ٮ*مڡ.تىض المادة 19 أو عىل أي إٮ'ماء إلى توصٮ'ة عامة ٮ'رد ڡMىK أي تڡ.رير للح*
أو ڡMىK أٮ'ة وثٮ'ڡ.ة تتضمن إحالة إليها.

المادة 21

ارير معٮ'ة العامة ٮ*ٮ'ن الحٮ'ن والحٮ'ن تڡ. تماعىK أن ٮ'ڡ.دم إلى الح* لس االڡ.تصادي واالح* للمح*

KىMز للمعلومات الواردة من الدول األطراف ڡ ٮ'عة عامة وموح* تشتمل عىل توصٮ'ات ذات طٮ*
ذة والتڡ.دم المحرز عىل طريق صصة حول التداٮ*ٮ'ر المتح{ هذا العهد ومن الواكالت المتح{

الة تعمٮ'م مراعاة الحڡ.وق المعترف ٮ*ها ڡMىK هذا العهد. Mكڡ

المادة 22

رى وهٮ'ئاتها ر هٮ'ئات األمم المتحدة األح{ تماعىK استرعاء نط{ لس االڡ.تصادي واالح* للمح*
نٮ'ة، إلى أٮ'ة مسائل تنشا عن ٮ'ر المساعدة التڡ. Mصصة المعنٮ'ة ٮ*توڡ رعٮ'ة، والواكالت المتح{ Mالڡ

KىMهزة كل ڡ زء من هذا العهد ويمكن أن تساعد تلك األح* ارير المشار إليها ڡMىK هذا الح* التڡ.
اذ تداٮ*ٮ'ر دولٮ'ة من شأنها أن تساعد عىل تصاصه، عىل تكوين رأى حول مالءمة اتح{ ال اح{ مح*

ىK لهذا العهد. ٮ'ذ التدريح* Mعالٮ'ة التنڡ Mڡ
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المادة 23

الة إعمال Mهذا العهد عىل أن التداٮ*ٮ'ر الدولٮ'ة الرامٮ'ة إلى كڡ KىMق الدول األطراف ڡ Mتواڡ
ٮ'ر Mاڡ.ٮ'ات، واعتماد توصٮ'ات، وتوڡ Mهذا العهد تشمل عڡ.د اتڡ KىMالحڡ.وق المعترف ٮ*ها ڡ

م ٮ'ة التشاور والدراسة تنط{ Mنٮ'ة ٮ*ع تماعات تڡ. تماعات إڡ.لٮ'مٮ'ة واح* نٮ'ة، وعڡ.د اح* مساعدة تڡ.
ٮ*االشتراك مع الحكومات المعنٮ'ة.

المادة 24

ٮ'د مساسه ٮ*أحاكم Mوز تأويله عىل نحو ٮ'ڡ لٮ'س ڡMىK أي حكم من أحاكم هذا العهد ما ٮ'ح*
تلف صصة اليت تحدد مسؤولٮ'ات مح{ مٮ'ثاق األمم المتحدة وأحاكم دساتٮ'ر الواكالت المتح{

صصة ٮ*صدد المسائل اليت ٮ'تناولها هذا العهد. هٮ'ئات األمم المتحدة والواكالت المتح{

المادة 25

ميع ٮ'د مساسه ٮ*ما لح* Mوز تأويله عيل نحو ٮ'ڡ لٮ'س ڡMىK أي حكم من أحاكم هذا العهد ما ٮ'ح*
ٮ'عٮ'ة. اع كلٮ'ا ٮ*ثرواتها ومواردها الطٮ* Mحرية التمتع واالنتڡ KىMالشعوب من حق أصٮ'ل ڡ

امس  زء الح{ الح*
المادة 26

1. هذا العهد متاح لتوڡ.يع أٮ'ة دولة عضو ڡMىK األمم المتحدة أو عضو ڡMىK أٮ'ة واكلة من
ام األسايس لمحكمة العدل الدولٮ'ة، وأٮ'ة صصة وأٮ'ة دولة طرف ڡMىK النط{ واكالتها المتح{

ا ڡMىK هذا العهد.2. Mمعٮ'ة العامة لألمم المتحدة إلى أن تصٮ*ح طرڡ رى دعتها الح* دولة أح{
ضع هذا العهد للتصدٮ'ق. وتودع صكوك التصدٮ'ق لدى األمٮ'ن العام لألمم المتحدة. ٮ'ح{
ڡ.رة 1 من هذه Mالڡ KىM3. ٮ'تاح االنضمام إلى هذا العهد ألٮ'ة دولة من الدول المشار إليها ڡ

المادة.
4. ٮ'ڡ.ع االنضمام ٮ*إٮ'داع صك انضمام لدى األمٮ'ن العام لألمم المتحدة.

