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 میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی

 متحدملل سازمان عمومی مجمع( شمسی 52/6/6432با  مطابق) میالدي 6611 دسامبر 61 مصوب

 مقدمه 

 اعالم متحدملل منشووها دا كه اصووه   طبق بر اينكه به تهجه ب  ميث ق اين طرف كشووهاي   

 بشر خ نهاده اعض ء كليه انتق ل غيرق بل و يكس ن حقهق و ذات  حيثي  شون س ي  اسو  گرديده

 .اس  جه ن دا صلح و عدا   و آزاد  مبن  

 .اس  انس ن شخص ذات  حيثي  از ن ش  مذكها حقهق كه اين به اذع ن ب  

 المللی حقوق مدنی و سیاسیمیثاق بین

 فارسی
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 از ي فته اي ئ  آزاد انس ن مطلهب كم ل بشور حقهق جه ن  اعالميه طبق بر كه اين به اذع ن ب  

 دخه سي س  و مدن  حقهق از كس ير تمتع شرايط كه شهدم  ح صل صهات  دا فقط فقر و ترس

 .شهد ايج د او فرينگ  و اجتم ع  و اقتص د  حقهق از يمچنين و

 اع ي  و مؤثر و جه ن  احترام ترويج به متحد ملل منشووها طبق بر دو ته  كه اين به تهجه ب  

 .يستند ملزم بشر آزاديه   و حقهق

 بدان هك اجتم ع  به نسب  نيز و ديگر افراد به نسوب  فرد ير كه حقيق  اين گرفتن نظر دا ب  

 شده شن خته حقهق اع ي  و ترويج دا كه اين به اس  مكلف و اس  وظ يف  دااعهده دااد تعلق

 .نم يد ايتم م ميث ق اين مهجب به

 دااند: مهافق  زير مهاد ب  

 يك بخش 

 6 ماده 

 آزادانه را خود ستتياستت  وضتت  ملل مزبور حق موجب به. هستتت   خودمختاري حق داراي ملل کليه -1

 ک   .م  تأمين آزادانه را خود فره گ  و اجتماع  ت اقتصادي توسعه و تعيين

 با اخالل ب ون خود طبيع  ثروتهاي و م اب  در خود ه فهاي به نيل براي توان  م  ملل کليه -2

 گونه ره آزادانه المللبين حقوق و مشترك م اف  بر مبت   الملل بين اقتصادي همكاري از ناش  الزامات

 کرد. محروم خود معاش وسايل از را ملت  تواننم  مورد هيچ در ت ب ماي   تصرف 

 قيمومت تحت و غيرخودمختار سرزمي هاي اداره مسئول دولتهاي جمله از ميثاق اين طرف دولتهاي -3

 متح  ملل م شتتور مقررات طبق را حق اين احترام و تستتهيل را ملل خودمختاري حق تحقق مكلف  

  ک   . رعايت
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 دوم بخش 

 5 ماده 

 راداف کليه درباره را ميثاق اين در ش ه ش اخته حقوق که شون م  متعه  ميثاق اين طرف دولتهاي -1

 ت مذهب ت زبان تتت ج س تتت رنگ نژادتتت قبيل از تمايزي هيچگونه ب ون حاکميتشان تاب  قلمرو در مقيم

 رممحت وضعيتها ساير يا نسب تتت ثروت تتت اجتماع  يا مل  م شأ و اصل تتت ديگر عقي ه يا سياس  عقي ه

  بك   . تضمين و شمرده

 ميثاق اين مقررات و خود اساس  قانون اصول طبق بر که شودم  متعه  ميثاق اين طرف دولت هر -2

 که ثاقمي اين در ش ه ش اخته حقوق ت فيذ م ظور به غيرآن و قانونگذاري ت ابير اتخاذ زمي ه در اق امات 

 آورد. بعمل است نش ه االجراءالزم ديگر ت ابير يا موجود قوانين موجب به قبالً

 که: شودم  متعه  ميثاق اين طرف دولت هر -3

 درباره ميثاق اين در ش ه ش اخته آزاديهاي و حقوق که شخص  هر براي که ک   تضتمين .ا ف 

 وستيله به حقوق نقض که چ   هر بشتود فراهم حق احقاق مطمئن وستيله باشت  شت ه نقض او

 باش  . کرده عمل خود رسم  مشاغل اجراي در که باش  ش ه ارتكاب اشخاص 

 موجب به که ديگري مقام هر يا مق  ه يا اداري تتتت قضتتا   صتتال  مقامات که ک   تضتتمين. ب

 و بك    حق احقاق ده  ه دادخواستتت شتتخ  درباره دارد صتتالحيت کشتتور آن قانون  مقررات

 ب ه  . توسعه را قضا   مقامات به تظلم امكانات همچ ين

 اثر ترتيب بشتتود محرز آن حقانيت که تظلمات  به نستتبت» صتتال  مقامات که ک   تضتتمين .ج 

 .«ب ه   صحي 

 4 ماده 

 و م ن  حقوق از استفاده در را مردان و زنان حقوق تساوي که شتون م  متعه  ميثاق اين طرف دولتهاي 

 ک   . تأمين ميثاق اين در ش ه بي  پيش سياس 



 

4 
 

 3 ماده 

 اعالم رسماً خطر اين و ک   ته ي  را ملت موجوديت( العادهفوق) استتث اي  عموم  خطر يك گاه هر  -1

 هک ميزان  به ميثاق اين در مقرر الزامات از خارج ت ابيري توان  م  ميثاق اين طرف کشورهاي شتود 

 طبق بر که الزامات  ساير با مزبور ت ابير که اين بر مشروط نماي    اتخاذ نماي م  ايجاب حتماً وضعيت

 ت نگر تتتت نژاد براساس م حصراً تبعيض  به م جر و باش  ن اشته مغايرت دارن  بعه ه المللبين حقوق

 نشود. اجتماع  يا مذهب  م شأ و اصل ت زبان ت ج س

 16 ت 11 ت 11 ت 8 ماده( دوم و اول ب  هاي) 7 ت 6 مواد از انحراف گونههيچ فوق ب   در مذکور حكم -2

  ک  .نم  تجويز را 18 ت

 ميثاق طرف دولتهاي ساير بالفاصله مكلف   ک    استفاده انحراف حق از که ميثاق اين طرف دولتهاي -3

