
اجلريدة الر�سمية العدد )1337(

مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2020/46

بالموافقة على ان�سمام �سلطنة عمان  

اإلى العهد الدولي الخا�ص بالحقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،
وعلى العهـــد الدولــي اخلـــا�ص باحلقـــــوق القت�ساديــــة والجتماعيــــــة والثقافيــــــة املحـــرر 

فــي نيويورك بتاريخ 16 من دي�سمرب 1966م ،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت
املــادة االأولـــــى

املوافقــة على ان�سمــام �سلطنـــة عمـــان اإلى العهــد الدولـــي اخلـــا�ص باحلقـــوق القت�سادية 
والجتماعية والثقافية وفقا لل�سيغة املرفقة ، مع مراعاة التحفــظ على اأحكــام البنديــن 
)اأ ، د( من الفقرة )1( من املادة )8( من العهد امل�سار اإليه املتعلقني بحق تكوين النقابات ، 

وحق الإ�سراب ، وذلك بالن�سبة اإلى املوظفني فــي الوحدات احلكومية .
املــادة الثانيــــة 

على جهــات الخت�ســـا�ص اإيــداع وثيقــة الن�سمــام اإلى العهــــد امل�ســار اإليــه وفقـا لأحكامــه ، 
مع مراعاة التحفظ امل�سار اإليه .

املــادة الثالثــــة 
ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره .

�سـدر فـي : 13من �سعبــــــان �سنــة 1441هـ

املـوافــــق :  7  من ابريـــــــل �سنــة 2020م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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العهد الدويل اخلا�ص

باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافـية

اعتمد وعر�ص للتوقيع والت�صديق واالن�صمام مبوجب قرار اجلمعية العامة 

للأمم املتحدة 2200 األف )د-21( املوؤرخ فـي 16 كانون االأول/دي�صمرب 1966 

تاريخ بدء النفاذ : 3 كانون الثاين/يناير 1976، وفقا للمادة 27

الديباجة

اإن الدول الأطراف فـي هذا العهد  ،
اإذ ترى اأن الإقرار مبا جلميع اأع�ساء الأ�سرة الب�سرية من كرامة اأ�سيلة فـيهم  ، ومن حقوق 
احلرية  اأ�سا�س   ، املتحدة  الأمم  ميثاق  فـي  املعلنة  للمبادئ  وفقا  ي�سكل   ، وثابتة  مت�ساوية 

والعدل وال�سالم فـي العامل ،
واإذ تقر باأن هذه احلقوق تنبثق من كرامة الإن�سان الأ�سيلة فـيه ،

واإذ تدرك اأن ال�سبيل الوحيد لتحقيق املثل الأعلى املتمثل ، وفقا لالإعالن العاملي حلقوق 
تهيئة  �سبيل  ، هو  والفاقة  اأحرارا ومتحررين من اخلوف  الب�سر  يكون  اأن  فـي   ، الإن�سان 
والجتماعية  القت�سادية  بحقوقه  التمتع  من  اإن�سان  كل  لتمكني  ال�سرورية  الظروف 

والثقافـية ، وكذلك بحقوقه املدنية وال�سيا�سية ،
واإذ ت�سع فـي اعتبارها ما على الدول ، مبقت�سى ميثاق الأمم املتحدة ، من التزام بتعزيز 

الحرتام واملراعاة العامليني حلقوق الإن�سان وحرياته ،
واإذ تدرك اأن على الفرد ، الذي ترتتب عليه واجبات اإزاء الأفراد الآخرين واإزاء اجلماعة 
التي ينتمي اإليها ، م�سوؤولية ال�سعي اإلى تعزيز ومراعاة احلقوق املعرتف بها فـي هذا العهد ،

قد اتفقت على املواد التالية :
اجلزء االأول
املــادة ) 1 (

1 - جلميع ال�سعوب حق تقرير م�سريها بنف�سها ، وهي مبقت�سى هذا احلق حرة فـي تقرير 
مركزها ال�سيا�سي وحرة فـي ال�سعي لتحقيق منائها القت�سادي والجتماعي والثقافـي .
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2 - جلميــع ال�سعــوب ، �سعيــا وراء اأهدافهــا اخلا�ســـة ، الت�ســرف احلـر برثواتهــا ومواردهــــا 
القت�سادي  التعاون  مقت�سيات  عن  منبثقة  التزامات  باأي  اإخالل  دومنا  الطبيعية 
الدويل القائم على مبداأ املنفعة املتبادلة وعن القانون الدويل . ول يجوز فـي اأي حال 

