
Annex 1: Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Diambil dan terbuka untuk ditandatangani, diratifikasi dan diaksesi oleh resolusi  

Mahkamah Umum 2200A (XXI) pada 16 Desember 1966, berlaku mulai 3 Januari 1976,  

sesuai dengan pasal 27.

Preambul

Negara-negara Pihak pada Kovenan ini,

Mempertimbangkan bahwa, sesuai dengan prinsip-prinsip yang dinyatakan pada Piagam 

PBB, pengakuan atas martabat seutuhnya dan kesetaraan dan kesatuan hak-hak semua 

anggota keluarga manusia adalah pondasi dari kebebasan, keadilan dan kedamaian di 

dunia,

Mengakui bahwa hak-hak itu berasal dari martabat manusia,

Mengakui bahwa, sesuai dengan Deklarasi Universal HAM, kebebasan manusia yang 

ideal adalah jika manusia menikmati kebebasan dari rasa takut dan kekurangan dan hanya 

dapat dicapai jika tercipta kondisi di mana semua orang dapat menikmati hak-hak 

ekonomi, social dan budayanya seperti halnya dia menikmati hak-hak sipil dan politik.

Mempertimbangkan kewajiban negara menurut Piagam PBB adalah mempromosikan 

penghargaan universal dan pemenuhan hak-hak asasi manusia,

Menyadari bahwa individu memiliki kewajiban terhadap individu lain dan masyarakat di 

mana dia berada, bertanggungjawab untuk memperjuangkan promosi dan pemenuhan 

hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini,

Menyetujui pasal-pasal berikut:

BAGIAN I

Pasal 1

1. Semua orang berhak untuk menentukan nasibnya sendiri. Oleh karena itu mereka 

bebas menentukan status politik dan bebas mengembangkan status ekonomi, 

social dan budayanya.

2. Semua orang, untuk kebutuhannya, bebas menggunakan kekayaan dan 

sumberdaya alamnya tanpa prasangka terhadap kewajiban apapun yang timbul 



dari kerjasama ekonomi internasional, berdasarkan prinsip keuntungan bersama, 

dan hukum internasional. Tidak seorang pun boleh dihalangi berupaya memenuhi 

kelangsungan hidupnya.

3. Negara Pihak pada Kovenan, termasuk yang memiliki tanggung jawab terhadap 

pemerintahan yang Tidak Dipimpin Sendiri dan Wilayah Perwalian, harus 

mempromosikan hak untuk menentukan nasib sendiri, dan menghormati hak 

tersebut, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Piagam PBB.

BAGIAN II

Pasal 2

1. Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini mengambil langkah-langkah, baik secara 

individu maupun melalui bantuan dan kerjasama internasional, terutama bantuan 

ekonomi dan teknis, untuk menggunakan sumberdaya maksimum yang ada, 

dengan tujuan untuk mencapai realisasi penuh hak-hak yang diakui pada Kovenan 

ini dengan segala cara yang layak, termasuk khususnya mengambil langkah-

langkah legislative.

2. Negara Pihak pada Kovenan ini menjamin bahwa hak-hak yang dinyatakan pada 

Kovenan ini akan dijalankan tanpa diskriminasi apa pun terhadap ras, warna kulit, 

jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pendapat lain, asal 

kebangsaan atau latar belakang social, kekayaan, tempat lahir atau status lain.

3. Negara-negara berkembang, dalam hal hak-hak asasi manusia dan ekonomi 

nasionalnya, dapat menentukan sejauh mana mereka menjamin hak-hak yang 

diakui Kovenan ini dinikmati oleh warga asing.

Pasal 3

Negara Pihak pada Kovenan ini memastikan kesetaraan hak antara laki-laki dan 

perempuan dalam menikmati hak-hak ekonomi, social dan budaya yang dinyatakan 

dalam Kovenan ini.  



Pasal 4

Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui bahwa dalam penikmatan hak-hak yang 

disediakan oleh Negara menurut Kovenan ini, Negara dapat membatasi hak-hak tersebut 

sesuai hukum hanya jika sesuai dengan sifat hak-hak tersebut dan hanya untuk tujuan 

mempromosikan kesejahteraan umum di dalam masyarakat demokratis.