 است ش ه انحراف موجب که جهات  و ورزي ه انحراف آن از که مقررات  از متح  ملل دبيرکل توسط را

 از ج ي ي اعالميه وستتيله به را مراتب ده  م  خاتمه انحرافها اين به که تاريخ  در و نماي   مطل 

 ده  . اطالع مجري همان

 2 ماده 

 اي دولت  براي حق  ايجاد متضتتمن که شتتود تفستتير نحوي به نباي  ميثاق اين مقررات از يك هيچ -1

 در ش ه ش اخته آزاديهاي و حقوق از يك هر تضيي  م ظور به آن است اد به که گردد فردي يا گروه 

 يت فعال به مبادرت است ش ه بي  پيش ميثاق اين در آنچه از بيش آن نمودن مح ود يا و ميثاق اين

  آورد. بعملاق ام  يا و بك  

( 1)ک وانسيونها تتت قوانين موجب به که بشر اساس  حقوق از يك هر از انحراف يا مح وديت گونه هيچ -2

 جاري و نافذ شتت ه شتت اخته رستتميت به ميثاق اين طرف دولت هر نزد عادات و عرف يا هانامهآ ين يا

 به کمتري ميزان به که اين يا نشتت اخته رستتميت به را حقوق  چ ين ميثاق اين که اين عذر به استتت

 بود. نخواه  قبول قابل است ش اخته رسميت
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 سوم بخش 

 1 ماده 

 هيچ. بشتتود حمايت قانون موجب به باي  حق استتت. اين انستتان شتتخ  ذات  حقوق از زن گ  حق -1

 کرد. محروم زن گ  از( مجوز ب ون) خودسرانه تواننم  را فردي

 مهمترين مورد در مگر نيستتت جا ز اع ام حكم صتت ور نشتت ه لغو اع ام مجازات که کشتتورهاي  در -2

 و ميثاق اين مقررات با نباي  آنهم که ج ايت ارتكاب زمان در االجراالزم قانون طبق ج تايتات

 داشته م افات( ژنوستي ) جمع  دستته کشتتار جرم مجازات و جلوگيري به راج ( 6) ک وانستيونها

 صال . دادگاه از صادر قطع  حكم موجب به مگر نيست جايز مجازات اين اجراي. باش 

 يچه که است معهود چ ين باش  جمع  دسته کشتار جرم ده  ه تشكيل حيات سلب که مواقع  در -3

 از يك هيچ از نحو هيچ به که داردنم  مجاز را ميثاق اين طرف دولتهاي ماده اين مقررات از يك

 (ژنوسي ) جمع  دسته کشتتار جرم مجازات و جلوگيري ک وانستيون مقررات موجب به که الزامات 

 ورزن . انحراف ش ه تقبل

 يا عموم  عفو ب ماي  مجازات تخفيف يا عفو خواست در که داشت خواه  حق اع ام  به محكوم هر -4

 شود. اعطا است ممكن موارد تمام در اع ام مجازات تخفيف يا فردي عفو

 زنان مورد در و شتتودنم  صتتادر ستتال هيج ه از کمتر اشتتخا  ارتكاب  جرا م مورد در اع ام حكم -1

 نيست. اجرا قابل باردار

 ميثاق اين طرف دولتهاي طرف از اع ام مجازات الغاء م   يا تأخير براي ماده اين مقررات از يك هيچ -6

 .نيست است اد قابل

 7 ماده 

 قرار ترذيل  يا انسان  خالف يا ظالمانه رفتاريهاي يا مجازاتها يا شتك جه و آزار مورد تواننم  را کس هيچ 

 است. مم وع او آزادانه رضايت ب ون علم  يا پزشك  آزمايشهاي تحت شخ  يك دادن قرار مخصوصاً. داد

 8 ماده 
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 مم وع انحاء از نحوي بهر برده فروش و خري  و گ برده. داشتت نگاه گ برده در تواننم  را کس هيچ -1

 است.

 .داشت نگاه( غالم ) ب  گ  در تواننم  را کس هيچ -2

 ش . نخواه  وادار اجباري کار يا شاقه اعمال انجام به کس هيچ ت ا ف -3

 اتمجاز قابل ج ايات از بعض  که کشورهاي  در که کرد تفسير چ ين تواننم  را 3 ب   الف شق ت ب 

 بشود. صال  دادگاه از صادره حكم مورد شاقه اعمال اجراي مان  است شاقه اعمال با

 نيست: زير امور شامل ب   اين در مذکور "اجباري کار يا شاقه اعمال" ت ج 

 يك موجب به که کستت  به متعارفاً که "ب" شتتق در نشتت ه ذکر خ مات يا کار گونه هر تتتت اول 

 يآزاد حال در و بوده تصميم  چ ين موضوع که کست  به يا استت زن ان  قانون  قضتاي  تصتميم

 گردد.م  تكليف باش  مشروط

 محظورات سبب به وظيفه خ مت از امت اع که کشتورهاي  در و نظام  خ مت گونه هر تتتت دوم 

 ک   گان بامت اع قانون موجب به که مل  خ مت گونه هر است شت ه شت اخته رستميت به وج ان 

 شود.م  تكليف وج ان 

 را جامعه رفاه يا حيات که بليات  يا( ماژور فرس) قهريه قوه موارد در که خ مت  گونه هر تتت سوم 

 بشود. تكليف ک  م  ته ي 

 باش . متعارف( اجتماع ) م ن  الزامات از جز   که خ مت  يا کار هر ت چهارم 

 6 ماده 

 يا دستگير( مجوز ب ون) خودسرانه تواننم  را کس هيچ. دارد شخص  ام يت و آزادي حق کس هر -1

 دادرس  آ ين طبق و جهات به مگر کرد آزادي سلب تواننم  کس هيچ از. کرد( زن ان ) بازداشتت

 .قانون حكم به مقرر

 وقت اسرع در و شود مطل  آن( علل) جهات از ش ن دستگير موق  در باي  شودم  دستگير کس هر -2

 دارد. دريافت شودم  داده نسبت او به اتهاميكه گونه بهر دا ر اياخطاريه

 محضتتر در وقت استرع در را او باي  شتتودم ( زن ان ) بازداشتتت يا دستتتگير جرم  اتهام به کس هر -3

 و نمود حاضر باشت  قضتاي  اختيارات اعمال به مجاز قانون موجب به که ديگري مقام هر يا دادرس
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 دادرس  انتظار در که اشخاص ( نمودن زن ان ) بازداشت. شود آزاد يا دادرس  معقول  م ت در باي 

