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العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعهد الدولي 
 الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

  
 

 10 إلىيناير /آانون الثاني 27 في الفترة من هاتادورأولى لجنة حقوق اإلنسان عقدت   
قررت لجنة و.  من سبع دول أعضاءمؤلفة لجنة صياغة  وُأنشئت خاللها،1947 فبراير/شباط

 إلى 9 الفترة من  التي ُعقدت في األولىاللجنة في دورتهالمنبثقة عن االصياغة 
مشروع أولي إلعالن أو بيان يحدد المبادئ العامة : إعداد وثيقتين، 1947 هيوني/حزيران 25

في شكل  صياغتهايمكن أنه اللجنة ارتأت  اتفاقية بشأن المسائل التي مشروع و؛لحقوق اإلنسان
إلى لجنة حقوق اإلنسان ) E/CN.4/21(تقرير لجنة الصياغة وقدِّم .  قانونًاامات ملزمةالتز

 اللجنة توصية قرَّتوأ. 1947ديسمبر / آانون األولقدت في الثانية التي ُعا في دورته فيهللنظر
قبول لالعديد من الحكومات على استعداد لحيث آان  وثيقتين منفصلتين، بإعدادلجنة الصياغة 

  إعدادوترآزت الجهود بالتالي على. دون أن يحّل محلها لو صدر قبل االتفاقية، نبإعال
بموجب القرار إلى اعتماد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان أفضى  وهذا مامشروع إعالن، 

 العالمي لحقوق انظر اإلعالن (1948ديسمبر /آانون األول 10 المؤرخ) 3-د( ألف - 217
مجلس االقتصادي واالجتماعي أن  إلى الفسه، طلبت الجمعية العامةوفي القرار ن). اإلنسان

خاص  عهد األولوية في عملها إلعداد مشروع يالء من لجنة حقوق اإلنسان مواصلة إلتمسي
وأحال المجلس االقتصادي )). 3-د( ـاءه - 217القرار (تنفيذه لقوق اإلنسان ومشروع تدابير بح

 )8-د (191 إلى لجنة حقوق اإلنسان بموجب القرار هذا لجمعية العامة اواالجتماعي قرار
 . 1949فبراير / شباط9 المؤرخ

 
 1950أعدَّت لجنة حقوق اإلنسان أثناء دورتها السادسة التي ُعقدت في عام و  
 تقرير إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي للنظر فيه في دورته ، وقدِّمتفاقيةأوال لال امشروع

 على المجلس ، آان معروضًاعالوة على ذلكو. )Add.1و  Corr.1  وE/1618(السادسة 
آانا ، و)E/1732 و Corr.1  وE/1721 (إعدادهما اللجنة إلى األمين العام طلبت انتقرير

 ة اإلنسان المقترح اللجنة المعنية بحقوقمكانية قيامإبنود االتحادية واالستعمارية، وال يتناوالن
) 11-د(أوًال  303في القرار خلص المجلس و.  الدولية من محكمة العدلاوىالتماس الفتب

 ما لم تتخذ الجمعية  إحراز مزيد من التقدمه ال يمكن أنإلى 1950غسطس أ/آب 9المؤرخ 
 العامة للمشروع األول مدى المالءمة، بما في ذلك معينة بشأن مسائل اتية قرارات سياسالعامة

 بالحقوق االقتصادية واالجتماعية خاصةواد م واستحسان إدراجوالمواد المتعلقة بتنفيذه، 
 غير المتمتعة بالحكم األقاليمالدول االتحادية وب متعلقةواد خاصة م واستحسان إدراجوالثقافية، 

 ا دورتهأثناءنظرت الجمعية العامة في هذه المواضيع و. الذاتي واألقاليم المشمولة بالوصاية
، القاضي بأنه 1950يسمبر د/آانون األول 4 المؤرخ) 5-د (421 القرار تالخامسة، واعتمد

تطبيقه ب متعلق بند عن  فضًال،شمل الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةيلعهد أن ل ينبغي
حقوق وإدراج  ، لجنة حقوق اإلنسانالتي اقترحتها المواد شاريع مه ينبغي تنقيحاإلقليمي، وبأن

الدول االتحادية ب في األحكام المتعلقة لنظرا اللجنة إلىلب  ُط،وعالوة على ذلك. إضافية
 ال المجلس االقتصادي واالجتماعيوأح. مزعومة للعهدالنتهاآات الاب  المرتبطةوااللتماسات

 . 1951فبراير /شباط 23 المؤرخ) 12-د (349القرار إلى لجنة حقوق اإلنسان بموجب القرار 
 

بمساعدة و، 1951 في عام ُعقدت التي  السابعةافي دورتهوأنهت لجنة حقوق اإلنسان   
ومنظمة ) اليونسكو(ممثلي منظمة العمل الدولية ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

 انظر(حقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الخاص بالمشروعها إعداد الصحة العالمية، 
 Corr.4، و Corr.3  و،)بالفرنسية فقط( Corr.2و ، Corr.1 ، وE/1681تقرير اللجنة، 

 اريع ناقش مشالذيم التقرير إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي، وقدِّ)). باإلسبانية فقط(
،  التي آانت دائرة المناقشاتوبالنظر إلى.  العام نفسهفي في دورته اتنفيذه المواد وتدابير