Pasal 5

1. Dalam Kovenan ini tidak ada yang ditafsirkan sebagai melibatkan Negara, 

kelompok, atau individu hak untuk terlibat dalam kegiatan atau melakukan 

tindakan yang ditujukan pada perusakan hak atau kebebasan yang terkandung 

dalam Kovenan ini, atau keterbatasan yang lebih besar daripada yang dinyatakan 

dalam Kovenan ini.

2. Tidak ada pembatasan pada atau pengecilan makna HAM fundamental apapun 

yang diakui atau ada di negara yang tidak atau kurang diakui dalam Kovenan ini.

BAGIAN III

Pasal 6

1. Negara-negara Pihak Kovenan ini mengakui hak untuk bekerja, yang termasuk 

hak setiap orang atas kesempatan untuk mencari penghidupan dengan pekerjaan 

yang dipilih atau diterimanya dengan bebas, dan melakukan langkah-langkah 

yang sesuai untuk menjaga hak ini.

2. Langkah-langkah yang diambil Negara Pihak pada Kovenan ini untuk mencapai 

realisasi penuh hak ini harus memasukkan program, kebijakan dan teknik-teknik 

serta panduan ketrampilan dan teknis untuk mencapai pembangunan ekonomi, 

social dan budaya yang stabil dan lapangan kerja yang produktif di dalam kondisi 

yang menjamin kebebasan fundamental politik dan ekonomi setiap individu.

Pasal 7

Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati 

kondisi kerja yang adil dan nyaman yang menjamin bahwa:

(a) Ada upah yang memberikan pada semua pekerja, setidak-tidaknya:



i. Upah yang adil sebanding dengan kerja tanpa membeda-bedakan, dan 

khususnya kondisi kerja untuk perempuan tidak lebih rendah daripada 

laki-laki dan mendapat upah yang sama untuk jumlah kerja yang sama;

ii. Penghidupan layak untuk pekerja dan keluarganya sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan Kovenan ini;

(b) Kondisi kerja yang aman dan sehat;

(c) Kesempatan sama untuk mendapat kenaikan jabatan tanpa dibeda-bedakan selain 

oleh senioritas dan kompetensi;

(d) Pembatasan jam kerja, istirahat dan liburan berkala yang dibayarkan upahnya 

seperti upah untuk libur umum.

Pasal 8

1. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini memastikan bahwa ada:

a) Hak setiap orang untuk membentuk dan mengikuti serikat pekerja atas 

pilihannya sendiri, hanya berdasarkan aturan organisasi yang 

bersangkutan, untuk mendukung dan melindungi kepentingan ekonomi 

dan sosialnya. Tidak boleh ada pembatasan terhadap hak ini selain 

daripada yang ditetapkan oleh hukum dan dianggap penting masyarakat 

demokratis dalam kepentingan keamanan nasional atau keteraturan publik 

atau untuk melindungi hak-hak dan kebebasan orang lain;

b) Hak serikat pekerja untuk membentuk federasi atau konfederasi nasional 

dan hak untuk konfederasi nasional untuk bergabung dengan organisasi 

serikat kerja internasional;

c) Hak serikat kerja untuk berfungsi bebas tanpa dibatasi selain oleh hukum 

dan dan dianggap penting masyarakat demokratis dalam kepentingan 

keamanan nasional atau keteraturan publik atau untuk melindungi hak-hak 

dan kebebasan orang lain;

d) Hak untuk mogok yang sesuai dengan hukum negara yang bersangkutan.

2. Pasal ini tidak mencegah pemberlakuan pembatasan terhadap penikmatan hak-hak 

ini oleh anggota militer atau polisi atau pegawai negeri.



3. Pasal ini tidak memberi wewenang pada Negara Pihak pada Konvensi Organisasi 

Buruh 1948 menyangkut Kebebasan Berkumpul dan Perlindungan Hak untuk 

Berorganisasi mengambil tindakan legislative yang berprasangka, atau 

menerapkan hukum yang berprasangka, terhadap jaminan-jaminan yang 

dinyatakan dalam Konvensi.

