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 ,בעלות האמנה
ההכרה , ומות המאוחדותכי בהתא� לעקרונות המוצהרי� במגילת הא, בשימ  אל ליב 

בכבוד� העצמי ובזכויותיה� השוות והבלתי ניתנות לשלילה של כל בני משפחת האד� היא 

 ,הצדק והשלו� בעול�, יסוד� של החירות

 

 :כי זכויות אלה נובעות מכבודו העצמי של האד�, בהכיר 

את אפשר יהא להגשי� , כי בהתא� להצהרה האוניברסלית בדבר זכויות האד� ,בהכיר 
, הנהני� מחירות אזרחית ופוליטית ומחופש מפחד וממחסור, האידיאל של בני אנוש חופשיי�

, רק א� יווצרו תנאי� שבה� יוכל כל אד� ליהנות מזכויותיו האזרחיות והפוליטיות

 ,החברתיות והתרבותיות, מזכויותיו הכלכליות
ות לתמו# בכיבוד  בשימ  אל לב  להתחייבות  של המדינות לפי מגילת האומות המאוחד

 ,ובשמירת  האוניברסליי� של זכויותיו וחירויותיו של האד�

, בהיותו בעל חובות כלפי יחידי� אחרי� וכלפי הציבור שאליו הוא משתיי#, כי היחיד ,בהבינ 

 ,מוטלת עליו אחריות להשתדל למע  קידו� הזכויות שהוכרו באמנה זו ושמירת 

  :הסכימו על הסעיפי� הבאי�
  1חלק 

 
 �  1סעי

בתוק� זכות זו חופשיי� ה� לקבוע את מעמד� . לכל העמי� הזכות להגדרה עצמית. א

  .החברתי והתרבותי, הפוליטי ולשקוד בחופשיות על פיתוח� הכלכלי
להעניק באורח חופשי מעושר� וממשאביה� , למטרותיה� שלה�, כל העמי� רשאי�. ב

המבוסס על , יתו� פעולה כלכלי בינלאומימבלי לפגוע בהתחייבויות הנובעות מש, הטבעיי�
בשו� מקרה אי  לשלול מע� את אמצעי , ומ  המשפט הבינלאומי, עקרו  התועלת ההדדית

  .מחייתו
לרבות אלו הנושאות באחריות לגבי ניהול שטחי� שאינ� , המדינות בעלות האמנה הזאת. ג

, ויכבדו זכות זו, עצמיתיקדמו את מימוש הזכות להגדרה , בעלי ממשל עצמי ושטחי נאמנות

  .בהתא� להוראותיה של מגילת האומות המאוחדות

 
  2חלק 
 �  2סעי

כל מדינה שהיא צד באמנה זו מתחייבת לכבד ולהבטיח לכל היחידי� בתחומיה והכפופי� . א
, צבע, כגו  מטעמי גזע, ללא הפליה מכל סוג שהוא, לשיפוטה את הזכויות שהוכרו באמנה זו

יחוס או כל מעמד , רכוש, מוצא לאומי או חברתי ,או אחרת, דעה פוליטית ,דת, לשו , מי 

  .אחר

מתחייבת מדינה  ,מקו� שטר� נעשה הדבר באמצעי� הקיימי� התחיקתיי� או אחרי�. ב
בהתא� להליכי חוקתה ולהוראותיה של , שהיא צד באמנה זו לנקוט את הצעדי� הדרושי�

כפי שיהא דרוש לש� מת  תוק� , י� או אחרי�כדי לאמ% אות� אמצעי� תחיקתי, אמנה זו

  .לזכויות שהוכרו באמנה זו

  :מדינה שהיא צד באמנה זו מתחייבת. ג




על
א�, תעמוד לו תרופה יעילה, כפי שהוכרו בזה ,נפגעו זכויותיו וחירויותיו של אד� .1

  ;פי שאותה פגיעה בוצעה בידי אישי� הפועלי� בסמכות רשמית

, תרופה כזו תיקבע זכותו לכ# בידי הרשומות השיפוטיותכי אד� התובע , להבטיח .2

שהוקמה  ,או בידי כל רשות מוסמכת אחרת, המינהליות או המחוקקות המוסמכות
ולפתח את האפשרויות של תרופה , ידי מערכת המשפט של המדינה
לש� כ# על

  ;שיפוטית

  .כי הרשויות המוסמכות יכפו תרופות כאמור לכשיוענקו, להבטיח .3
  

 �  3סעי
המדינות שה  צד באמנה זו מתחייבות להבטיח את זכות� השווה של גברי� ונשי� להנאה 

  .מכל הזכויות האזרחיות והמדיניות המפורטות באמנה זו
  

 �  4סעי
רשאיות , בשעת חירו� כללית המאיימת על חיי האומה ואשר על קיומה הוכרז רשמית. א

, פי אמנה זו
� מהתחייבויותיה  שעלהמדינות שה  צד באמנה זו לנקוט אמצעי� הגורעי

ובלבד שאות� אמצעי� לא יהיו בלתי  ,במידה הנדרשת במדוקדק מפאת חומרת המצב
פי המשפט הבינלאומי ולא יגררו הפליה שתהא 
מתיישבי� ע� התחייבויותיה  האחרות על

 .דת או מוצא חברתי, לשו , מי  ,צבע, מבוססת א# ורק על טעמי גזע
לא תהיה מותרת לפי הוראה  18
ו, 16, 15, 11) 'ב
ו' ק א"ס( 8, 7, 6הסעיפי� שו� גריעה מ  . ב

 .זו

כל מדינה בעלת אמנה זו המשתמשת בזכות הגריעה תודיע מיד לשאר המדינות בעלות  .ג
על ההוראות שמה  גרעה ועל , באמצעות המזכיר הכללי של האומות המאוחדות, האמנה

בדבר התארי# שבו תובא , ה נוספת תינת  באותה דר#הודע. הטעמי� אשר הניעוה לגריעה זו

 .הגריעה לידי גמר
  

 �  5סעי
, קבוצה או יחיד, אי  באמנה זו דבר אשר נית  לפרשו כמורה על זכות שהיא בידי מדינה. א

הכחדת  של הזכויות והחירויות שהוכרו  
לפתוח בפעולה או לבצע מעשה אשר תכלית� 

 .ה יותר מכפי שנקבע באמנה זואו הגבלת  במידה גדול, באמנה זו

בכל , המוכרות או הקיימות ,לא תותר כל הגבלה או גריעה לגבי זכויות היסוד של האד�. ב
באמתלה כי אמנה זו אינה , תקנות או נהגי�, אמנות, בהתא� לחוקי�, מדינה בעלת האמנה