 که ودبش تضمي هاي  باخذ موکول استت ممكن موقت آزادي ليكن باشت  کل  قانون  نباي  هستت  

 حكم اجراي براي مورد حسب و قضاي  رسي گ  مراحل ساير و دادرس  جلسته در را متهم حضتور

 نماي . تأمين

 هدادگا به که دارد حق شودم  محروم آزادي از ش ن( زن ان ) بازداشت يا دستگير اثر بر که کس هر -4

 در و بك   رأي اظهار بازداشت بودن قانون  به راج  تأخير ب ون دادگاه که م ظور اين به نماي  تظلم

 ک  . صادر را او آزادي حكم بازداشت بودن غيرقانون  صورت

 .داشت خواه  خسارت جبران حق باش ( زن ان ) بازداشت يا دستگير غيرقانون  بطور که کس هر -1

 61 ماده 

  شخ ذات  حيثيت به احترام و انستانيت با باي  ان شت ه محروم خود آزادي از که افراد کليه درباره -1

 کرد. رفتار انسان

 نظام تاب  و شتت  خواه   نگاه اري ج ا محكومين از استتتث اي  موارد در جز متهمين تتتتت ا ف -2

 بود. خواه   غيرمحكوم اشخا  وض  با مت اسب ايج اگانه

 تصميم اتخاذ آنان مورد در ممكن اوقات اسرع در باي  و بوده ج ا بزرگساالن از باي  متهم صغار ت ب 

 بشود.

 حيثيت اعاده و اصتتال  آن استتاستت  ه ف که بود خواه  محكومين با رفتاري متضتتمن زن انها نظام -3

 و سن با مت استب نظام  تاب  و بوده ج ا بزرگستاالن از باي  بزهكار صتغار باشت . زن انيان اجتماع 

 باش  . قانونيشان وض 

 66 ماده 

 کرد. زن ان  نيست خود قراردادي تعه  يك اجراي به قادر که علت اين به ت ها تواننم  را کس هيچ 

 65 ماده 
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 را خود مسكن آزادانه انتخاب و آزادانه مرور و عبور حق باشت  مقيم دولت  سترزمين در قانوناً کس هر -1

 خواه داشت. آنجا در

 ک  . ترك را خود کشور جمله از و کشوري هر است آزاد کس هر -2

 ررمق قانون موجب به که مح وديتهاي  مگر بود نخواه  مح وديت  گونه هيچ تاب  فوق مذکور حقوق -3

 ديگران آزاديهاي و حقوق يا عموم  اخالق يا سالمت ت عموم  نظم ت مل  ام يت حفظ براي و گردي ه

 باش . سازگار ميثاق اين در ش ه ش اخته حقوق ساير با و بوده الزم

 .کرد محروم خود کشور به ورود حق از( مجوز ب ون) خودسرانه تواننم  را کس هيچ -4

 64 ماده 

 انونق مطابق که تصتتميم  اجراي در فقط باشتت  ميثاق اين طرف دولت يك قلمرو در قانوناً که ايبيگانه 

 ديگر طور مل  ام يت حتم  جهات که مواردي در جز و بشود اخراج کشور آن از است ممكن باش ش ه اتخاذ

 نزد اي صال  مقام در او اعتراض و ک   اعتراض موجهاً خود اخراج عليه که باش  داشته امكان باي  نماي  اقتضا

 ک  م  تعيين م ظور اين به که اينماي  ه حضور با صال  مقام طرف از بخصو  م صوب اشخا  يا شخ 

 شود. رسي گ 

 63 ماده 

 به که اين به دارد حق کس هر. هستتت   متستتاوي دادگستتتري ديوانهاي و دادگاهها مقابل در همه -1

 ي گ رس قانون طبق ش ه تشكيل بيطرف و مستقل صال  دادگاه يك در عل   و م صفانه او دادخواه 

 در او الزمات و حقوق به راج  اختالفات يا او عليه جزا   اتهامات حقانيت درباره دادگاه آن و بشتتود

 به اهخو دادرس  از قسمت  يا تمام در جلسات بودن سري به ب ماي . تصميم تصميم اتخاذ م ن  مورد

 که صتتورت  در خواه و دموکراتيك جامعه يك در مل  ام يت يا عموم  نظم يا حستت ه اخالق جهات

 خا  کيفيات لحاظ از که مواردي در خواه و ک   اقتضاء دعوي اصتحاب خصتوصت  زن گ  مصتلحت

 نليك دارد  امكان ب ان  الزم دادگاه که ح ي تا باش  دادگستري مصال  به مضتر جلستات بودن عل  

 ماي ن اقتضاء ديگري طور صغار مصلحت آنكه مگر بود خواه  عل   م ن  يا کيفري امور در صادر حكم

 باش . اطفال واليت يا زناشو   اختالفات به مربوط دادرس  يا
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 بر او بودن مقصتتر که اين تا شتتود فرض گ اهب  دارد حق باشتت  شتت ه متهم جرم  ارتكاب به کس هر -2

 بشود. محرز قانون طبق

 :داشت خواه  را ذيل تضمي هاي حق الاقل کامل تساوي با بشود جرم  ارتكاب به متهم کس هر -3

 ادهد نسبت او به که اتهام  علل و نوع از بفهم  او که زبان  به تفصيل به و وقت استرع در تتتت ا ف 

 شود. مطل  شودم 

 باش . داشته خود م تخب وکيل با ارتباط و خود دفاع تهيه براي کاف  تسهيالت و وقت ت ب 

 بشود. قضاوت او درباره غيرموجه تأخير ب ون ت ج 

 صورت  در و ک   دفاع خود از خود م تخب وکيل وسيله به يا شخصاً و بشود حاضر محاکمه در تد 

 دادگستري مصال  که مواردي در و شود داده اطالع او به وکيل داشتن حق باش  ن اشته وکيل که

 پرداخت از او عجز صتتورت در که بشتتود تعيين وکيل  او براي رأستتاً دادگاه طرف از نماي  اقتضتتاء

 .داشت نخواه  ايهزي ه الوکالهحق

 و بشود سئواالت  آنها از که بخواه  يا بك   سئواالت ده  م  شهادت او عليه که شهودي از تتتته 

 بشود. سئواالت آنها از و احضار او عليه شهود شرايط همان با ده  م  شهادت او له که شهودي