Pasal 9

Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas keamanan social, 

termasuk jaminan social.

Pasal 10

Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui bahwa:

1. Kemungkinan perlindungan dan bantuan terbesar harus diberikan pada keluarga, 

yang merupakan kelompok alamiah dan fundamental masyarakat, terutama untuk 

kelangsungan dan perawatan serta pendidikan anak yang menjadi tanggungan. 

Perkawinan harus dilakukan dengan seijin pasangan yang bersangkutan.

2. Perlindungan khusus harus diberikan pada para ibu selama, sebelum dan sesudah 

melahirkan. Selama periode tersebut ibu-ibu pekerja harus diberikan cuti dibayar 

atau cuti yang mendapat tunjangan keamanan social.

3. Langkah perlindungan atau bantuan khusus harus diambil demi kepentingan anak 

dan remaja tanpa dibeda-bedakan karena alasan pengasuhan orangtua atau kondisi 

lain. Anak dan remaja harus dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan sosial. 

Mempekerjakan mereka tanpa dengan membahayakan semangat, kesehatan, atau 

nyawa, atau menghambat perkembangan normal mereka dapat dikenai hukuman. 

Negara juga harus menetapkan batasan usia sehingga mempekerjakan anak 

dilarang dan dikenai hukuman.

Pasal 11

1. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standar 

kehidupan yang layak untuk diri dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan 

papan yang layak, serta peningkatan kondisi hidup yang berkelanjutan. Negara 



Pihak akan mengambil langkah tepat untuk memastikan realisasi hak ini, dan 

karenanya mengakui nilai penting kerjasama internasional berdasarkan kesadaran 

masing-masing.

2. Negara Pihak pada Kovenan ini, untuk mengakui hak fundamental setiap orang 

untuk bebas dari rasa lapar, baik secara individu maupun melalui kerjasama 

internasional, harus mengambil langkah termasuk melalui program-program yang 

diperlukan untuk:

a. Memperbaiki metode produksi, konservasi dan distribusi pangan dengan 

memanfaatkan ilmu pengetahuan, menyebarkan pengetahuan tentang 

prinsip-prinsip gizi dan mengembangkan atau mereformasi system agraria 

untuk mencapai pembangunan dan pemanfaatan sumberdaya alam 

seefisien mungkin;

b. Mempertimbangkan masalah negara pengekspor dan pengimpor pangan 

untuk menjamin distribusi pangan kepada yang membutuhkan.

Pasal 12

1. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas 

penikmatan standar tertinggi kesehatan fisik dan mental.

2. Langkah-langkah yang diambil oleh Negara Pihak pada Kovenan ini untuk 

mencapai realisasi penuh hak ini harus termasuk yang dibutuhkan untuk:

a. Ketentuan untuk mengurangi angka kematian janin dan kematian bayi 

serta untuk perkembangan sehat anak;

b. Perbaikan aspek-aspek kesehatan lingkungan dan industri;

c. Pencegahan, perawatan dan pengendalian penyakit epidemik, endemic, 

penyakit akibat pekerjaan dan penyakit-penyakit lain;

d. Penciptaan kondisi yang menjamin pelayanan dan perhatian medis pada 

kejadian sakit.

Pasal 13

1. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas 

pendidikan. Mereka setuju bahwa pendidikan harus diarahkan untuk 



pembangunan kepribadian dan martabat manusia seutuhnya, dan memperkuat 

penghargaan pada hak-hak asasi dan kebebasan fundamental manusia. Negara-

negara Pihak juga setuju bahwa pendidikan harus memungkinkan semua orang 

berpartisipasi bebas di dalam masyarakat yang bebas, mempromosikan 

pemahaman, toleransi dan persahabatan di antara semua negara, ras, atau 

kelompok agama, dan kegiatan-kegiatan PBB untuk memelihara perdamaian.

2. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini, untuk pencapaian realisasi penuh hak ini, 

mengakui bahwa:

a. Pendidikan dasar harus bersifat wajib dan gratis bagi semua rakyat;

b. Pendidikan menengah dalam bentuknya yang berbeda, termasuk 

pendidikan teknik dan kejuruan, harus disediakan untuk umum dan dapat 

diakses semua rakyat melalui cara-cara yang layak, dan khususnya dengan 

upaya menyediakan pendidikan gratis;

c. Pendidikan tinggi harus dapat diakses semua rakyat dengan adil menurut 

kapasitas mereka, melalui cara-cara yang layak, dan khususnya dengan 

upaya menyediakan pendidikan gratis;

d. Pendidikan dasar bagi mereka yang belum sempat menerima atau 

menyelesaikannya pada usia sekolah harus diupayakan dan diintensifkan;

e. Pengembangan sistem sekolah pada semua tingkat harus dapat diupayakan 

secara aktif, sistem pembayaran penyelenggaraan pendidikan yang 

dibayarkan setelah bekerja harus diadakan, dan kondisi material staff 

pengajar harus terus ditingkatkan.

3. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini menghormati kebebasan orangtua siswa 

dan jika diperlukan menyediakan panduan hukum untuk memilih sekolah bagi 

anaknya, selain yang disediakan oleh wewenang publik, yang sesuai dengan 

standar pendidikan standar minimum yang ditetapkan atau disetujui Negara dan 

untuk menjamin pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai 

dengan kepercayaan mereka.

4. Pasal ini tidak boleh ditafsirkan sebagai mencampuri kebebasan individu atau 

lembaga-lembaga untuk mendirikan dan menjalankan lembaga pendidikan 

menurut prinsip-prinsip yang dinyatakan pada ayat 1 pasal ini dan kebutuhan 



pendidikan yang diberikan lembaga-lembaga tersebut harus sesuai dengan standar 

minimum yang ditetapkan oleh Negara.

Pasal 14

Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini yang pada saat menjadi Pihak belum dapat 

menjamin keamanan wilayah ibukota atau wilayah lain dalam yurisdiksi pendidikan 

dasarnya menjadi wajib dan gratis, harus membuat perencanaan rinci, dalam dua tahun, 

untuk implementasi progresif rencana tersebut dalam jumlah tahun yang rasional, untuk 

dapat menyediakan pendidikan dasar wajib dan gratis bagi semua rakyat.

Pasal 15

1. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk:

a. Mengambil bagian dalam kehidupan budaya;

b. Menikmati manfaat kemajuan ilmiah dan penerapannya;

c. Menikmati perlindungan dari kepentingan moral dan material yang 

dihasilkan dari produk ilmiah, sastra atau artistic yang dihasilkannya.

2. Langkah-langkah yang diambil Negara-negara Pihak pada Kovenan ini untuk 

mencapai realisasi penuh hak ini harus memasukkan upaya pelestarian, 

pengembangan dan peleburan ilmu dan budaya.

3. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini menghormati kebebasan yang diperlukan 

untuk penelitian ilmiah dan kegiatan kreatif.

4. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui manfaat yang timbul dari 

pengembangan kontak dan kerjasama internasional dalam bidang ilmu dan 

budaya.

BAGIAN IV

Pasal 16 

1. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini setuju untuk menyerahkan laporan, sesuai 

dengan bagian Kovenan ini, mengenai langkah-langkah yang telah ditempuh dan 

kemajuan yang dicapai dalam mencapai pemenuhan hak-hak yang diakui di 

Kovenan ini.



2. a.   Semua laporan harus diserahkan ke Sekretaris Jenderal PBB, yang kemudian 

mengirim salinannya ke Dewan Ekonomi dan Sosial untuk dipertimbangkan 

sesuai dengan ketentuan-ketentuan Kovenan ini.

b.   Sekretaris Jenderal PBB juga harus menyerahkan ke badan-badan khusus 

salinan laporan , atau bagian dari laporan dari Negara-negara Pihak pada 

Kovenan ini yang juga merupakan anggota dari badan-badan khusus tersebut, 

atau bagian darinya, terkait dengan masalah yang menjadi bagian dari 

tanggung jawab badan-badan khusus tersebut sesuai dengan instrumen 

konstitusional.