حرمان اأي �سعب من اأ�سباب عي�سه اخلا�سة .
3 - على الدول الأطراف فـي هذا العهد ، مبا فـيها الدول التي تقع على عاتقها م�سوؤولية 
اإدارة الأقاليم غري املتمتعة باحلكم الذاتي والأقاليم امل�سمولة بالو�ساية اأن تعمل على 

حتقيق حق تقرير امل�سري واأن حترتم هذا احلق ، وفقا لأحكام ميثاق الأمم املتحدة .
اجلزء الثاين
املــادة ) 2 (

1 - تتعهـــد كل دولــــة طرف فـي هــذا العهــد باأن تتخـــــذ ، مبفردهــــا وعن طريــق امل�ساعـــدة 
والتعاون الدوليني ، ول �سيما على ال�سعيدين القت�سادي والتقني ، وباأق�سى ما ت�سمح 
به مواردها املتاحة ، ما يلزم من خطوات ل�سمان التمتع الفعلي التدريجي باحلقوق 
املعرتف بها فـي هذا العهد ، �سالكة اإلى ذلك جميع ال�سبل املنا�سبة ، وخ�سو�سا �سبيل 

اعتماد تدابري ت�سريعية .
2 - تتعهـد الدول الأطـراف فـي هذا العهـد باأن ت�سمـن جعل ممار�سة احلقوق املن�سو�س 
عليهـا فـي هــذا العهـــد بريئـــة من اأي متييــز ب�سبب العرق ، اأو اللــون ، اأو اجلنــ�س ، اأو 
اللغة ، اأو الدين ، اأو الراأي �سيا�سيا اأو غري �سيا�سي ، اأو الأ�سل القومي اأو الجتماعي ، اأو 

الرثوة ، اأو الن�سب ، اأو غري ذلك من الأ�سباب .
اإيالء املراعـاة الواجبـة حلقـوق الإن�سـان ولقت�سادهـا  اأن تقـرر ، مع  3 - للبلـدان الناميـة 
القومي ، اإلى اأي مدى �ست�سمن احلقوق القت�سادية املعرتف بها فـي هذا العهد لغري 

املواطنني .
املــادة ) 3 (

التمتع  حق  فـي  والإناث  الذكور  م�ساواة  ب�سمان  العهد  هذا  فـي  الأطراف  الدول  تتعهد 
بجميع احلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافـية املن�سو�س عليها فـي هذا العهد .

املــادة ) 4 (
التي  باحلقوق  التمتع  تخ�سع  اأن  للدولة  لي�س  باأنه  العهد  هذا  فـي  الأطراف  الدول  تقر 
واإل مبقدار توافق ذلك مع   ، القانون  املقررة فـي  اإل للحدود  العهد  ت�سمنها طبقا لهذا 
العام فـي جمتمع  اأن يكون هدفها الوحيد تعزيز الرفاه  ، و�سريطة  طبيعة هذه احلقوق 

دميقراطي .
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املــادة ) 5 (
1 - لي�س فـي هذا العهد اأي حكم يجوز تاأويله على نحو يفـيد انطواءه على اأي حق لأي 
دولة اأو جماعة اأو �سخ�س مببا�سرة اأي ن�ساط اأو القيام باأي فعل يهدف اإلى اإهدار اأي 
من احلقــــوق اأو احلريــات املعتـرف بها فـي هذا العهــد اأو اإلى فــر�س قيود عليها اأو�سع 

من تلك املن�سو�س عليها فـيه .
2 - ل يقبل فر�س اأي قيد اأو اأي ت�سييق على اأي من حقوق الإن�سان الأ�سا�سية املعرتف بها 
اأو النافـذة فـي اأي بلد تطبيقا لقوانني اأو اتفاقيات اأو اأنظمة اأو اأعراف ، بذريعة كون 

هذا العهد ل يعرتف بها اأو كون اعرتافه بها اأ�سيق مدى .
اجلزء الثالث
املــادة ) 6 (

لكل  ما  ي�سمل  الذي   ، العمل  فـي  باحلق  العهد  هذا  فـي  الأطراف  الدول  تعرتف   -  1
 ، بحرية  يقبله  اأو  يختاره  بعمل  رزقه  ك�سب  اإمكانية  له  تتاح  اأن  فـي  حق  من  �سخ�س 