  .כי היא מכירה בה  במידה קטנה יותר, או, מכירה באות  זכויות
  

  3חלק 
�  6 סעי

אי  לשלול משו� אד� את . ידי החוק
זכות זו תוג  על. לכל ב  אנוש זכות טבעית לחיי�. א

  .חייו באורח שרירותי
נית  גזור די  מוות רק לגבי הפשעי� החמורי� ביותר , בארצות שבה  לא בוטל עונש המוות. ב

ואת האמנה בהתא� לדי  שבתוק� בעת ביצועו של הפשע ושאינו נוגד את הוראות אמנה זו 
די  סופי 
אפשר לבצע עונש זה רק בעקבות פסק. בדבר מניעת הפשע של השמדת ע� ענישתו

  .משפט מוסמ#
שהוצא עלי ידי בית
מוב  כי אי  בסעי� זה דבר המסמי# , כאשר שלילת החיי� מהווה פשע של השמדת ע�. ג

ה לפי הוראות מדינה שהיא צד באמנה זו לגרוע בכל דר# שהיא מתחייבת שקיבלה על עצמ

  .האמנה בדבר מניעת הפשע של השמדת הע� וענישתו
חנינה , חנינה כללית. תהיה לו הזכות לבקש חנינה או המתקת גזר הדי , נדו  אד� למוות. ד

  .אישית או המתקת הדי  אפשר להעניק  בכל המקרי�



, שרה שני�לא יוטל גזר די  מוות בשל עבירות שנעברו בידי אד� שלא מלאו לו שמונה ע. ה

  .והוא לא יבוצע לגבי אישה הרה
אי  דבר בסעי� זה שנית  להסתמ# עליו כדי לדחות או למנוע את ביטולו של גזר די  מוות . ו

  .ידי מדינה שהיא צד באמנה זו
על
  

 �  7סעי

; בלתי אנושיי� או משפילי� ,או בפני יחס או עונש אכזריי�, לא יועמד אד� בפני עינויי�. א

  .בפני ניסוי רפואי או מדעי, יועמד אד� בלא הסכמתו החופשיתלא , בפרט
 � 8סעי

 .עבודת וסחר עבדי� ייאסרו על צורותיה�; לא יוחזק אד� בעבדות. א

  .לא יוחזק אד� בשעבוד. ב

  .ג

 ;לא יאול% אד� לבצע עבודת כפייה או עבודת חובה .1

, עונש עבודת פר#דלעיל כמוציא מכלל אפשרות ביצועו של ) 1('ק ג"אי  לפרש את ס .2
בארצות שבה  אפשר להטיל עונשי מאסר ע� , די  של בית משפט מוסמ#
בהתא� לגזר

 ;עבודות פר# על פשעי� מסוימי�

 :כולל" עבודת כפייה או עבודת חובה"ק זה לא יהא המונח "לעניי  ס .3

i. הנמצא במעצר , )2(שלא נזכרו בפסקה , עבודה או שירות �ברגיל מאד �והנתבעי

 ;או מאד� בהיותו משוחרר על תנאי ממעצר כאמור, מצו חוקי של בית משפטכתוצאה 

ii. שירות לאומי , ובארצות שבה  מוכר סירוב מטעמי מצפו , שירות בעל אופי צבאי

 ;שנתבע כחוק מסרבני� מטעמי מצפו 

iii.  על חיי הציבור �או אסו  המאיימי �של שעת חירו �שירות שנתבע במקרי

 .ורווחתו

iv. חלק מ  החובות האזרחיות הרגילותעבוד �ה או שירות שה. 
  

 �  9סעי
לא יהא אד� נתו  במעצר או . לכל אד� שמורה הזכות לחירות אישית ולבטחו  אישי. א

לא תשלל חירותו של אד� אלא מטעמי� ובהתא� להליכי� שנקבעו . במאסר שרירותיי�

  .בחוק
וכ  יודיעוהו ללא דיחוי על כל , מעצרועל הנימוקי� ל, בעת מעצרו, אד� שנעצר יודיעוהו. ב

  .אשמה המועלית נגדו
או בפני נושא , אד� שנעצר או נאסר בשל האשמה בעבירה פלילית יובא מיד בפני שופט. ג

ויש לשופטו תו# פרק זמ  סביר או , משרה אחר שהוסמ# כחוק להפעיל סמכות שיפוטית
א# נית  להתנות , זק במשמורתלא יהא זה כלל מקובל שאד� המצפה למשפט יוח. לשחררו

, את השחרור של האד� בערבויות להתייצב לדי  בכל שלב אחר של ההליכי� המשפטיי�

  .לש� ביצוע גזר הדי , ובמקרה הצור#

 ,אד� אשר חירותו נשללה באמצעות מאסר או מעצר יהיה זכאי לנקוט הליכי� בבית משפט. ד
א� , ולצוות על שיחרורו, דבר חוקיות מעצרוב, להחליט, כדי שבית משפט זה יוכל ללא דיחוי

  .המעצר אינו חוקי
אד� שהיה קרב  למאסר או למעצר בלתי חוקיי� תהיה לו זכות לפיצויי� הניתנת להוצאה . ה

  .לפועל
  

  �  10סעי
אנשי� שנשללה חירות� ינהגו בה� ברוח אנושית ומתו# התחשבות בכבודו העצמי של . א

  .האד�



  .ב

ויהיו , מבני אד� שהורשעו, יובדלו למעט בנסיבות חורגות מ  הרגילאנשי� שהואשמו  .1

 .נתוני� ליחס מיוחד המתאי� למעמד� כאנשי� שלא הורשעו

  .קטיני� שהואשמו יובדלו ממבוגרי� ועניינ� ייחר% מהר ככל האפשר .2
מערכת בתי הכלא תכלול טיפול באסירי� אשר מטרתו העיקרית היא תיקונ� ושיקומ� . ג

עברייני� צעירי� יובדלו ממבוגרי� ויוענק לה� טיפול המתאי� לגיל� ולמעמד� , החברתי

  .המשפטי
  

 �  11סעי

  .כי אי  הוא יכול לקיי� התחייבות חוזית, לא ייאסר אד� בשל הנימוק האחד
  

 �  12סעי
לנוע ולבחור את מקו� , בתו# שטח זה, אד� הנמצא כחוק בתו# שטחה של מדינה זכותו. א

  .חופשימגוריו באורח 

  .לרבות ארצו הוא, כל אד� ב  חורי  לעזוב כל אר% שהיא. ב
, למעט אות  הגבלות הקבועות בחוק, הזכויות שצויינו לעיל לא יהיו כפופות לכל הגבלות. ג