Pasal 17

1. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini harus menyerahkan laporan secara 

bertahap sesuai dengan program yang ditetapkan Dewan Ekonomi dan Sosial 

dalam satu tahun pemberlakuan Kovenan ini setelah konsultasi dengan Negara-

negara Pihak dan badan-badan khusus terkait.

2. Laporan menunjukkan faktor-faktor dan kesulitan-kesulitan yang mempengaruhi 

tingkat pemenuhan kewajiban yang ditetapkan Kovenan ini.

3. Jika informasi terkait telah diserahkan oleh Negara Pihak ke PBB atau badan-

badan khusus, maka tidak perlu lagi mengolah informasi tersebut, namun 

menyerahkan acuan ke informasi tersebut sudah cukup.

Pasal 18

Sesuai dengan tanggung jawab yang dinyatakan pada Piagam PBB dalambidang hak 

asasi dan kebebasan fundamental manusia, Dewan Ekonomi dan Sosial dan badan-badan 

khusus membuat pengaturan mengenai pelaporan kepadanya mengenai kemajuan yang 

diraih dalam pemenuhan ketentuan-ketentuan pada Kovenan ini dalam lingkup kegiatan-

kegiatannya. Laporan-laporan tersebut termasuk keputusan dan rekomendasi mengenai 

implementasi yang dibuat oleh organisasi-organisasi mereka yang kompeten.



Pasal 19

Dewan Ekonomi dan Sosial dapat mengirim (laporan) ke Komisi Hak Asasi Manusia 

untuk dipelajari dan diberi rekomendasi umum, atau jika diperlukan, untuk untuk 

informasi laporan mengenai HAM yang diserahkan Negara sesuai dengan pasal 16 dan 

17, dan yang diserahkan oleh badan-badan khusus sesuai dengan pasal 18.

Pasal 20

Negara-negara Pihak pada Kovenan ini dan badan-badan khusus terkait dapat 

menyerahkan komentar ke Dewan Ekonomi dan Sosial mengenai rekomendasi umum 

yang diacu pasal 19 atau acuan ke rekomendasi umum oleh laporan Komisi HAM atau 

segala dokumentasi yang mengacu ke rekomendasi tersebut.

Pasal 21

Dewan Ekonomi dan Sosial dapat menyerahkan ke Mahkamah Umum laporan beserta 

rekomendasi umum dan rangkuman informasi yang diterima dari Negara-negara Pihak 

pada Kovenan ini dan badan-badan khusus mengenai langkah-langkah yang diambil dan 

kemajuan yang ditempuh dalam mencapai pemenuhan hak-hak yang diakui oleh Kovenan 

ini secara umum.

Pasal 22

Dewan Ekonomi dan Sosial dapat mengundang perhatian badan-badan lain di PBB, 

badan-badan tambahannya dan badan-badan khusus yang terkait penyerahan bantuan 

teknis atas hal-hal yang timbul dari laporan yang diacu bagian Kovenan ini, yang dapat 

membantu badan-badan tersebut untuk menentukan, dalam bidang kompetensinya, 

mengenai kelayakan langkah-langkah internasional yang dapat membantu efektivitas 

implementasi progresif Kovenan ini.

Pasal 23

Negara-negara Pihak pada Kovenan ini setuju bahwa tindakan internasional untuk 

pencapaian hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini termasuk metode-metode penarikan 

kesimpulan konvensi, pembuatan rekomendasi, penyerahan bantuan teknis dan 



penyelenggaraan pertemuan regional dan rapat teknis guna konsultasi dan studi yang 

diadakan berkaitan dengan pemerintahan bersangkutan.

Pasal 24

Tidak satupun bagian dari Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai menghalangi 

ketentuan-ketentuan Piagam PBB dan konstitusi-konstitusi badan-badan khusus yang 

mendefinisikan tanggung jawab bersangkutan berbagai badan PBB dan badan-badan 

khusus yang terkait masalah yang ditangani Kovenan ini.