وتقوم باتخاذ تدابري منا�سبة ل�سون هذا احلق .
2 - يجب اأن ت�سمل التدابري التي تتخذها كل من الدول الأطراف فـي هذا العهد لتاأمني 
 ، واملهنيني  التقنيني  والتدريب  التوجيه  برامج  توفـري  احلق  لهذا  الكاملة  املمار�سة 
اقت�سادية  تنمية  حتقيق  �ساأنها  من  وتقنيات  ب�سيا�سات  املجال  هذا  فـي  والأخذ 
للفرد  ت�سمن  �سروط  ظل  فـي  ومنتجة  كاملة  وعمالة  مطردة  وثقافـية  واجتماعية 

احلريات ال�سيا�سية والقت�سادية الأ�سا�سية .
املــادة ) 7 (

تعرتف الدول الأطراف فـي هذا العهد مبا لكل �سخ�س من حق فـي التمتع ب�سروط عمل 
عادلة ومر�سية تكفل على اخل�سو�س :

اأ - مكافاأة توفر جلميع العمال ، كحد اأدنى :

1 - اأجرا من�سفا ، ومكافاأة مت�ساوية لدى ت�ساوي قيمة العمل دون اأي متييز ، على 
اأدنى من تلك التي  اأن ي�سمن للمراأة خ�سو�سا متتعها ب�سروط عمل ل تكون 

يتمتع بها الرجل ، وتقا�سيها اأجرا ي�ساوي اأجر الرجل لدى ت�ساوي العمل ،
2 - عي�سا كرميا لهم ولأ�سرهم طبقا لأحكام هذا العهد ،
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ب - ظروف عمل تكفل ال�سالمة وال�سحة ،

ج - ت�ساوي اجلميع فـي فر�س الرتقية ، داخل عملهم ، اإلى مرتبة اأعلى مالئمة ، دون 
اإخ�ساع ذلك اإل لعتباري الأقدمية والكفاءة ،

د - ال�سرتاحة واأوقات الفراغ ، والتحديد املعقول ل�ساعات العمل ، والإجازات الدورية 
املدفوعة الأجر ، وكذلك املكافاأة عن اأيام العطل الر�سمية .

املــادة ) 8 (
1- تتعهد الدول الأطراف فـي هذا العهد بكفالة ما يلي :

اإلى  الن�سمام  وفـي  اآخرين  مع  بال�سرتاك  النقابات  تكوين  فـي  �سخ�س  كل  حق   - اأ 
النقابة التي يختارها ، دومنا قيد �سوى قواعد املنظمة املعنية ، على ق�سد تعزيز 
م�ساحلــه القت�ساديـــة والجتماعيــة وحمايتهــا . ول يجوز اإخ�ســاع ممار�ســة هذا 
احلق لأي قيود غري تلك التي ين�س عليها القانون وت�سكل تدابري �سرورية ، فـي 
حقوق  حلماية  اأو  العام  النظام  اأو  القومي  الأمن  ل�سيانة   ، دميقراطي  جمتمع 

الآخرين وحرياتهم ،

هذه  وحق   ، قومية  حالفـية  احتادات  اأو  احتادات  اإن�ساء  فـي  النقابات  حق   - ب 
الحتادات فـي تكوين منظمات نقابية دولية اأو الن�سمام اإليها ،

ج - حق النقابات فـي ممار�سة ن�ساطها بحرية ، دومنا قيود غري تلك التي ين�س عليها 
القانون وت�سكل تدابري �سرورية ، فـي جمتمع دميقراطي ، ل�سيانة الأمن القومي 

اأو النظام العام اأو حلماية حقوق الآخرين وحرياتهم ،

د - حق الإ�سراب ، �سريطة ممار�سته وفقا لقوانني البلد املعني .

اأو موظفـي  ال�سرطة  اأو رجال  امل�سلحة  القوات  اأفراد  اإخ�ساع  املادة دون  2 - ل حتول هذه 
الإدارات احلكومية لقيود قانونية على ممار�ستهم لهذه احلقوق .

العمل  منظمة  اتفاقية  فـي  الأطراف  للدول  يجيز  حكم  اأي  املادة  هذه  فـي  لي�س   -  3
اتخاذ  النقابي  التنظيم  حق  وحماية  النقابية  احلرية  ب�ساأن   1948 املعقودة  الدولية 
تدابري ت�سريعية من �ساأنها ، اأو تطبيق القانون بطريقة من �ساأنها ، اأن تخل بال�سمانات 

املن�سو�س عليها فـي تلك التفاقية .
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املــادة ) 9 (
فـي  ، مبا  ال�سمان الجتماعي  فـي  العهد بحق كل �سخ�س  فـي هذا  الأطراف  الدول  تقر 

ذلك التاأمينات الجتماعية .