 رجممت يك ک   تكلم آن به توان نم  يا و فهم نم  شودم  تكلم دادگاه در که را زبان  اگر تتتتو 

 ک  . کمك او به مجاناً

 نماي . اعتراف بودن مجرم به يا و ده  شهادت خود عليه که نشود مجبور تز 

 و نس رعايت که باشت  نحوي به باي  نيستت   بالغ ه وز جزا قانون لحاظ از که جوانان  دادرست  آ ين -4

 ب ماي . را آنان حيثيت اعاده مصلحت

 دادگاه يك وستتيله به او محكوميت و مجرميت اعالم که دارد حق بشتتود اعالم جرم  مرتكب هرکس -1

 بشود. واق  رسي گ  مورد قانون طبق عاليتري

 فکش ج ي اً که امري يا حادث امر يك يا بشود فسخ بع اً کست  جزا   محكوميت قطع  حكم هرگاه -6

 اين هنتيج در که شخص  گيرد قرار عفو مورد بال تيجه و باش  قضتاي  اشتتباه يك وقوع بر دال شت ه

 مگر بشود جبران قانون طبق او خسارت که داشت خواه  استتحقاق شت ه مجازات متحمل محكوميت

 است. بوده او خود به م تسب جزاً يا کال مكتوم حقيقت موق  به افشاء ع م که شود ثابت که اين
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 آ ين قانون طبق صتتادر قطع  حكم موجب به آن اتهام علت به که جرم  براي تواننم  را کس هيچ -7

 داد. قرار مجازات و تعقيب مورد مج داً است ش ه تبر ه يا محكوم کشوري هر کيفري دادرس 

 62 ماده 

 نبوده رمج الملل بين يا مل  قوانين طبق بر ارتكاب موق  در که فعل  ترك يا فعل علت به کس هيچ -1

 بوده اعمال قابل جرم ارتكاب زمان در آنچه از شتت ي تر مجازات  هيچ همچ ين و شتتودنم  محكوم

 از مرتكب دارد مقرر آن براي تريخفيف مجازات قانون جرم ارتكاب از پس هرگاه شتت  نخواه  تعيين

 نمود. خواه  استفاده آن

 هک فعل  ترك يا فعل علت به که شخص  هر کردن محكوم و دادرس  با ماده اين مقررات از يك هيچ -2

 نخواه  م افات بوده مجرم ملتها جامعه در شتت ه شتت اخته حقوق کل  اصتتول طبق بر ارتكاب زمان در

 داشت.

 61 ماده 

 شود. ش اخته جا همه او حقوق  شخصيت که اين به دارد حق کس هر 

 67 ماده 

 ب ون) خودسرانه م اخالت مورد مكاتبات يا اقامتگاه و خانواده و خصتوصت  زن گ  در نباي  کس هيچ -1

 ود.ش واق  غيرقانون  تعرض مورد نباي  او حيثيت و شرافت همچ ين و گيرد قرار قانون خالف يا( مجوز

 گردد. برخوردار قانون حمايت از هاتعرض يا م اخالت گونه اين مقابل در دارد حق کس هر -2

 68 ماده 

 يا مذهب يك قبول يا داشتن ت آزادي شامل حق اين. دارد مذهب و وج ان و فكر آزادي حق کس هر -1

 جماعت يا فردي بطور خواه خود  معتق ات يا مذهب ابراز آزادي همچ ين خود  انتخاب به معتق ات

 باش .م  مذهب  تعليمات و اعمال و آداب اجراي و عبادات در خفا در يا عل   بطور خواه
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 به معتق ات يا مذهب يك قبول يا داشتتتن در او آزادي به که شتتود واق  اکراه  مورد نباي  کس هيچ -2

 واردآورد. لطمه خودش انتخاب

 قانون موجب به م حصراً آنچه مگر نمود مح وديتهاي  تاب  تواننم  را معتق ات يا مذهب ابراز آزادي -3

 اساس  آزاديهاي و حقوق يا عموم  اخالق يا ستالمت  نظم  ام يت از حمايت براي و شت ه بي  پيش

 باش . داشته ضرورت ديگران

 انکودک قانون  سرپرستان مورد برحسب و وال ين آزادي که شون م  متعه  ميثاق اين طرف دولتهاي -4

 بشمارن . محترم خودشان معتق ات مطابق کودکان اخالق  و مذهب  آموزش تأمين در را

 66 ماده 

 داد. قرار اخافه و مزاحمت مورد عقاي ش م اسبت به تواننم  را کس هيچ -1

 هر از افكار و اطالعات اشاعه و تحصيل و تفح  آزادي شتامل حق اين. دارد بيان آزادي حق کس هر -2

 يلهوس بهر يا ه ري صورت به يا چاپ يا نوشته صورت به يا شفاهاً خواه ح ات سر به توجه ب ون قبيل

 باش .م  خود بانتخاب ديگر

 است ممكن لذا و است خا  هاي مسئوليت و حقوق مستتلزم ماده اين 2 ب   در مذکور حقوق اعمال -3

 باش : داشته ضرورت ذيل امور براي و ش ه تصري  قانون در که بشود معي   مح وديتهاي تاب 

 .ديگران حيثيت با به حقوق احترام ت ا ف 

 عموم . اخالق يا سالمت يا عموم  نظم يا مل  ام يت حفظ ت ب 

 51 ماده 

 .است مم وع قانون موجب به ج گ براي تبليغ گونه هر -1

 اي مخاصتتمه يا تبعيض محرك که مذهب  يا نژادي يا مل ( ت فر) کي ه به( ترغيب) دعوت گونه هر -2

 است. مم وع قانون موجب به باش  زور اعمال

 56 ماده 
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 مح وديت  گونه هيچ تاب  حق اين اعمال شودم  ش اخته رسميت به آميزمستالمت مجام  تشتكيل حق 

 ايم   يا مل  ام يت مصلحت به دمكراتيك جامعه يك در و ش ه مقرر قانون طبق بر آنچه جز باش  توان نم 

 ضتترورت ديگران آزاديهاي و حقوق يا عموم  اخالق يا ستتالمت از حمايت براي يا عموم  نظم يا عموم 

 باش . داشته

 55 ماده 

 و( صتت ف  هاياتحاديه) ستت  يكا تشتتكيل حق جمله از دارد را ديگران با آزادانه اجتماع حق کس هر -1