, בריאות או מוסר הציבור) תקנת הציבור(הסדר הציבורי , הנחוצות לשמירת הבטחו  הלאומי

  .ישבות ע� הזכויות האחרות שהוכרו באמנה זואו זכויות הזולת וחירויותיו המתי

  .לא תישלל באורח שרירותי מאיש הזכות להיכנס לארצו הוא. ד
  

 �  13סעי
זר הנמצא בתחומיה של מדינה שהיא צד באמנה זו אי  לגרשו ממנה אלא בביצועה של החלטה 

ל בטחו  למעט מקו� שבו נימוקי� מחייבי� ש, ותינת  לו האפשרות, שנתקבלה בהתא� לחוק

בהיותו מיוצג , וכי עניינו ייבח  מחדש, להגיש את הנימוקי� נגד גירושו ,לאומי תובעי� אחרת
הרשות , במיוחד, או בפני אד� או בני אד� שמינתה, בפני הרשות המוסמכת, לתכלית זו

  .המוסמכת
  

 �  14סעי
, שמע כיאותכי טיעונו יי, כל אד� זכאי לכ#, הכל שווי� לפני בתי המשפט ובתי הדי . א

אשר יחליט בי  , שהוק� לפי החוק, בלתי תלוי וחסר פניות, בפני בית משפט מוסמ#, בפומבי
נית  . בדבר כל אשמה בעלת אופי פלילי נגדו ובי  בדבר זכויותיו וחובותיו בתובענה אזרחית

הסדר  ,יתנהל בדלתיי� סגורות בשל טעמי� של מוסר, כולו או מקצתו, להחליט כי המשפט
או בשעה שטובת חייה� , או בטחו  לאומי בחברה דמוקרטית) תקנת הציבור(ורי הציב

, או במידה שלדעת בית המשפט נחו% הדבר בהחלט, הפרטיי� של בעלי הדי  תובעת זאת

א� על פי כ  כל  .מקו� שלרגל נסיבותיו המיוחדות של המשפט תפגע הפומביות בעניי  הצדק
למעט מקו� שטובתו של קטי  , י יפורס� ברבי�פסק די  שיוצא במשפט פלילי או אזרח

או מקו� שהמשפט נסב על סכסוכי� בענייני אישות או על , תובעת כי ייעשה אחרת

  .אפוטרופסות על ילדי�

  .כל אד� שהואש� בעבירה פלילית יוחזק ח� מפשע עד אשר תוכח אשמתו כדי . ב

  :לערבויות מינימו� אלו, תו# שוויו  גמור, כל אד� שהואש� בעבירה פלילית זכאי. ג

את מהותו ואת עילתו של , בלשו  שאותה הוא מבי , מיד ובמפורט, כי יודיעוהו .1

  ;האישו� שהוגש נגדו

כי יינתנו לו הזמ  והאמצעי� הדרושי� לש� הכנת הגנתו וכדי להתקשר ע� סניגור  .2

  ;שהוא עצמו בחר בו

  ;כי יועמד לדי  בלא השהייה יתרה .3



א� אי  ; או בעזרת סניגור שהוא עצמו בחר בו, תו ומתגונ  בעצמוכי יהא נדו  בנוכחו .4
יועמד לרשותו , ובכל מקרה שעניי  הצדק יתבע זאת, לו סניגור יודיעוהו על זכותו לכ#

  ;א� אי  בידו אמצעי� מספיקי� לשל� לו, ללא הוצאות, סניגור ממונה

ישיג את התיצבות� וכי , ידי אד� מטעמו את העדי� שכנגדו
כי יחקור אישית או על .5

  ;וחקירת� של עדי� מטעמו באות� תנאי� כמו העדי� שכנגדו

א� אי  הוא מבי  או דובר את השפה המשמשת , חינ�, כי יוכל להיעזר במתורגמ  .6

  ;בבית המשפט

  .כי לא יכפו עליו להעיד נגד עצמו או להודות באשמה .7
ו  את גיל� ואת רציות יהיו סדרי הדי  באופ  אשר יביא בחשב, במקרה של צעירי�. ד

  .שיקומ�
די  גבוה 
כי חיובו בדי  ופסק דינו ייבחנו מחדש בבית, לכל אד� שהורשע בעבירה הזכות. ה

  .בהתא� לחוק, יותר
או מקו� שהוענקה חנינה מחמת שעובדה , מקו� שהרשעה פלילית סופית בוטלה לאחר מכ . ו

האד� אשר נענש בשל , ות שיפוטיתמוכיחה כי נעשתה טע ,או עובדה שנתגלתה מחדש, חדשה
כי דבר אי גילויה של העובדה שלא היתה , זולת א� הוכח, הרשעה זו יפוצה בהתא� לחוק

  .לאד� זה, כולו או בחלקו ,ידועה לייחסו
בפסק די  , לא ייתבע אד� לדי  ולא ייענש בשל עבירה שממנה זוכה או שעליה הורשע מכבר. ז

  .הפלילי של כל אר% בהתא� לחוק ולסדרי הדי , סופי
  

 �  15סעי
לא יורשע אד� בשל מעשי� או מחדלי� אשר לא היוו עבירה פלילית לפי המשפט הלאומי . א

כ  לא יוטל עונש כבד יותר מ  העונש שהיה נוהג בשעת . לאומי בשעת עשיית�
או הבי 
, יותרניתנה הוראה בחוק לש� הטלת עונש קל , לאחר שנעברה העבירה, א�. שנעברה העבירה

  .יהנה מכ# העבריי 
אי  בסעי� זה כדי לפגוע בשפיטתו או בעונשו של כל אד� בשל מעשי� או מחדלי� אשר היו . ב

  .ידי כלל האומות
בשעת עשיית� פליליי� בהתא� לעקרונות המשפט הכלליי� המוכרי� על
  

 �  16סעי

  .כאישיות בפני החוק, בכל מקו� שהוא, כי יכירו בו, לכל אד� הזכות
  

 �  17סעי
, במשפחתו, חוקית בצנעת הפרט שלו 
לא יהיה אד� נתו  להתערבות שרירותית או בלתי. א

  .או לפגיעות בלתי חוקיות בכבודו או בשמו הטוב, בביתו או בכתובתו

  .לכל אד� הזכות להגנת החוק נגד התערבויות או פגיעות כאלה. ב
  

 �  18סעי

זכות זו תכלול את החופש להיות ב  דת . והדתהמצפו   ,לכל אד� הזכות לחופש המחשבה. א
ביחידות או , ואת החופש לית  ביטוי לדתו או לאמונתו, לאמ% דת או אמונה שבחר, או אמונה