املــادة ) 10 (
تقر الدول الأطراف فـي هذا العهد مبا يلي :

1 - وجوب منح الأ�سرة ، التي ت�سكل الوحدة اجلماعية الطبيعية والأ�سا�سية فـي املجتمع ، 

اأكرب قدر ممكـن من احلمايـة وامل�ساعـدة ، وخ�سو�سـا لتكويـن هـذه الأ�سـرة وطوال 

اأن ينعقد الزواج  نهو�سها مب�سوؤولية تعهد وتربية الأولد الذين تعيلهم . ويجب 

بر�سا الطرفـني املزمع زواجهما ر�ساء ل اإكراه فـيه .

 . الو�سع وبعده  2 - وجوب توفـري حماية خا�سة لالأمهات خالل فرتة معقولة قبل 

اإجازة  اأو  ماأجورة  اإجازة   ، املذكورة  الفرتة  اأثناء   ، العامالت  الأمهات  منح  وينبغي 

م�سحوبة با�ستحقاقات �سمان اجتماعي كافـية .

3 - وجوب اتخاذ تدابري حماية وم�ساعدة خا�سة ل�سالح جميع الأطفال واملراهقني ، 

دون اأي متييز ب�سبب الن�سب اأو غريه من الظروف . ومن الواجب حماية الأطفال 

واملراهقني من ال�ستغالل القت�سادي والجتماعي . كما يجب جعل القانون يعاقب 

على ا�ستخدامهـــم فـي اأي عمـــل من �ساأنــه اإف�ســاد اأخالقهـــم اأو الإ�سرار ب�سحتهــم 

اأو تهديد حياتهم باخلطر اأو اإحلاق الأذى بنموهم الطبيعي . وعلى الدول اأي�سا 

اأن تفــر�س حدودا دنيا لل�سـن يحظــر القانــون ا�ستخــدام ال�سغــار الذين مل يبلغوها 

فـي عمل ماأجور ويعاقب عليه .

املــادة ) 11 (
له  كاف  معي�سي  م�ستوى  فـي  �سخ�س  كل  بحق  العهد  هذا  فـي  الأطراف  الدول  تقر   -  1

فـي حت�سني  ، وبحقه  واملاأوى  والك�ساء  الغذاء  يفـي بحاجتهم من  ، يوفر ما  ولأ�سرته 

متوا�سل لظروفه املعي�سية . وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابري الالزمة لإنفاذ 

هذا احلق ، معرتفة فـي هذا ال�سدد بالأهمية الأ�سا�سية للتعاون الدويل القائم على 

الرت�ساء احلر .
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2 - واعرتافا مبا لكل اإن�سان من حق اأ�سا�سي فـي التحرر من اجلوع ، تقوم الدول الأطراف 
التدابري  باتخاذ   ، الدويل  التعاون  طريق  وعن  الفردي  مبجهودها   ، العهد  هذا  فـي 

امل�ستملة على برامج محددة ملمو�سة والالزمة ملا يلي :
اأ - حت�سني طرق اإنتاج وحفظ وتوزيع املواد الغذائية ، عن طريق ال�ستفادة الكلية 
من املعارف التقنيــة والعلميــة ، ون�سر املعرفـة مببـادئ التغذيـة ، وا�ستحــداث 
اأو اإ�سالح نظم توزيـع الأرا�سـي الزراعية بطريقة تكفل اأف�سل اإمناء للموارد 

الطبيعية وانتفاع بها ،

ب - تاأمني توزيع املوارد الغذائية العاملية توزيعا عادل فـي �سوء الحتياجات ، ي�سع 
لها  وامل�سدرة  لالأغذية  امل�ستوردة  البلدان  تواجهها  التي  امل�ساكل  اعتباره  فـي 

على ال�سواء .