 خود. م اف  از حمايت براي آن به الحاق

 و هگردي  مقرر قانون موجب به که آنچه مگر باش  توان نم  مح وديت  گونه هيچ تاب  حق اين اعمال -2

 زا حمايت براي يا عموم  نظم تتت عموم  ايم   يا مل  ام يت  مصلحت به دموکراتيك جامعه يك در

 نخواه  آن از مان  ماده اين. باش  داشته ضرورت ديگران آزاديهاي و حقوق يا عموم  اخالق يا سالمت

 بشون . قانون  مح وديتهاي تاب  حق اين اعمال در پليس و مسل  نيروهاي اعضاي که ش 

 به مربوط کار الملل بين سازمان 1448 مورخ ک وانسيون طرف دولتهاي ماده اين مقررات از يك هيچ -3

 يرت اب اتخاذ با که داردنم  مجاز را( ش ن متشكل حق) س  يكاي  حق از حمايت و ست  يكاي  آزادي

 آورن . وارد لطمه ک وانسيون آن در مقرر تضمي هاي به قوانين اجراي نحوه با يا قانونگذاري

 54 ماده 

 دارد. را حكومت و جامعه حمايت استحقاق و است جامعه اساس  و طبيع  ع صر خانواده -1

 هش اخت رسميت به رس  م  ازدواج سن به که زمان  از مردان و زنان براي خانواده تشكيل و نكا  حق -2

 شود.م 

 شود.نم  م عق  آن طرفين کامل و آزادانه رضايت ب ون نكاح  هيچ -3

 زدواجا مورد در زوجين مسئوليتهاي و حقوق تساوي م ظور به مقتض  ت ابير ميثاق اين طرف دولتهاي -4

 براي هاي بي  پيش ازدواج انحالل صورت در. کرد خواه   اتخاذ  آن انحالل ه گام و زوجيت م ت در

 آورد. خواه   عمل به اطفال از الزم حمايت تأمين

 53 ماده 
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 اي مل  م شأ و اصل ت مذهب ت زبان ت ج س ت رنگ ت نژاد حيث از تبعيض گونه هيچ ب ون کودک  هر -1

 وادةخان طرف از بودنش صغير وض  اقتضاي به که حمايت  ت ابير از دارد ت نسب يا مك ت تت اجتماع 

 گردد. برخوردار آي  عمل به باي  او کشور حكومت و جامعه و او

 بشود. نام  داراي و برس  ثبت به والدت از پس بالفاصله باي  کودک  هر -2

 دارد. را تابعيت  تحصيل حق کودک  هر -3

 52 ماده 

 در مذکور تبعيضات از يك هيچ( گرفتن نظر در) ب ون داشت خواه  امكان و حق اجتماع عضتو انستان هر

 :غيرمعقول مح وديت ب ون و 2 ماده

  .نماي شرکت شون  انتخاب آزاد که نماي  گان  بواسطه يا بالمباشره عموم  امور اداره در ت ا ف 

 تضمين و شود انجام مخف  و مساوي عموم  آراء به صحت روي از که ادواري انتخابات در تتتت ب 

 بشود. انتخاب و ب ه  رأي باش  ک   گان انتخاب اراده آزادانه بيان ک   ه

 شود. نا ل خود کشور عموم  مشاغل به بتوان  کل  شرايط طبق تساوي حق با ت ج 

 51 ماده 

 را قانون بالسويه حمايت استحقاق تبعيض گونههيچ ب ون و هست   متساوي قانون مقابل در اشخا  کليه

 هر هعلي متساوي و مؤثر حمايت اشخا  کليه براي و م   را تبعيضت  گونه هر باي  قانون لحاظ اين از دارن 

 أم ش و اصل ت ديگر عقاي  و سياس  عقاي  مذهب ت زبان ت ج س ت رنگ ت نژاد حيث از خصوصاً تبعيض نوع

 بك  . تضمين ديگر وضعيت هر يا ت نسب ت مك ت ت اجتماع  يا مل 

 57 ماده 

 از نباي  را ها اقليت اين به متعلق افراد دارن   وجود زبان  يا مذهب  نژادي  هاي اقليت که کشتتورهاي  در 

 کاربرد و دي   فرايض انجام و ابراز و فره گ از م  ي بهره خود  گروه اعضتتاي ستتاير با اجتماع تشتتكيل حق

 نمود. محروم خودشان زبان
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 58 ماده 

 ينا. شودم  تأسيس( شت  خواه  نامي ه کميته ميثاق اين در پس اين از که) بشتر حقوق کميته يك -1

 باش :م  ذيل بشر  خ مات متص ي و است عضو هيج ه از مرکب کميته

 داراي هايشخصيت از باي  که ميثاق اين طرف کشورهاي اتباع از بود خواه  مرکب کميته تتتت ا ف

 ودنب مفي . باش ( ش ه ش اخته) محرز بشر حقوق زمي ه در صالحيتشان و بوده اخالق  عال  مكارم

 خواه  واق  توجه مورد کميته اين کارهاي در قضا   امور در تجربه واج  اشتخا  بعضت  شترکت

 ش .

 نمود. خواه   خ مت( 4)خودشان شخص  صالحيت برحسب و هست   انتخاب  کميته اعضاي ت ب

 56 ماده

 به م ظور اين به که 28 ماده در مذکور شرايط واج  اشخا  فهرست از مخف  رأي با کميته اعضتاي -1

 شون .م  انتخاب ان ش ه نامزد ميثاق اين طرف کشورهاي وسيله

 ک  . نامزد نفر دو از بيش توان نم  ميثاق اين طرف کشور هر -2

 .است مجاز شخ  يك نامزدي تج ي  -3

 41 ماده 

 ش . نخواه  انجام ميثاق اين ش ن االجراالزم از پس ماه شش از ديرتر انتخابات اولين -1

 براي که انتخابات  استث اي به تتت آن انجام تاريخ از پيش ماه چهار ح اقل بار هر کميته انتخابات براي -2

 اين طرف کشورهاي از متح  ملل سازمان دبيرکل تتتت آي م  بعمل 34  ماده طبق خال  محل اشغال

 ک   . معرف  ماه سه ظرف کميته عضويت براي را خود نامزدهاي که نمود خواه  دعوت کتباً ميثاق

 نامزد ترتيب اين به که اشتخاص  کليه از الفباء حروف ترتيب به فهرستت  متح ملل ستازمان دبيرکل -3