  .מצוות מעשיות והוראה, שמירת מנהגי�, בפולח , א� בפומבי וא� באורח פרטי, בצוותא
או לאמ% דת או , או אמונה לא יהיה אד� נתו  לכפייה אשר תפגע בחירותו להיות ב  דת. ב

  .אמונה שבחר
החופש לית  ביטוי לדתו או לאמונותיו של אד� יכול שיהיה כפו� רק לאות  הגבלות כפי . ג

הבריאות או המוסד הציבוריי� או , הסדר, שנקבעו בחוק והנחוצות לש� שמירת� של הבטחו 

  .זכויותיו וחירויותיו של הזולת



ובמקרה המתאי� את חופש , תחייבות לכבד את חופש ההורי�המדינות בעלות האמנה זו מ. ד

  .להבטיח חינו# דתי ומוסרי לילדיה� בהתא� להכרת�, האפוטרופסי� החוקיי�
  

 �  19סעי

  .לכל אד� תהיה הזכות להחזיק בדעותיו ללא הפרעה. א

לקבל ולקנות , זכות זו תכלול את החופש לבקש ;לכל אד� תהיה הזכות לחופש הביטוי. ב
א� , א� בדפוס, א� בכתב, א� בעל פה, ללא התחשבות בגבולות, יעות ואידיאות מכל סוגיד

  .או בכל אמצעי� אחרי� שיבחר בה�, בצורת אמנות
לפיכ# . ק דלעיל נושא עמו חובות מיוחדות ואחריות מיוחדת"שימוש בזכויות שנקבעו בס. ג

קבע במפורש בחוק והנדרשות להי, מכל מקו�, החייבות, יכול שיהא כפו� להגבלות מסוימות
של , לש� שמירת� של הבטחו  הלאומי) 2. לש� שמירת זכויותיו או שמו הטוב של הזולת) 1

  .של בריאות הציבור או של מוסר הציבור, )תקנת הציבור(הסדר הציבורי 
  

 �  20סעי

  .כל תעמולה למלחמה תיאסר על ידי החוק. א
לפעולת איבה או , המהווה הסתה להפליה, גזעית או דתית, כל הטפה לשנאה לאומית. ב

  .ידי החוק
לאלימות תאסר על
  

 �  21סעי
שו� הגבלות לא יונחו בשימוש בזכות זו למעט אלו המוטלות . תוכר הזכות להתכנסות שקטה

הסדר , בהתא� לחוק והדרושות בחברה דמוקרטית למע  הבטחו  הלאומי או בטחו  הציבור
או שמירת , � של בריאות הציבור או המוסר הציבורישמירת, )תקנת הציבור(הציבורי 

  .זכויותיו וחירויותיו של הזולת
  

 �  22סעי
לרבות הזכות להקי� איגודי� , לכל אד� תהיה הזכות לחופש ההתאגדות ע� אחרי�. א

  .מקצועיי� ולהצטר� אליה� לש� שמירת ענייניו
ועות בחוק והנדרשות בחברה למעט אלו הקב, שו� הגבלות לא יוטלו על שימוש בזכות זו. ב

שמירת� , )תקנת הציבור(הסדר הציבורי , דמוקרטית למע  הבטחו  הלאומי או בטחו  הציבור
סעי� זה לא . או שמירת זכויותיו וחירויותיו של הזולת, של בריאות הציבור או מוסר הציבור

  .זכות זוימנע הטלת הגבלות חוקיות לגבי חברי הכוחות המזוייני� והמשטרה בשימוש� ב
בדבר  1948אי  בסעי� זה כדי להרשות למדינות שה  צד באמנת העבודה הבינלאומית משנת . ג

לנקוט אמצעי� תחיקתיי� אשר יפגעו בערבויות , חופש ההתאגדות והגנת הזכות להתארג 

  .או לבצע את החוק באופ  אשר יפגע באות  ערבויות, שנקבעו באמנה
  

 �  23סעי
והיא זכאית להגנה מטע� , ה הקיבוצית הטבעית והיסודית של החברההמשפחה היא היחיד. א

  .החברה והמדינה

  .הזכות לשאת ב  זוג ולכונ  משפחה תהיה מוכרת לגבר ולאשה שבגיל הנישואי . ב

  .לא ייערכו נישואי  בלא הסכמת� החופשית והמלאה של בני הזוג המיועדי�. ג
די� המתאימי� כדי להבטיח שוויו  בזכויותיה� מדינות שה  צד באמנה זו ינקטו את הצע. ד

ייעשו , במקרה של פירוק. במש# הנישואי  ובפירוק�, ואחריות� של בני הזוג לעניי  נישואי 

  .סידורי� כדי להבטיח לילדי� את ההגנה הדרושה
  
  
  
  



 �  24סעי

ש או רכו, מוצא לאומי או חברתי, דת, לשו , מי , צבע ,ללא כל הפליה בשל גזע, לכל ילד. א
, מטע� משפחתו, תהא הזכות לאות� אמצעי הגנה הנדרשי� מפאת מעמדו כקטי , ייחוס

  .החברה והמדינה

  .כל ילד יירש� מיד לאחר לידתו ויישא ש�. ב
  

 �  25סעי
וללא הגבלות  2ללא כל הפליה מ  ההפליות שצויינו בסעי� , לכל אזרח יהיו הזכות והאפשרות

  :סבירות
בלתי

במישרי  או באמצעות נציגי� שנבחרו באורח , ת� של עניני ציבורליטול חלק בהנהל .1

  ;חופשי

תו# מת  זכות בחירה , אמת המתקיימות מזמ  לזמ 
להצביע ולהיבחר בבחירות .2
והנערכות בהצבעה חשאית המבטיחה ביטוי חופשי לרצונ� של , כללית ושווה

  ;הבוחרי�

  .ארצולשירות הציבור ב, בתנאי� כלליי� של שוויו , להיכנס .3
  

 �  26סעי

לעניי  זה . להגנה שווה מטע� החוק, בלא כל הפליה ,כל בני אנוש שווי� בפני החוק וזכאי�
במיוחד בשל , יאסור החוק כל הפליה ויבטיח לכל בני אנוש הגנה שווה ויעילה בפני כל הפליה

 ,רכוש, מוצא לאומי או חברתי, דעה מדינית או דעה אחרת, דת, לשו , מי , צבע ,טעמי גזע

  .ייחוס או מעמד אחר
  

 �  27סעי
לא ישללו מבני אד� , דתיי� או לשוניי�, באות  מדינות שבה  קיימי� מיעוטי� אתניי�

להחזיק בדת� ולשמור על , המשתייכי� למיעוטי� אלה את הזכות לקיי� את תרבות�

  .בצוותא ע� החברי� האחרי� שבקבוצת� ,או להשתמש בלשונ�, מצוותיה
  

  4חלק 
 �  28סעי

הוא יורכב משמונה עשר חברי� ויבצע ). הוועד 
להל  באמנה זו (יוק� ועד לזכויות האד� . א

  .את התפקידי� שיוגדרו כדלקמ 
אשר יהיו אישי� בעלי אופי , הוועד יהא מורכב מאזרחי� של מדינות שה  צדדי� לאמנה זו. ב

שימת לב לתועלת שבשיתופ�  תינת . מוסרי נעלה ובעלי סמכות מוכרת בתחו� זכויות האד�

  .של מספר בני אד� בעלי ניסיו  משפטי

  .חברי הוועד ייבחרו וישמשו בסמכות� האישית. ג
  

 �  29סעי
חברי הוועד ייבחרו בהצבעה חשאית מתו# רשימת אנשי� שלה� התכונות הקבועות בסעי� . א

  .אשר הציעו לתכלית זו המדינות בעלות האמנה הזאת, 28
אנשי� אלה יהיו אזרחיה . שהיא צד לאמנה רשאית להציע לא יותר משני אנשי�כל מדינה . ב

  .של המדינה המציעה

  .אד� כשיר להיות מוצע מחדש. ג
  

 �  30סעי
הבחירה הראשונה תתקיי� לא יאוחר מאשר שישה חודשי� לאחר התארי# של כניסת . א

  .אמנה זו לתוקפה



למעט בחירה אשר מגמתה מילוי , חירה לוועדארבעה חודשי� לפחות לפני התארי# של כל ב. ב
 �, בכתב, יזמי  המזכיר הכללי של האומות המאוחדות, 34מקו� שהוכרז כפנוי בהתא� לסעי
למנות תו# פרק זמ  של שלושה חודשי� את המועמדי� , את המדינות שה  צדדי� לאמנה זו

  .שה  מציעות כחברי הוועד
, כי  רשימה בסדר אלפביתי של כל האנשי� שהוצעוהמזכיר הכללי של האומות המאוחדות י. ג

ויגישה למדינות בעלות האמנה לא יאוחר , תו# ציו  בעלות אמנה אשר הציעו אנשי� אלה

  .מחודש ימי� לפני התארי# של כל בחירה
אשר יכונס על ידי , בחירת� של חברי הוועד תתקיי� בכינוס של המדינות בעלות האמנה. ד

שבו יהוו שני , בכינוס זה. מות המאוחדות במרכז האומות המאוחדותהמזכיר הכללי של האו
ייבחרו כחברי הוועד המועמדי� אשר יקבלו , שלישי� מ  המדינות בעלות האמנה מני  חוקי

את מספר הקולות הגדול ביותר ורוב מוחלט מקולות נציגיה  של המדינות בעלות האמנה 

  .הנוכחי� והנוטלי� חלק בהצבעה
  

 �  31סעי

  .הוועד לא יכלול יותר מאשר אזרח אחד של אותה מדינה .א
בבחירתו של הוועד תינת  שימת לב לחלוקה גיאוגרפית צודקת של החברי� וליצוג  של . ב

  .צורות הציוויליזציה השונות וכ  של שיטות המשפט העיקריות
  

 �  32סעי

א� על . וצעו מחדשה� כשירי� לבחירה מחדש א� י .שני� 4חברי הוועד ייבחרו לתקופת . א
תקופת כהונת� של תשעה מ  החברי� אשר ייבחרו בבחירה הראשונה תהיה מסתיימת , פי כ 

ק "מיד לאחר הבחירה הראשונה יעלה בגורל יושב ראש הכינוס הנזכר בס; מק% שנתיי� ימי�

  .את שמות תשעת החברי� האמורי� 30לסעי� ' ד

  .סעיפי� הקודמי� בחלק זה של האמנהבחירות בתו� תקופת כהונה ייערכו בהתא� ל. ב
  

 �  33סעי
, א� לדעת� האחידה של שאר החברי� חדל חבר הוועד למלא את תפקידו בשל כל סיבה. א

יודיע על כ# יושב ראש הוועד למזכיר הכללי של האומות  ,למעט היעדרות בעלת אופי ארעי

  .אשר יכריז על מקומו של אותו חבר כפנוי, המאוחדות
למזכיר , מיד, יודיע על כ# היושב ראש, ל פטירה או התפטרות של חבר הוועדבמקרה ש. ב

אשר יכריז על המקו� כפנוי מתארי# הפטירה או מ  התארי# , הכללי של האומות המאוחדות

  .שבו נכנסה ההתפטרות לתוקפה
  

 �  34סעי

ת ואי  תקופת כהונתו של החבר שיש למלא א 33הוכרז על מקו� פנוי בהתא� לסעי� . א
יודיע על כ# המזכיר , מקומו מסתיימת תו# ששה חודשי� לאחר ההכרזה על המקו� הפנוי

תו# , וה  רשאיות, הכללי של האומות המאוחדות לכל אחת מ  המדינות שה  צדדי� לאמנה זו
למטרת מילויו של מקו� , 29בהתא� לסעי� , להגיש הצעות מועמדי�, פרק זמ  של חודשיי�

  .הפנוי
ללי של האומות המאוחדות יכי  רשימה בסדר אלפביתי של האנשי� שהוצעו המזכיר הכ. ב

הבחירה למילוי המקו� הפנוי תתקיי� בהתא� . כאמור ויגישה למדינות שה  צדדי� לאמנה זו

  .להוראות המתאימות שבחלק זה של האמנה
למש#  יחזיק בכהונתו, 33חבר הוועד שנבחר למלא מקו� פנוי שעליו הוכרז בהתא� לסעי� . ג

  .יתרת תקופת הכהונה של החבר אשר פינה את מקומו בוועד לפי הוראות הסעי� האמור
  
  
  



 �  35סעי
ממקורות האומות , באישור העצרת הכללית של האומות המאוחדות, חברי הוועד יקבלו גמול

  .בשי� לב לחשיבות תפקידיו של הוועד, בתנאי� שתקבע העצרת הכללית, המאוחדות
  

 �  36סעי
הכללי של האומות המאוחדות יספק את חבר העובדי� ואת השירותי� לש� ביצוע� המזכיר 

  .היעיל של תפקידי הוועד לפי אמנה זו
  

 �  37סעי
המזכיר הכללי של האומות המאוחדות יכנס את הכינוס הראשו  של הוועד במרכז האומות . א