املــادة ) 12 (
من  م�ستوى  باأعلى  التمتع  فـي  اإن�سان  كل  بحق  العهد  هذا  فـي  الأطراف  الدول  تقر   -  1

ال�سحة اجل�سمية والعقلية ميكن بلوغه .
2 - ت�سمل التدابري التي يتعني على الدول الأطراف فـي هذا العهد اتخاذها لتاأمني املمار�سة 

الكاملة لهذا احلق ، تلك التدابري الالزمة من اأجل :
وتاأمني منو  الر�سع  وفـيات  املواليد ومعدل  العمل على خف�س معدل موتى   - اأ 

الطفل منوا �سحيا ،

ب - حت�سني جميع جوانب ال�سحة البيئية وال�سناعية ،

الأخــــرى  والأمـــرا�س  واملهنيــــة  واملتوطنــــة  الوبائيــــة  الأمـرا�س  مــن  الوقايــــة   - ج 
وعالجهـا ومكافحتها ،

د - تهيئة ظروف من �ساأنها تاأمني اخلدمات الطبية والعناية الطبية للجميع فـي 
حالة املر�س .

املــادة ) 13 (
1- تقر الدول الأطراف فـي هذا العهد بحق كل فرد فـي الرتبية والتعليم . وهي متفقة 
على وجوب توجيه الرتبية والتعليم اإلى الإمناء الكامل لل�سخ�سية الإن�سانية واحل�س 
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بكرامتها واإلى توطيد احرتام حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية . وهي متفقة كذلك 

على وجوب ا�ستهداف الرتبية والتعليم متكني كل �سخ�س من الإ�سهام بدور نافع فـي 

جمتمع حر ، وتوثيق اأوا�سر التفاهم والت�سامح وال�سداقة بني جميع الأمم ومختلف 

الفئات ال�ساللية اأو الإثنية اأو الدينية ، ودعم الأن�سطة التي تقوم بها الأمم املتحدة من 

اأجل �سيانة ال�سلم .

2 - وتقر الدول الأطراف فـي هذا العهد باأن �سمان املمار�سة التامة لهذا احلق يتطلب :

 اأ - جعل التعليم البتدائي اإلزاميا واإتاحته جمانا للجميع ،

ب - تعميم التعليـم الثانـوي مبختلف اأنواعـه ، مبا فـي ذلك التعليـم الثانـوي التقني 

واملهني ، وجعله متاحا للجميع بكافة الو�سائل املنا�سبة ول �سيما بالأخذ تدريجيا 

مبجانية التعليم ،

بكافة   ، للكفـاءة  تبعا   ، امل�سـاواة  قـدم  للجميـع على  العالـي متاحا  التعليـم  ج - جعل 

الو�سائل املنا�سبة ول �سيما بالأخذ تدريجيا مبجانية التعليم ،

 د - ت�سجيع الرتبية الأ�سا�سية اأو تكثيفها ، اإلى اأبعد مدى ممكن ، من اأجل الأ�سخا�س 

الذين مل يتلقوا اأو مل ي�ستكملوا الدرا�سة البتدائية ،

هـ - العمـل بن�سـاط على اإمناء �سبكـة مدر�سيـة على جميع امل�ستويـات ، واإن�ساء نظام 

منح واف بالغر�س ، وموا�سلة حت�سني الأو�ساع املادية للعاملني فـي التدري�س .

3 - تتعهد الدول الأطراف فـي هذا العهد باحرتام حرية الآباء ، اأو الأو�سياء عند وجودهم ، 

فـي اختيار مدار�س لأولدهم غري املدار�س احلكومية ، �سريطة تقيد املدار�س املختارة 

اأولئك  تربية  وبتاأمني   ، الدولة  تقرها  اأو  تفر�سها  قد  التي  الدنيا  التعليم  مبعايري 

الأولد دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم اخلا�سة .

4 - لي�س فـي اأي من اأحكام هذه املادة ما يجوز تاأويله على نحو يفـيد م�سا�سه بحرية الأفراد 

والهيئات فـي اإن�ساء واإدارة موؤ�س�سات تعليمية ، �سريطة التقيد دائما باملبادئ املن�سو�س 

عليها فـي الفقرة ) 1 ( من هذه املادة ورهنا بخ�سوع التعليم الذي توفره هذه املوؤ�س�سات 

ملا قد تفر�سه الدولة من معايري دنيا .
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املــادة ) 14 (
متكنت  قد  فـيه  طرفا  ت�سبح  وهي  بعد  تكن  مل   ، العهد  هذا  فـي  طرف  دولة  كل  تتعهد 

اأقاليم اأخرى حتت  اأو فـي  اإلزامية وجمانية التعليم البتدائي فـي بلدها ذاته  من كفالة 

وليتها ، بالقيام ، فـي غ�سون �سنتني ، بو�سع واعتماد خطة عمل مف�سلة للتنفـيذ الفعلي 

والتدريجي ملبداأ اإلزامية التعليم وجمانيته للجميع ، خالل عدد معقول من ال�سنني يحدد 

فـي اخلطة .