 تاريخ از قبل ماه يك ح اکثر آنرا و تهيه ان کرده معرف  را آنان که کشتتورهاي  نام ذکر با شتتون م 

 .داشت خواه  ارسال ميثاق اين طرف کشورهاي به انتخابات

 اين طرف کشتورهاي از متح  ملل ستازمان دبيرکل دعوت به که ايجلسته در کميته اعضتاي انتخاب -4

 ستتوم دو جلستته اين نصتتاب. شتتودم  انجام شتت  خواه  تشتتكيل متح ملل ستتازمان مرکز در ميثاق
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 ستد به را رأي تع اد بيشترين که بود خواه   نامزدها   م تخبين و است ميثاق اين طرف کشورهاي

 باش  . ده  ه رأي و حاضر کشورهاي نماي  گان آراء تام اکثريت حا ز و آورده

 46 ماده

 باش . داشته عضو کشوري هر از تبعه يك از بيش توان نم  کميته -1

 مختلف اشتتكال نماي  گان شتترکت و جغرافياي  عادالنة تقستتيمات رعايت کميته اعضتتاي انتخاب در -2

 ش . خواه  حقوق  عم ه هاي(نظام) سيستم و تم نها

 45 ماده 

 انتخاب تج ي  شون  نامزد مج داً که صورت  در و شون م  انتخاب ستال 4 م ت براي کميته اعضتاي -1

 سال دو پايان در انتخابات اولين در م تخب اعضتاء از تن 4 عضتويت م ت ليكن بود خواه  مجاز آنان

 جلسه ر يس توستط قرعه وستيله به انتخابات اولين از پس بالفاصتله تن 4 اين نام شتودم  مقتضت 

 شود.م  معين 33 ماده 4 ب   در مذکور

 آم . خواه  بعمل ميثاق بخش اين قبل  مواد طبق انتخابات تص ي دوره انقضاي در -2

 44 ماده

 جز علت  هر به را خود خ مات انجام کميته اعضاء ساير آراء اتفاق مورد نظر به  کميته عضو يك هرگاه -1

 زبورم عضو کرس  او و مطل  را متح ملل سازمان دبيرکل  کميته ر يس باش  نموده قط  موقت غيبت

 ک  .م  اعالم بالمتص ي را

 و طل م را متح  ملل سازمان دبيرکل فوراً کميته ر يس  کميته عضو يك استعفاي يا فوت صتورت در -2

 ک  .م  اعالم بالمتص ي شودم  داده اثر ترتيب استعفاء به که تاريخ  يا فوت تاريخ از را کرس  آن او

 43 ماده 

 جانشي ش که عضوي تص ي دوره و شود اعالم 33 ماده طبق بر کرس  يك بودن بالمتصت ي گاه هر -1

 ستتازمان دبيرکل نشتتود  م قضتت  بودن بالمتصتت ي اعالم تاريخ از شتتشتتماه ظرف گردد انتخاب باي 
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 ماه دو م ت ظرف توان  م  که نمود خواه   اعالم ميثاق اين طرف کشورهاي از يك هر به متح ملل

 ک   . معرف  بالمتص ي کرس  اشغال 24 مادة طبق بر را خود نامزدهاي

 نامزد ترتيب اين به که اشتخاص  کليه از الفباء حروف ترتيب به فهرستت  متح ملل ستازمان دبيرکل -2

 تاريخ از قبل ماه يك ح اکثر آنرا و تهيه ان کرده معرف  را آنان که کشتتورها   نام ذکر با شتتون م 

 .داشت خواه  ارسال ميثاق اين طرف کشورهاي به انتخابات

 اين طرف کشتتورهاي از متح ملل ستتازمان دبيرکل دعوت به که ايجلستته در کميته اعضتتاي انتخاب -3

 ستتوم دو جلستته اين نصتتاب. شتتودم  انجام شتت  خواه  تشتتكيل متح ملل ستتازمان مرکز در ميثاق

 ستد به را رأي تع اد بيشترين که بود خواه   نامزدهاي  م تخبين و است ميثاق اين طرف کشورهاي

 باش  . ده  ه رأي و حاضر کشورهاي نماي  گان آراء تام اکثريت حا ز و آورده

 42 ماده

 به توجه با عموم  مجم  که شتترايط  طبق متح ملل ستتازمان عموم  مجم  تصتتويب با کميته اعضتتاي 

 داشت. خواه   دريافت مقرري متح  ملل سازمان م اب  از نماي  تعيين کميته خ مات اهميت

 41 ماده 

 هب کميته که وظايف  مؤثر اجراي براي احتياج مورد مادي وستتا ل و کارم  ان متح ملل ستتازمان دبيرکل 

 .گذاشت خواه  کميته اختيار در دارد عه ه به ميثاق اين موجب

 47 ماده 

 متح  ملل سازمان مرکز در جلسه نخستين تشكيل براي را کميته اعضاي متح  ملل سازمان دبيرکل -1

 ک  .م  دعوت

 جلسه تشكيل شودم  بي  پيش آن داخل  نامة آ ين در که اوقات  در کميته جلسه نخستتين از پس -2

 داد. خواه 

 خواه  جلسه تشكيل ژنو در متح  ملل ستازمان دفتر در يا متح ملل ستازمان مرکز در معموالً کميته -3

 داد.
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 48 ماده 

 وظايف که ک   تعه  رسم  تشريفات ط  عل   جلسه در خود وظايف تص ي از پيش باي  کميته عضو هر 

 کرد. خواه  ايفاء وج ان کمال روي از و بيطرف  کمال با را خود

 46 ماده 

 انتخاب قابل ر يسه هيأت اعضاي. کرد خواه  انتخاب سال دو م ت براي را خود ر يسته هيأت کميته -1

 هست  . مج د

 ذيل مقررات بر مشتتتمل جمله از مزبور نامه آ ين. ک  م  ت ظيم خود را داخليش نامه آ ين کميته -2

 بود: خواه 

 است. عضو دوازده حضور جلسات رسميت نصاب ح  ت ا ف 

 گردد.م  اتخاذ حاضر  اعضاء آراء اکثريت با کميته تصميمات ت ب 

 31 ماده 

 حقوق به ت ابير آن و ان کرده اتخاذ که ت ابيري درباره شتتون م  متعه  ميثاق اين طرف کشتتورهاي -1