Pasal 25

Tidak satupun bagian dari Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai menghalangi hak-

hak semua orang untuk menikmati dan menggunakan kekayaan dan sumberdaya mereka 

sepenuhnya secara bebas.

BAGIAN V

Pasal 26

1. Kovenan ini terbuka untuk ditandatangani oleh Negara Anggota PBB atau badan 

khususnya, oleh Negara Pihak pada Statuta Mahkamah Peradilan Internasional 

(International Court of Justice), dan oleh Negara lain yang diundang oleh 

Mahkamah Umum PBB untuk menjadi pihak pada Kovenan ini.

2. Kovenan ini dapat diratifikasi. Instrumen-instrumen ratifikasi dapat disimpankan 

Sekretaris Jenderal PBB.

3. Kovenan ini terbuka untuk diaksesi oleh Negara yang mengacu pada ayat 1 pasal 

ini.

4. Aksesi berlaku setelah penyerahan instrumen aksesi pada Sekretaris Jenderal 

PBB.

5. Sekretaris Jenderal PBB harus memberitahukan semua Negara yang telah 

menandatangani atau mengaksesi Kovenan ini mengenai instrumen ratifikasi atau 

aksesi.



Pasal 27

1. Kovenan ini berlaku tiga bulan setelah tanggal penyerahan kepada Sekretaris 

Jenderal PBB ke-35 instrumen ratifikasi atau instrumen aksesi.

2. Untuk setiap Negara yang meratifikasi atau mengaksesi Kovenan ini setelah 

penyerahan ke-35 instrumen ratifikasi atau instrumen aksesi, Kovenan ini berlaku 

tiga bulan setelah penyerahan instrumen ratifikasi atau instrumen aksesinya.

Pasal 28

Ketentuan-ketentuan Kovenan ini berlaku untuk semua negara bagian Negara tanpa 

pembatasan atau pengecualian.

Pasal 29

1. Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini dapat mengajukan amandemen dan 

menyerahkannya ke Sekretaris Jenderal PBB. Sekretaris Jenderal harus 

memberitahukan usulan amandemen ke Negara Pihak pada Kovenan ini disertai 

permintaan untuk memberitahu Sekretaris Jenderal mengenai pilihan mereka 

untuk mengadakan konferensi antar Negara Pihak untuk membahas dan 

melakukan voting atas usulan itu. Jika setidaknya sepertiga Negara Pihak memilih 

mengikuti konferensi, Sekretaris Jenderal dapat mengadakan konferensi dengan 

perlindungan PBB. Amandemen yang diadopsi oleh mayoritas Negara Pihak yang 

hadir dan memberikan suara dalam konferensi tersebut dapat dikirimkan ke 

Mahkamah Umum PBB untuk disetujui.

2. Amandemen berlaku ketika sudah disetujui oleh Mahkamah Umum PBB dan 

diterima oleh dua pertiga mayoritas Negara Pihak pada Kovenan ini sesuai 

dengan proses konstitusional mereka.

3. Jika amandemen sudah diberlakukan, maka ia mengikat Negara-negara Pihak 

yang telah menerimanya, Negara-negara Pihak lain yang masih diikat ketentuan-

ketentuan Kovenan ini dan amandemen-amandemen lain yang telah mereka 

terima.



Pasal 30

Tanpa mengacu pada pemberitahuan pada pasal 26 ayat 5, Sekretariat Jenderal PBB 

harus memberitahukan pada semua Negara yang diacu pada ayat 1 pasal yang sama 

mengenai hal-hal sbb:

a. Tandatangan, ratifikasi dan aksesi menurut pasal 26 

b. Tanggal pemberlakukan Kovenan ini menurut pasal 27 dan tanggal pemberlakuan 

amandemen yang mengacu pasal 29.

Pasal 31

1. Kovenan ini, serta teksnya dalam bahasa Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan 

Spanyol adalah otentik, dan disimpan sebagai arsip PBB.

2. Sekretariat Jenderal PBB mengirimkan salinan resmi Kovenan ini kepada semua 

Negara yang dimaksud pada pasal 26.
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