املــادة ) 15 (
1 - تقر الدول الأطراف فـي هذا العهد باأن من حق كل فرد :

  اأ - اأن ي�سارك فـي احلياة الثقافـية ،

ب - اأن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته ،

فني  اأو  علمي  اأثر  اأي  عن  الناجمة  واملادية  املعنوية  امل�سالح  حماية  من  يفـيد  اأن   - ج 

اأو اأدبي من �سنعه .

�سمان  بغية  �ستتخذها  التي  التدابري  فـي   ، العهد  هذا  فـي  الأطراف  الدول  تراعي   -  2

العلم  �سيانة  تتطلبها  التي  التدابري  تلك  ت�سمل  اأن   ، احلق  لهذا  الكاملة  املمار�سة 

والثقافة واإمناوؤهما واإ�ساعتهما .

للبحث  عنها  غنى  ل  التي  احلرية  باحرتام  العهد  هذا  فـي  الأطراف  الدول  تتعهد   -  3

العلمي والن�ساط الإبداعي .

4 - تقر الدول الأطراف فـي هذا العهد بالفوائد التي جتنى من ت�سجيع واإمناء الت�سال 

والتعاون الدوليني فـي ميداين العلم والثقافة .

اجلزء الرابع
املــادة ) 16 (

1 - تتعهد الدول الأطراف فـي هذا العهد باأن تقدم ، طبقا لأحكام هذا اجلزء من العهد ، 

تقاريـر عن التدابـري التي تكون قد اتخذتهـا وعن التقـدم املحـرز على طريـق �سمـان 

احرتام احلقوق املعرتف بها فـي هذا العهد .
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2 - اأ - توجه جميع التقارير اإلى الأمني العام لالأمم املتحدة ، الذي يحيل ن�سخا منها اإلى 
املجل�س القت�سادي والجتماعي للنظر فـيها طبقا لأحكام هذا العهد ،

ب - على الأمني العام لالأمم املتحـدة اأي�سا ، حني يكـون التقريـر الوارد من دولة طرف 
اخت�سا�س  فـي  باأي م�ساألة تدخل  ، مت�سال  اأكرث منه  اأو  اأو جزء   ، العهد  فـي هذا 
اإحدى الوكالت املتخ�س�سة وفقا ل�سكها التاأ�سي�سي وتكون الدولة الطرف املذكورة 
ع�سوا فـي هذه الوكالة ، اأن يحيل اإلى تلك الوكالة ن�سخة من هذا التقرير اأو من 

جزئه املت�سل بتلك امل�ساألة ، ح�سب احلالة .

املــادة ) 17 (
ي�سعه  لربنامج  طبقا   ، مراحل  على  تقاريرها  العهد  هذا  فـي  الأطراف  الدول  تقدم   -1
بعد   ، العهد  هذا  نفاذ  بدء  من  �سنة  غ�سون  فـي  والجتماعي  القت�سادي  املجل�س 

الت�ساور مع الدول الأطراف والوكالت املتخ�س�سة املعنية .
2 - للدولة اأن ت�سري فـي تقريرها اإلى العوامل وامل�ساعب التي متنعها من الإيفاء الكامل 

باللتزامات املن�سو�س عليها فـي هذا العهد .
3 - حني يكون قد �سبق للدولة الطرف فـي هذا العهد اأن اأر�سلت املعلومات املنا�سبة اإلى الأمم 
املعلومات  اإيراد هذه  تكرار  لزوم  ينتفـي   ، املتخ�س�سة  الوكالت  اإحدى  اإلى  اأو  املتحدة 

ويكتفـى باإحالة دقيقة اإلى املعلومات املذكورة .
املــادة ) 18 (

للمجل�س القت�سادي والجتماعي ، مبقت�سى امل�سوؤوليات التي عهد بها اإليه ميثاق الأمم 
املتحدة فـي ميدان حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية ، اأن يعقد مع الوكالت املتخ�س�سة 
ما يلزم من ترتيبات كيما توافـيه بتقارير عن التقدم املحرز فـي تاأمني المتثال ملا يدخل 
عن  تفا�سيل  التقارير  هذه  ت�سمني  وميكن   ، العهد  هذا  اأحكام  من  اأن�سطتها  نطاق  فـي 
هذا  ب�ساأن  الوكالت  هذه  فـي  املخت�سة  الأجهزة  اعتمدتها  التي  والتو�سيات  املقررات 