  .המאוחדות

  .שייקבעו בכללי הנוהל אשר לויתכנס הוועד באות� מועדי� כפי , לאחר כינוסו הראשו . ב

  .נבה'הוועד יתכנס כרגיל במרכז האומות המאוחדות או במשרד האומות המאוחדות בג. ג
  

 �  38סעי
כי , במושב פומבי של הוועד, ימסור בהצהרה חגיגית, בטר� ייכנס לתפקידיו, כל חבר הוועד

  .ימלא את תפקידיו בלא משוא פני� ולפי מצפונו
  

 �  39סעי

  .נית  לבוחר� מחדש. ד יבחר את נושאי תפקידיו לתקופת שנתיי� ימי�הווע. א

  :בי  היתר, א# כללי� אלה יבטיחו, הוועד יקבע את כללי נוהלו. ב

  ;חברי� יהוו מניי  חוקי 12כי  .1

 .כי החלטותיו של הוועד יתקבלו בהצבעת רוב של החברי� הנוכחי� .2
  

 �  40סעי
י� וחשבונות בדבר האמצעי� שאימצו והנותני� בעלות אמנה זו מתחייבות להגיש דינ. א

  :תוק� לזכויות שהוכרו באמנה זו ובדבר התקדמות שנעשתה לעניי  ההנאה מזכויות אלו

 ו , תו# שנה אחת מהכנס האמנה לתוקפה לגבי המדינות בעלות האמנה הנוגעות בדבר .1

  .כל אימת שיבקש זאת הוועד, לאחר מכ  .2
אשר יעביר� , אל המזכיר הכללי של האומות המאוחדותכל הדיני� והחשבונות יוגשו . ב

, א� קיימי� כאלה, הדיני� והחשבונות יציינו את הגורמי� והקשיי�. לש� עיו , לוועד

  .המשפעי� על ביצועה של אמנה זו
להעביר , לאחר התייעצות ע� הוועד, המזכיר הכללי של האומות המאוחדות רשאי. ג

העתקי� מאות� חלקי� שבדיני� וחשבונות העשויי� להיות לסוכנויות המיוחדות המעונינות 

  .כלולי� בתחו� סמכות 
הוא יעביר את . הוועד יעיי  בדיני� וחשבונות שהוגשו על ידי המדינות בעלות אמנה זו. ד

. הדיני� וחשבונות שלו ואות  הערות כלליות כפי שיראה לנאות אל המדינות בעלות האמנה
ות אלו למועצה הכלכלית והחברתית בצרו� העתקי� מ  הדיני� הוועד ג� רשאי להעביר הער

  .והחשבונות שקיבל מ  המדינות שה  צדדי� לאמנה זו
המדינות בעלות האמנה רשאיות להגיש לוועד הסברי� לעניי  כל הערה אשר נית  להעירה . ה

  .לסעי� זה' ק ד"בתוק� ס
  

  �  41סעי
הצהיר לפי סעי� זה שהיא מכירה בסמכותו של מדינה שהיא צד באמנה זו רשאית בכל עת ל. א

הוועד לקבל ולבחו  הודעות שבה  טוענת מדינה בעלת האמנה כי מדינה אחרת שהיא צד 
הודעות לפי סעי� זה נית  לקבל  . באמנה זו אינה ממלאת אחר התחייבויותיה לפי האמנה



יא מקבלת על ולבוחנ  רק א� הוגשו על ידי מדינה בעלת האמנה אשר מסרה הצהרה כי ה
הוועד לא יקבל שו� הודעה א� זו נוגעת למדינה בעלת האמנה . עצמה את סמכותו של הוועד

הודעות שנמסרו לפי סעי� זה ינהגו בה  בהתא� לנוהל . אשר לא מסרה הצהרה כאמור

  :כדלקמ 

כי מדינה אחרת בעלת האמנה אינה נותנת , א� סבורה מדינה שהיא צד באמנה זו .1

להביא את עניינ� לתשומת לב  ,בהודעה בכתב, היא רשאית, מנה זותוק� להוראות א
תו# שלושה חודשי� לאחר קבלת הודעה תת  המדינה . של אותה מדינה בעלת האמנה

המבהיר , בכתב, או כל גילוי דעת אחר, המקבלת למדינה אשר שלחה את הודעה הסבר
פני� 
ר נוהליציוני� בדב, ואשר יכלול במידה האפשרית והמתאימה, את העניי 

בי  שה� תלויי� ועומדי� ובי  , בי  שכבר נקטו אות�, פני� לעניי  האמור
ותרופות

  .שה� נמצאי� עדיי  לדורשיה�

לא יושב העניי  להנחת דעת  של שתי המדינות בעלות האמנה הנוגעות בדבר תו# ששה  .2
 תהא לכל אחת מ , חודשי� לאחר קבלת ההודעה הראשונה בידי המדינה המקבלת

במת  הודעה על כ# לוועד ולמדינה  ,המדינות הזכות להפנות את העניי  אל הוועד

  .האחרת

כי נוצלו ומוצו כל , הועד יעסוק בעניי  שהופנה אליו רק אחר שיהא סמו# ובטוח .3
בהתא� לעקרונות המשפט הבינלאומי שהוכרו , הפני� הנמצאות לדורשיה 
תרופות

פעלת  של התרופות מתעכבת באורח בלתי כלל זה לא ישמש מקו� שה. באורח כללי

  .סביר

  .הוועד יקיי� ישיבות סגורות שעה שיבח  הודעות לפי סעי� זה .4

יעמיד הוועד את שירותיו הטובי� לרשות המדינות בעלות , )3(בכפו� להוראות פיסקה  .5
שיהא מבוסס על , האמנה הנוגעות בדבר במגמה להגיע לפתרו  ידידותי של העניי 

  .כפי שהוכרו באמנה זו, כויות האד� ושל החירויות היסודיותכיבוד  של ז

הנזכרות , רשאי הוועד לבקש מבעלות האמנה הנוגעות בדבר, בכל עניי  שהוגש אליו .6

  .להמציא לו כל אינפורמציה השייכת לעניי , )2(בפסקה 

תהא הזכות להיות מיוצגות  ,(2)הנזכרות בפיסקה , לבעלות האמנה הנוגעות בדבר .7
או בשתי הצורות ג� , פה או בכתב
בחינתו של העניי  בוועד ולהגיש הערות בעלבשעת 