عية العامة ، دعا المجلس الجم1951غسطس أ/آب 29 المؤرخ) 13-د (384بموجب القرار و
 الحقوق االقتصادية ًا بشأن أحكام عهد واحدفيمعًا أن تدرج بإلى إعادة النظر في قرارها 
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 في الدورة السادسة للجمعية العامةو. الحقوق المدنية والسياسيةبشأن واالجتماعية والثقافية، و
قوق اإلنسان وتدابير الخاص بح العهد مشروعسألة م، نوقشت 1951 في عام التي ُعقدت

في ، ثم )لجنة الشؤون االجتماعية واإلنسانية والثقافية (أربعين جلسة للجنة الثالثة في ،التنفيذ
 في الجلسة العامة، طلبت الجمعية متواصلةمناقشات وبعد . لجمعية العامةلجلستين عامتين 

 ُتعد رارها السابق، أن لق، خالفًا1952فبراير /شباط 5 المؤرخ) 6-د (543العامة في القرار 
وبناًء . الجمعية العامةعهدين منفصلين يعرضان متزامنين لتنظر فيهما  لجنة حقوق اإلنسان

عقد ، 1952فبراير /شباط 5 المؤرخ) 6-د (549 الجمعية العامة في القرار على طلب أيضًا
يات ، وأحال التوص1952مارس /آذار 24 فيلمجلس االقتصادي واالجتماعي جلسة خاصة ا

 . أعاله إلى لجنة حقوق اإلنسان
 

 ا إعداد مشروعي العهدين في دورتيهبشأنلجنة حقوق اإلنسان عملها وواصلت   
بيد . تنفيذ تعليمات الجمعية العامةمن  الوقت المتاح،  حدودتمكن، فيت لم االثامنة والتاسعة، لكنه

انظر  (1954 في عام قدتالتي ُعفي دورتها العاشرة أنها تمكنت من إنجاز مشروعي العهدين 
جوهر النظر في  دون  واعتمد المجلس االقتصادي واالجتماعي،).E/2573تقرير اللجنة، 
تقرير الذي أحال به ، 1954 يوليه/تموز 29 المؤرخ )17-د( باء أوًال 545، القرار المشروعين

، 1954 في عام التي ُعقدتفي الدورة التاسعة للجمعية العامة و. اللجنة إلى الجمعية العامة
 . دين العهي لمشروعاألولى تها اللجنة الثالثة التي بدأت قراءإلى أحيل البند مجددًا

 
حتى   من الدورة العاشرة اللجنة الثالثة إطار فيدين العهيإعداد مشروعواستمر   

، 1963في عام و. 1962و  1955  أي بين عامي للجمعية العامة،الدورة السابعة عشرة
لجمعية العامة، إلى ا  المقدَّمانظر تقرير اللجنة الثالثة( النهائية  الموضوعيةوادالماعُتِمدت 
A/5655 .(إلى ، دعت الجمعية العامة جميع الحكومات 1963ديسمبر /آانون األول 12 وفي

 العتماد  خاصًا اللجنة الثالثة، وقررت أن تبذل جهدًاذي اعتمدتهلنظر في نص المواد الا
 التاسعة ا دورتهأثناء دين، العهمشروعي لحكام الختاميةما في ذلك األالنصوص بأآملها، ب

 سائدة خاصة التي آانت للظروف الولكن نظرًا)). 18-د (1960القرار (عشرة في العام التالي 
، وقررت الجمعية العامة في 1964دين في عام العهالمتعلق بالعمل لم تتسنَّ مواصلة ، آنذاك

جدول اآتظاظ  بسبب، إرجاء النظر في الموضوع 1965دت في عام الدورة العشرين التي ُعق
وفي الدورة الحادية ). 1965ديسمبر /آانون األول 20 المؤرخ) 20-د (2080القرار (أعمالها 
 األحكام معتمدًة، عهدين، أنجزت اللجنة الثالثة صياغة ال1966 في عام  التي ُعقدتوالعشرين

 العهدين والبروتوآول االختياري الملحق ادم مشروعوُق. ر التنفيذدابيالمتعلقة بت وادالختامية والم
 المقدَّم انظر تقرير اللجنة الثالثة(لجمعية العامة إلى ابالعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

المناقشات التي دارت في الجلسة العامة، اعتمدت وبعد ). A/6564لجمعية العامة، ا إلى
 المؤرخ ،)21-د( ألف 220 القرار الواردة فيع توصية اللجنة الثالثة جماالجمعية العامة باإل

في تصويت منفصل، و. ة بهالصكوك الثالثمع إرفاق ، 1966ديسمبر /آانون األول 16
تصويت باعتمدت الجمعية العامة العهد الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 

صويت بتالخاص بالحقوق المدنية والسياسية، العهد و، صفر أصوات مقابل 105 بأغلبية
حقوق بال الخاص، والبروتوآول االختياري الملحق بالعهد صفر أصوات مقابل 106 بأغلبية

 عن  عضوًا38 وامتناع صوتين،مقابل صوتًا  66  بأغلبيةتصويت، بالمدنية والسياسية
 .التصويت

   
 وفقًاو. 1966ديسمبر /األولآانون  16 الصكوك الثالثة في ُفتح باب التوقيع علىو  

 3العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في  بدأ نفاذ ألحكام آل منها،
إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بدأ نفاذ  و،1976يناير /آانون الثاني

  .1976مارس /آذار 23 بروتوآوله االختياري، في جانب