ميع الدول اليت تكون ڡ.د وڡ.عت هذا العهد أو طر األمٮ'ن العام لألمم المتحدة ح* 5. ٮ'ح{
انضمت إلٮ'ه ٮ*إٮ'داع كل صك من صكوك التصدٮ'ق أو االنضمام.

المادة 27

امس اذ هذا العهد ٮ*عد ثالثة أشهر من تاريخ إٮ'داع صك االنضمام أو التصدٮ'ق الح{ M1. ٮ'ٮ*دأ نڡ
والثالثٮ'ن لدى األمٮ'ن العام لألمم المتحدة.2. أما الدول اليت تصدق هذا العهد أو تنضم
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اذ Mٮ'ٮ*دأ نڡ Mامس والثالثٮ'ن ڡ إلٮ'ه ٮ*عد أن ٮ'كون ڡ.د تم إٮ'داع صك التصدٮ'ق أو االنضمام الح{
هذا العهد إزاء كل منها ٮ*عد ثالثة أشهر من تاريخ إٮ'داعها صك تصدٮ'ڡ.ها أو صك انضمامها.

المادة 28

ميع الوحدات اليت تتشكل منها تنطٮ*ق أحاكم هذا العهد، دون أي ڡ.ٮ'د أو استثناء، عىل ح*
الدول االتحادٮ'ة.

المادة 29

1. ألٮ'ة دولة طرف ڡMىK هذا العهد أن تڡ.ترح تعدٮ'ال علٮ'ه تودع نصه لدى األمٮ'ن العام لألمم
المتحدة. وعىل إثر ذلك ٮ'ڡ.وم األمٮ'ن العام ٮ*إٮ*الغ الدول األطراف ڡMىK هذا العهد ٮ*أٮ'ة

ر ا إليها إعالمه عما إذا اكنت تحٮ*ذ عڡ.د مؤتمر للدول األطراف للنط{ تعدٮ'الت مڡ.ترحة، طالٮ*
إذا حٮ*ذ عڡ.د المؤتمر ثلث الدول األطراف عىل Mتلك المڡ.ترحات والتصويت عليها. ڡ KىMڡ
ٮ'ة الدول األطراف لٮ* األڡ.ل عڡ.ده األمٮ'ن العام ٮ*رعاٮ'ة األمم المتحدة. وأي تعدٮ'ل تعتمده أع{
معٮ'ة العامة لألمم المتحدة إلڡ.راره.2. ٮ'ٮ*دأ الحاضرة والمڡ.ترعة ڡMىK المؤتمر ٮ'عرض عىل الح*

ٮ'ة ثليث الدول لٮ* لتها أع{ معٮ'ة العامة لألمم المتحدة وڡ.ٮ* اذ التعدٮ'الت مىت أڡ.رتها الح* Mنڡ
راءات الدستورية لدى كل منها. ا لإلح* ڡ. Mهذا العهد، وڡ KىMاألطراف ڡ

ل الدول لتها، ٮ*ٮ'نما تط{ اذ هذه التعدٮ'الت تصٮ*ح ملزمة للدول األطراف اليت ڡ.ٮ* M3. مىت ٮ*دأ نڡ
لته. رى ملزمة ٮ*أحاكم هذا العهد وٮ*أي تعدٮ'ل ساٮ*ق تكون ڡ.د ڡ.ٮ* األطراف األح{

المادة 30

طر األمٮ'ن العام ڡ.رة 5 من المادة 26، ٮ'ح{ Mطارات اليت تتم ٮ*مڡ.تىض الڡ ر عن االح{ ٮ*صرف النط{
ڡ.رة 1 من المادة المذكورة ٮ*ما ٮ'يل: (أ) Mالڡ KىMميع الدول المشار إليها ڡ لألمم المتحدة ح*

ا للمادة 26، التوڡ.ٮ'عات والتصدٮ'ڡ.ات واالنضمامات اليت تتم طٮ*ڡ.

KىMاذ أٮ'ة تعدٮ'الت تتم ڡ Mاذ هذا العهد ٮ*مڡ.تىض المادة 27، وتاريخ ٮ*دء نڡ M(ب) تاريخ ٮ*دء نڡ
إطار المادة 29.

المادة 31

انٮ'ة واإلنكلٮ'زية والروسٮ'ة ٮ'ة نصوصه ٮ*األسٮ* 1. ٮ'ودع هذا العهد، الذي تتساوى ڡMىK الحح*
ات األمم المتحدة.2. ٮ'ڡ.وم األمٮ'ن العام لألمم المتحدة وط{ Mمحڡ KىMرنسٮ'ة، ڡ Mوالصٮ'نٮ'ة والڡ

ميع الدول المشار إليها ڡMىK المادة 26. ٮ*إرسال صور مصدڡ.ة من هذا العهد إلى ح*
_______________________
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