 حقوق اين از تمت  در حاصتتل پيشتترفتهاي دربارة و ده م  اثر ترتيب ميثاق اين در شتت ه شتت اخته

 ب ارن . تق يم گزارشهاي 

 امور در ميثاق طرف کشتتور هر براي ميثاق اين شتت ن االجراءالزم تاريخ از يكستتال ظرف تتتت ا ف

 کشور. آن به مربوط

 ب ماي . درخواست  چ ين کميته که موق  هر آن از پس ت ب 

 هکميت به رستتي گ  براي را آنها او و باشتت  متح  ملل ستتازمان دبيرکل به خطاب باي  گزارشتتها کليه -2

 مقررات اجراي در که باش  مشكالت  و عوامل از حاک  الموردحستب باي  گزارشتها. کرد خواه  ارجاع

 دارن . تأثير ميثاق اين

 هک را گزارشها از قستمتهاي  رونوشتت  کميته با مشتورت از پس توان م  متح  ملل ستازمان دبيرکل -3

 دارد. ارسال مؤسسات آن براي باش  تخصص  مؤسسات صالحيت مشمول امور به مربوط است ممكن
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 همچ ين و خود گزارشهاي و ک  م  بررس  را ميثاق اين طرف کشورهاي از واصل گزارشتهاي کميته -4

 نيز کميته. داشت خواه  ارسال ميثاق اين طرف کشورهاي به ب ان  مقتض  که کل  مالحظات هرگونه

 و اقتصادي شوراي به ميثاق اين طرف کشورهاي از واصل گزارشهاي بضميمة را مالحظات اين توان م 

 ب ارد. تق يم اجتماع 

 ماده اين 4 ب   طبق بر که مالحظات  گونه هر درباره نظريات  توان  م  ميثاق اين طرف کشتتورهاي -1

 دارن . ارسال کميته به باش  ش ه اظهار

 36 ماده 

 ايبر را کميته صالحيت که ب ارد اعالم موق  هر ماده اين موجب به توان م  ميثاق اين طرف کشور هر -1

 ميثاق طرف ديگر کشتتور که ميثاق طرف کشتتور هر ادعاي بر دا ر هاياطالعيه به رستتي گ  و دريافت

 فقط ماده اين موجب به. شتتت استتت م  برستتتميت ده نم  انجام ميثاق اين طبق را خود تعه ات

 شتت استتاي  که ميثاق طرف کشتتور يك توستتط که بود خواه  رستتي گ  و دريافت قابل هاي اطالعيه

 شورک يك به مربوط اطالعيه هيچ. بشتود تق يم باشت  کرده اعالم خود به نستبت را کميته صتالحيت

 به که هاي اطالعيه به نسبت. بود نخواه  پذيرش قابل باشت  نكرده اعالم  چ ين که ميثاق اين طرف

 ش . خواه  اق ام ذيل ترتيب به شودم  دريافت ماده اين موجب

 ثاقمي اين مقررات به ميثاق طرف ديگر کشور که ده  تشخي  ميثاق طرف کشور يك اگر ت ا ف

 جلب موضوع به را ميثاق طرف کشور آن توجه کتب  اطالعيه بوستيله توان م  ده نم  اثر ترتيب

 گونه هر يا توضتتي  آن ک   ة دريافت کشتتور اطالعيه وصتتول از پس ماه ستته م ت ظرف در. ک  

 .گذارد خواه  اطالعيه فرست  ة کشتور اختيار در موضتوع کردن روشتن به دا ر ديگر کتب  اظهار

 خواه  اطالعات  حاوي جمله از باش  مقتض  جا يكه تا و االمكانحت  مزبور اظهارات و توضيحات

 آم ه بعمل آن عالج براي که آنچه و کشور آن داخل  قوانين طبق دادرس  قواع  خصتو  در بود

 .است بع ي استفاده قابل مورد اين در آنچه يا است رسي گ  جريان در يا

 رضايت با موضوع ک   ه دريافت کشور به اطالعيه اولين وصول از پس ششماه ظرف در اگر تتتت ب

 کميته به اياخطاريه ارسال با داشت خواه  حق طرفين از يك هر نياب  فيصله مربوط طرف دو هر

 نماي . ارجاع کميته به را موضوع مقابل طرف به و

 لالملبين حقوق عليه متفق اصول ب ابر اي كه احراز از پس فقط مرجوعه موضتوع به کميته تتتت ج

 موضوع به است ش ه ط  و واق  استت اد مورد موضتوع در داخل  قوانين طبق شتكايت طرق کلية



 

19 
 

 طوالن  غيرمعقول نحو به شتتكايت طرق ط  که مواردي در قاع ه اين. ک  م  رستتي گ  مرجوعه

 بود. نخواه  مجري باش 

 خواه  تشكيل سري جلسات ماده اين موجب به واصل هايباطالعيه رسي گ  موق  در کميته ت د

 داد.

 احترام براساس اختالف مورد موضوع دوستانه حل م ظور به کميته "ج" شق مقررات رعايت با ت ه

 اختيار در را خود جميله مساع  ميثاق اين در شت ه شت اخته استاست  آزاديهاي و بشتر حقوق به

 گذارد. خواه  ميثاق طرف ذي ف  کشورهاي

 شق موضوع اختالف طرف( ذي ف ) کشورهاي از توان م  بخود مرجوعه امور کليه در کميته تتتت و

 بخواه . را قضيه به مربوط اطالعات گونه هر "ب"

 قضيه به رسي گ  ه گام داشت خواه   حق "ب" شق موضوع ميثاق طرف ذي ف  کشورهاي ت ز 

  ارن .ب اظهار شق دو از يك بهر يا کتباً يا شفاهاً را خود مالحظات و باش   داشته نماي  ه کميته در

 ب ه : گزارش "ب" شق موضوع اخطاريه دريافت تاريخ از پس ماه 12 م ت در باي  کميته ت ح

 مختصر شر  به را خود گزارش کميته باش  ش ه حاصتل "ه" شتق مقررات طبق حل  راه اگر (1

 کرد. خواه  حصر حاصله حل راه و قضايا

 مختصر شر  به خود گزارش در کميته باش  نش ه حاصل "ه" شق مقررات طبق حل  راه اگر (2

 کشورهاي که شفاه  مالحظات مجلس صورت و کتب  مالحظات متن. کرد خواه  اکتفا قضايا

 به گزارشت  موضتوع  هر براي. بود خواه  گزارش ضتميمه ان کرده اظهار ميثاق طرف ذي ف 

 ش . خواه  ابالغ ميثاق طرف ذي ف  کشورهاي

 بي   پيش هاياعالميه ميثاق اين طرف کشور ده که شت  خواه  االجراءالزم موقع  ماده اين مقررات -2