  .יחד

תו# שני� עשר חודשי� מתארי# הגשת ההודעה לפי פיסקה , הוועד יגיש די  וחשבו  .8

)2): 

i.  להוראות פיסקה �יגביל הוועד את הדי  וחשבו  שלו לכדי , )5(הושג פתרו  בהתא

 .פתרו  שהושגהרצאה קצרה לעניי  העובדות וה

ii.  להוראות פיסקה �יגביל הוועד את הדי  וחשבו  שלו , )5(לא הושג פתרו  בהתא
ההערות שבכתב וזיכרו  הדברי� של ההערות ; לכדי הרצאה קצרה לעניי  העובדות

 .יצורפו לדי  וחשבו , אשר מסרו המדינות בעלות האמנה הנוגעות בדבר, פה 
שבעל

  .  אל המדינות בעלות האמנה הנוגעות בדברבכל עניי  יועבר הדי  וחשבו
הוראות סעי� זה ייכנסו לתוקפ  בשעה שעשר מדינות שה  צד באמנה זו ימסרו הצהרות לפי . ב
הצהרות אלו יופקדו על ידי המדינות בעלות האמנה אצל המזכיר הכללי של . לסעי� זה' ק א"ס

נית  . האמנה האחרותאשר יעביר העתקי� מה  למדינות בעלות  ,האומות המאוחדות
הסתלקות זו לא תפגע בבחינתו של כל . להסתלק מ  ההצהרה בכל עת בהודעה למזכיר הכללי

שו� הודעה נוספת לא תתקבל ; עניי  המשמש נושא להודעה שנמסרה מכבר לפי סעי� זה
לאחר שקיבל המזכיר הכללי של האומות המאוחדות את ההודעה על ההסתלקות מ  

  .רה המדינה בעלת האמנה הנוגעת בדבר הצהרה חדשהאלא א� מס ,ההצהרה
  
  



 �  42סעי

  .א

1.  �להנחת דעת  של המדינות בעלות  41לא יוש� עניי  שהוגש לוועד בהתא� לסעי

בהסכמה מוקדמת של בעלות האמנה הנוגעות  ,רשאי הוועד, האמנה הנוגעות בדבר

בי� של הוועדה שירותיה הטו). הוועדה 
להל  )הוק  
למנות ועדת פישור אד, בדבר
, יעמדו לרשות  של המדינות בעלות האמנה כדי להגיע לכלל פתרו  ידידותי של העניי 

 .על בסיס כיבודה של אמנה זו

הוועדה תהיה מורכבת מחמישה אנשי� שיתקבלו על דעת  של המדינות בעלות האמנה  .2
ו# ת, לא הגיעו המדינות בעלות האמנה הנוגעות בדבר לכלל הסכ�. הנוגעות בדבר

ייבחרו אות� חברי הוועדה , כולו או מקצתו, בדבר הרכב הוועדה, שלושה חודשי�
ברוב של שני שלישי� , מקרב חברי הוועד, שלגביה� לא הושג הסכ� בהצבעה חשאית

  .מחברי הוועד
ה� לא יהיו אזרחיה  של המדינות בעלות האמנה . חברי הוועדה ישמשו בסמכות� האישית. ב

או של מדינה בעלת האמנה אשר לא מסרה , ל מדינה שאינה צד לאמנה זואו ש, הנוגעות בדבר

 �  .41הצהרה לפי סעי

  .הוועדה תבחר את היושב ראש שלה ותאמ% את כללי נוהלה. ג
כינוסי הוועדה יתקיימו כרגיל במרכז האומות המאוחדות או במשרד האומות המאוחדות . ד

תו# , כפי שתחליט הוועדה, תאימי� אחרי�נית  לקיימ� במקומות מ, א� על פי כ . נבה'בג

  .התייעצות ע� המזכיר הכללי של האומות המאוחדות והמדינות בעלות האמנה הנוגעות בדבר

  .תשמש ג� את הוועדות שמונו לפי סעי� זה 36המזכירות שנקבעה בהתא� לסעי� . ה
לבקש מ  המדינות והוועדה רשאית , מידע שנתקבל ונבדק בידי הוועד יועמד לרשות הוועדה. ו

  .בעלות האמנה הנוגעות בדבר להמציא לה כל מידע אחר השיי# לעניי 
א# מכל מקו� לא יאוחר מאשר שני� עשר , לאחר שהוועדה בחנה את העניי  בשלמותו. ז

היא תגיש ליושב ראש הוועד די  וחשבו  לש� מסירה למדינות  ,חודשי� לאחר שנזקקה לעניי 

  .ברבעלות האמנה הנוגעות בד

תגביל את הדי  , לא יכלה הוועדה להשלי� את בחינת העניי  תו# שני� עשר חודשי� .1

  .וחשבו  שלה לכדי הרצאה קצרה על המצב של בחינתה את העניי 

, הושג פתרו  ידידותי לעניי  על בסיס כיבוד  של זכויות האד� כפי שהוכרו באמנה זו .2
צרה בדבר העובדות והפתרו  תגביל הוועדה את הדי  וחשבו  שלה לכדי הרצאה ק

  .שהושג

יכלול די  וחשבו  הוועדה את ממצאיה , )2(לא הושג פתרו  בהתא� לתנאי פיסקה  .3
לגבי כל השאלות העובדתיות השייכות למחלוקת שבי  המדינות בעלות האמנה 

די  . וכ  את השקפותיה בדבר האפשרויות לפתרו  ידידותי של העניי , הנוגעות בדבר
כלול ג� את ההערות שבכתב ואת זכרו  הדברי� להערות שבעל פה שמסרו וחשבו  זה י

  .המדינות בעלות האמנה הנוגעות בדבר

יודיעו המדינות בעלות האמנה הנוגעות בדבר  ,(3(הוגש די  וחשבו  הוועדה לפי פיסקה  .4
א� אכ  מסכימות ה  , תו# שלושה חודשי� מקבלת הדי  וחשבו , ליושב ראש הוועד

  .הדי  וחשבו  של הוועדה א� לאולתוכנו של 

  .41הוראות סעי� זה לא יפגעו באחריותו של הוועד לפי סעי� . ח
המדינות בעלות האמנה הנוגעות בדבר ישאו בשווה בהוצאות חברי הוועדה בהתא� . ט

  .להערכות שיקבע המזכיר הכללי של האומות המאוחדות
את הוצאותיה� של , במקרה של צור#, המזכיר הכללי של האומות המאוחדות יוסמ# לשל�. י