المتثال .
املــادة ) 19 (

املتعلقة  التقارير  الإن�سان  حقوق  جلنة  اإلى  يحيل  اأن  والجتماعي  القت�سادي  للمجل�س 
بحقوق الإن�سان واملقدمة من الدول عمال باملادتني ) 16 و 17 ( ومن الوكالت املتخ�س�سة 

عمال باملادة ) 18 ( ، لدرا�ستها وو�سع تو�سية عامة ب�ساأنها اأو لإطالعها عليها عند القت�ساء .
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املــادة ) 20 (
للـــدول الأطــراف فــي هــذا العهـــد وللوكــــالت املتخ�س�ســة املعنيــــة اأن تقـدم اإلــى املجلــ�س 
الإن�سان  حقوق  جلنة  تبديها  عامة  تو�سية  اأي  على  مالحظات  والجتماعي  القت�سادي 
مبقت�سى املادة ) 19 ( اأو على اأي اإمياء اإلى تو�سية عامة يرد فـي اأي تقرير للجنة حقوق 

الإن�سان اأو فـي اأي وثيقة تت�سمن اإحالة اإليها .
املــادة ) 21 (

للمجل�س القت�سادي والجتماعي اأن يقدم اإلى اجلمعية العامة بني احلني واحلني تقارير 
الأطراف  الدول  الواردة من  للمعلومات  عامة وموجز  ذات طبيعة  تو�سيات  ت�ستمل على 
على  املحرز  والتقدم  املتخذة  التدابري  حول  املتخ�س�سة  الوكالت  ومن  العهد  هذا  فـي 

طريق كفالة تعميم مراعاة احلقوق املعرتف بها فـي هذا العهد .
املــادة ) 22 (

للمجل�س القت�سادي والجتماعي ا�سرتعاء نظر هيئات الأمم املتحدة الأخرى وهيئاتها 
الفرعية ، والوكــالت املتخ�س�ســة املعنيـة بتوفـري امل�ساعـدة التقنيـة ، اإلى اأي م�سائـل تن�ساأ 
عن التقارير امل�سار اإليها فـي هذا اجلزء من هذا العهد وميكن اأن ت�ساعد تلك الأجهزة كل 
اأن  فـي جمال اخت�سا�سه ، على تكوين راأي حول مالءمة اتخاذ تدابري دولية من �ساأنها 

ت�ساعد على فعالية التنفـيذ التدريجي لهذا العهد .
املــادة ) 23 (

توافق الدول الأطراف فـي هذا العهد على اأن التدابري الدولية الرامية اإلى كفالة اإعمال 
وتوفـري   ، تو�سيات  واعتماد   ، اتفاقيات  عقد  ت�سمل  العهد  هذا  فـي  بها  املعرتف  احلقوق 
والدرا�سة  الت�ساور  بغية  تقنية  واجتماعات  اإقليمية  اجتماعات  وعقد   ، تقنية  م�ساعدة 

تنظم بال�سرتاك مع احلكومات املعنية .
املــادة ) 24 (

باأحكام  تاأويله على نحو يفـيد م�سا�سه  العهد ما يجوز  اأحكام هذا  اأي حكم من  لي�س فـي 
ميثاق الأمم املتحدة واأحكام د�ساتري الوكالت املتخ�س�سة التي حتدد م�سوؤوليات مختلف 

هيئات الأمم املتحدة والوكالت املتخ�س�سة ب�سدد امل�سائل التي يتناولها هذا العهد .
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املــادة ) 25 (

لي�س فـي اأي حكم من اأحكام هذا العهد ما يجوز تاأويله علـى نحو يفـيد م�سا�سه مبا جلميع 

ال�سعوب من حق اأ�سيل فـي حرية التمتع واالنتفاع كليا برثواتها ومواردها الطبيعية .

اجلزء اخلام�س

املــادة ) 26 (

1 - هذا العهد متاح لتوقيع اأي دولة ع�سو فـي االأمم املتحدة اأو ع�سو فـي اأي وكالة من 

وكاالتها املتخ�س�سة واأي دولة طرف فـي النظام االأ�سا�سي ملحكمة العدل الدولية ، واأي 

دولة اأخرى دعتها اجلمعية العامة للأمم املتحدة اإلى اأن ت�سبح طرفا فـي هذا العهد .