בהתא� , חברי הועדה לפני החזר ההוצאות על ידי המדינות בעלות האמנה הנוגעות בדבר

  .לסעי� זה' ק ט"לס
  



 �  43סעי

חברי הוועד וחברי ועדות הפישור אד �יהיו זכאי� , 41הוק אשר נית  למנות� לפי סעי

כפי שנקבע , � בשליחות האומות המאוחדותלזכויות היתר ולחסינויות של מומחי, לשירותי�

  .בסעיפי� הנוגעי� לכ# באמנה בדבר זכויות יתר וחסינות לאומות המאוחדות
  

 �  44סעי
ההוראות לביצועה של אמנה זו יחולו מבלי לפגוע בנהלי� שנקבעו בתחו� זכויות האד� 

לפי מסמכי�  או, במסמכי היסוד והאמנות אל האומות המאוחדות ושל הסוכנויות המיוחדות
וה  לא ימנעו מ  המדינות בעלות האמנה הזאת מלהיזקק לנהלי� אחרי� לש� , ואמנות אלה

בהתא� להסכמי� בינלאומיי� כלליי� או מיוחדי� הנמצאי� בתוק� , יישובה של מחלוקת

  .ביניה 
  

 �  45סעי
על  די  וחשבו  שנתי, באמצעות המועצה הכלכלית והחברתית, הוועד יגיש לעצרת הכללית

  .פעולותיו
  

  5חלק 
 �  46סעי

שו� דבר האמור באמנה זו לא יפורש כפוגע בהוראותיה של מגילת האומות המאוחדות 

המגדירות את אחריות� של הגופי� השוני� של האומות  ,ובחוקת  של הסוכנויות המיוחדות

  .המאוחדות ושל הסוכנויות המיוחדות לגבי הענייני� הנדוני� באמנה זו
  

 �  47סעי
שו� דבר האמור באמנה זו לא יפורש כפוגע בזכות� העצמית של כל העמי� ליהנות מעשר� 

  .ולהשתמש בה� באורח מלא וחופשי, וממשאביה� הטבעיי�
  

  6חלק 
 �  48סעי

אמנה זו תעמוד לחתימה מטע� כל מדינה החברה בארגו  האומות המאוחדות או חברה . א

 ,נה שהיא צד לחוקת בית הדי  הבינלאומימטע� כל מדי, באחת מסוכנויותיו המיוחדות
ומטע� כל מדינה אחרת שהזמינה העצרת הכללית של האומות המאוחדות להיות צד לאמנה 

  .זו
מסמכי האשרור יופקדו אצל המזכיר הכללי של האומות . אמנה זו טעונה אשרור. ב

  .המאוחדות

  .עי� זהלס' ק א"אמנה זו תעמוד להצטרפות מטע� כל מדינה הנזכרת בס. ג

  .ההצטרפות תבוצע כהפקדת מסמ# הצטרפות אצל המזכיר הכללי של האומות המאוחדות. ד
המזכיר הכללי של האומות המאוחדות יודיע לכל המדינות אשר חתמו על האמנה או . ה

  .הצטרפו אליה על הפקדתו של כל מסמ# אשרור או מסמ# הצטרפות
  

 �  49סעי
ודשי� לאחר תארי# הפקדתו של מסמ# האשרור או אמנה זו תיכנס לתוקפה שלושה ח. א

  .השלושי� וחמישה אצל המזכיר הכללי של האומות המאוחדות, מסמ# ההצטרפות
לאחר הפקדתו של , או המצטרפת אליה, לגבי כל מדינה המאשררת את האמנה הזאת. ב

תיכנס אמנה זו לתוקפה שלושה , מסמ# האשרור או מסמ# ההצטרפות השלושי� וחמישה

  .דשי� לאחר תארי# הפקדתו של מסמ# אשרורה או מסמ# הצטרפותהחו
  
  



 �  50סעי

  .הוראותיה של אמנה זו יחולו על כל חלקיה  של מדינות פדראליות ללא כל הגבלות או חריגות
  

 �  51סעי
מדינה שהיא צד לאמנה זו רשאית להציע תיקו  ולהגישו אל המזכיר הכללי של האומות . א

כל תיקוני� , מיד לאחר מכ , ללי של האומות המאוחדות יעבירהמזכיר הכ. המאוחדות
בצרו� בקשה להודיעו א� ה  תומכות בכינוס ועידה של , שהוצעו אל המדינות בעלות אמנה זו

, במקרה ששליש אחד. לש� בחינת ההצעה וקיו� ההצבעה עליה, המדינות בעלות האמנה
יכנס המזכיר הכללי של , עידה כאמורמ  המדינות בעלות האמנה תומ# בכינוסה של ו, לפחות

ידי 
כל תיקו  שיאומ% על. האומות המאוחדות את הוועידה בחסות  של האומות המאוחדות
רוב המדינות בעלות האמנה הנוכחית והמצביעות בוועידה יוגש לעצרת הכללית של האומות 

  .המאוחדות לש� אישור
רת הכללית ויתקבלו על ידי רוב של שני תיקוני� ייכנסו לתוקפ� כאשר יאושרו על ידי העצ. ב

  .בהתא� להליכי� החוקתיי� אשר לכל אחת מה , שלישי� מ  המדינות בעלות אמנה זו
; ה� יהיו מחייבי� לגבי המדינות בעלות האמנה שקיבלו�, כאשר ייכנסו תיקוני� לתוקפ�. ג

זו ובכל תיקו  המדינות האחרות בעלות האמנה יוסיפו להיות קשורות בהוראותיה של אמנה 

  .קוד� אשר קיבלוהו
  

 �  52סעי
 �יודיע המזכיר הכללי של האומות ', ק ה"ס, 48בלא כל קשר ע� ההודעות שנמסרו לפי סעי

  :לאותו סעי� על פרטי� אלה' ק א"המאוחדות לכל המדינות הנזכרות בס

  ;48אשרורי� והצטרפויות לפי סעי� , חתימות .1

ותארי# כניסת� לתוק� של  49פי סעי� תארי# כניסתה לתוק� של אמנה זו ל .2

 � .51התיקוני� לפי סעי
  

 �  53סעי
תופקד , די  מקור שווה, הרוסי והספרדי, הצרפתי, האנגלי, הסיני, שלנוסחיה, אמנה זו. א

  .בארכיוני האומות המאוחדות
המזכיר הכללי של האומות המאוחדות יעביר העתקי� מאושרי� של אמנה זו לכל המדינות . ב

  .48רות בסעי� הנזכ
, חתמו על האמנה זו, י ממשלתו"שהוסמכנו לכ# כראוי איש ע, אנו החתומי� מטה, באמונה

  .אל� תשע מאות ששי� ושש, בדצמבר 19 
ביו� ה ,שנפתחה לחתימה בניו יורק

 