2 - يخ�سع هذا العهد للت�سديق . وتودع �سكوك الت�سديق لدى االأمني العام للأمم املتحدة .

3 - يتـــاح االن�سمـــــام اإلى هذا العهـــد الأي دولـــة من الـدول امل�سار اإليها فــي الفقـــرة ) 1 ( 

من هذه املادة .

4 - يقع االن�سمام باإيداع �سك ان�سمام لدى االأمني العام للأمم املتحدة .

5 - يخطــر االأميــن العــــام للأمـــم املتحـــدة جميــع الــدول التي تكـــون قد وقعـــت هذا العهــد 

اأو ان�سمت اإليه باإيداع كل �سك من �سكوك الت�سديق اأو االن�سمام .

املــادة ) 27 (

الت�سديق  اأو  االن�سمام  اإيداع �سك  تاريخ  اأ�سهر من  بعد ثلثة  العهد  نفاذ هذا  يبداأ   -  1

اخلام�س والثلثني لدى االأمني العام للأمم املتحدة .

�سـك  اإيـداع  مت  قد  يكـون  اأن  بعد  اإليه  تن�سـم  اأو  العهـد  هذا  ت�سـدق  التي  الدول  اأما   -  2

الت�سديق اأو االن�سمام اخلام�س والثلثني فـيبداأ نفاذ هذا العهد اإزاء كل منها بعد ثلثة 

اأ�سهر من تاريخ اإيداعها �سك ت�سديقها اأو �سك ان�سمامها .

املــادة ) 28 (

تت�سكل  التي  الوحدات  جميع  على   ، ا�ستثناء  اأو  قيد  اأي  دون   ، العهد  هذا  اأحكام  تنطبق 

منها الدول االحتادية .
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املــادة ) 29 (
العام  اأن تقرتح تعديال عليه تودع ن�سه لدى الأمني  1- لأي دولة طرف فـي هذا العهد 
هذا  فـي  الأطراف  الدول  باإبالغ  العام  الأمني  يقوم  ذلك  اإثر  وعلى   . املتحدة  لالأمم 
اإذا كانت حتبذ عقد موؤمتر  اإعالمه عما  اإليها  ، طالبا  باأي تعديالت مقرتحة  العهد 
للدول الأطراف للنظر فـي تلك املقرتحات والت�سويت عليها . فاإذا حبذ عقد املوؤمتر 
ثلث الدول الأطراف على الأقل عقده الأمني العام برعاية الأمم املتحدة . واأي تعديل 
تعتمده اأغلبية الدول الأطراف احلا�سرة واملقرتعة فـي املوؤمتر يعر�س على اجلمعية 

العامة لالأمم املتحدة لإقراره .
2 - يبداأ نفاذ التعديالت متى اأقرتها اجلمعية العامة لالأمم املتحدة وقبلتها اأغلبية ثلثي 

الدول الأطراف فـي هذا العهد ، وفقا لالإجراءات الد�ستورية لدى كل منها .

3 - متى بداأ نفـاذ هذه التعديالت ت�سبح ملزمة للـدول الأطـراف التي قبلتها ، بينما تظل 

الدول الأطراف الأخرى ملزمة باأحكام هذا العهد وباأي تعديل �سابق تكون قد قبلته .

املــادة ) 30 (
ب�سرف النظر عن الخطارات التي تتم مبقت�سى الفقرة ) 5 ( من املادة ) 26 ( ، يخطر 

الأمني العام لالأمم املتحدة جميع الدول امل�سار اإليها فـي الفقرة ) 1 ( من املادة املذكورة 

مبا يلي :

اأ - التوقيعات والت�سديقات والن�سمامات التي تتم طبقا للمادة ) 26 ( ،

ب - تاريخ بدء نفاذ هـذا العهـد مبقت�سـى املادة ) 27 ( ، وتاريــخ بدء نفــاذ اأي تعديــالت 

تتم فـي اإطار املادة ) 29 ( .

املــادة ) 31 (
1 - يودع هذا العهد ، الذي تت�ساوى فـي احلجية ن�سو�سه بالأ�سبانية والإنكليزية والرو�سية 

وال�سينية والفرن�سية ، فـي محفوظات الأمم املتحدة .

2 - يقوم الأمني العـام لالأمـم املتحـدة باإر�سـال �سـور م�سدقـة من هذا العهـد اإلى جميـع 

الدول امل�سار اإليها فـي املادة ) 26 ( .
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