 دبيرکل نزد ميثاق طرف کشتتور توستتط مذکور هاياعالميه. باشتت   داده را ماده اين اول ب   در شتت ه

 خواه  ارسال ميثاق طرف کشورهاي ساير براي را آن رونوشت او و شودم  تودي  متح  ملل ستازمان

 هب استرداد اين. گردد مسترد دبيرکل به خطاب اخطارية وسيله به موق  هر است ممكن اعالميه. داشت

  . کنم  وارد خلل  باش  ش ه ارسال ماده اين موجب به قبال اطالعيه يك موضوع مسئله هر رسي گ 

  كهاي مگر شودنم  پذيرفته دبيرکل به اعالميه استترداد اخطاريه وصتول او پس ديگري اطالعية هيچ

 باش . داده ج ي ي اعالميه ميثاق طرف ذي ف  کشور

 35 ماده 
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 نشود حل ميثاق طرف ذي ف  کشورهاي رضايت با 41 ماده طبق کميته به مرجوعه مسئله اگر تتت ا ف -1

 كيلتشتت ستازش خا  کميستتيون يك ميثاق طرف ذي ف  کشتورهاي قبل  موافقت با توان م  کميته

 هدوستتتان حل راه يك به نيل م ظور به کميستتيون(. شتتودم  نامي ه کميستتيون پس اين از که) ب ه 

 ميثاق طرف ذي ف  کشتتورهاي اختيار در را خود جميله مستتاع  ميثاق اين احترام براستتاس مستتئله

 گذارد.م 

. ون شم  تعيين ميثاق طرف ذي ف  کشورهاي توافق با که است عضو پ ج از مرکب کميسيون تتتت ب 

 به اهم سه م ت در کميسيون اعضاء از بعض  يا تمام ترکيب درباره ميثاق طرف ذي ف  کشتورهاي اگر

 رأي اب کميته اعضاء بين از است نش ه توافق آنها درباره که کميسيون اعضتاء از ع ه آن نرست   توافق

 شون .م  انتخاب کميته اعضاء ثلث دو اکثريت به مخف 

 اتباع از نباي  آنها. ک   م  وظيفه انجام(  13)خودشان شخص  صالحيت برحستب کميستيون اعضتاء -2

 طرف ورکش اتباع از يا نيست ميثاق اين طرف که کشوري اتباع از يا بوده ميثاق طرف ذي ف  کشورهاي

 باش .ن اده را 41 ماده در مذکور اعالميه که ميثاق اين

 ک  .م  تصويب را خود داخل  نامه آ ين و انتخاب را خود ر يس کميسيون -3

 تشكيل ژنو در متح ملل ستازمان دفتر در يا متح  ملل ستازمان مرکز در معموالً کميستيون جلستات -4

 ذي ف  کشورهاي و متح  ملل سازمان دبيرکل مشورت با است ممكن مزبور جلسات معهذا ش  خواه 

 شود. تشكيل ديگري م اسب محل در ميثاق طرف

 انجام را ماده اين موجب به متشكل کميسيونهاي دفتري خ مات 36 ماده در ش ه بي  پيش دبيرخانه -1

 ده .م 

 کميستتيون و شتتودم  گذارده کميستتيون اختيار در ک  م  رستتي گ  و دريافت کميته که اطالعات  -6

 بخواه . را ديگري مربوط تكميل  اطالع گونه هر تهيه ميثاق طرف ذي ف  کشورهاي از توان م 

 از پس ماه دوازده م ت در ح اکثر صورت هر در ول  جهات جمي  از مسئله مطالعه از پس کميسيون -7

 ابالغ ميثاق طرف ذي ف  کشورهاي به آنرا او و داردم  تق يم کميته ر يس به گزارش  آن به امر ارجاع

 نماي :م 

 ااکتف خود گزارش در برسان  اتمام به را رسي گ  ماه دوازده م ت در نتوان  کميسيون اگر تتت ا ف

 .است رسي ه کجا به مسئله رسي گ  که ک  م  نكته اين مختصر بيان به
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 ميثاق اين در ش ه ش اخته ب حو بشتر حقوق احترام براستاس دوستتانه حل راه يك هرگاه تتتت ب

  انرسي ه آن به که حل  راه و قضايا مختصر ذکر به خود گزارش در کميسيون باش  شت ه حاصتل

 ک  .م  اکتفا

 در را خود هاي است باط کميسيون باش  نش ه حاصل "ب" شق مفهوم به حل راه يك گاه هر ت ج

 و ميثاق طرف ذي ف  کشتتورهاي بين بحث مورد مستتئله به مربوط ماهيت  نكات کليه خصتتو 

 اين ک  .م  درج خود گزارش در قضيه دوستانه حل امكانات خصو  در را خود نظريات همچ ين

 ذي ف  کشتتورهاي شتتفاه  مالحظات مجلس صتتورت و کتب  مالحظات محتوي همچ ين گزارش

 بود. خواه  ميثاق طرف

 م ت در ميثاق طرف ذي ف  کشورهاي بشود تق يم "ج" شق طبق کميسيون گزارش گاه هر تتت د

 را کميستتيون گزارش م  رجات که دارن م  اعالم کميته ر يس به گزارش وصتتول از پس ماه سته

 .نه يا پذيرن م 

 ک  .نم  وارد خلل  41 ماده طبق بر کميته اختيارات به ماده اين مقررات -8

 که رديبرآو براساس ميثاق طرف ذي ف  کشورهاي بين تساوي بطور کميسيون اعضاي هايهزي ه کليه -4

 شود.م  تقسيم ک  م  تهيه متح  ملل سازمان دبيرکل

 کشورهاي آنكه از قبل را اعضتاء هايهزي ه لزوم صتورت در دارد اختيار متح  ملل ستازمان دبيرکل -13

 دارد. کارسازي ک    پرداخت ماده اين 4 ب   طبق ميثاق طرف ذي ف 

 34 ماده

 دارن  حق شون  تعيين است ممكن 42 ماده طبق که سازش خا  کميسيونهاي عضاي ا و کميته اعضاي 

 قسمتهاي در مذکور متح  ملل سازمان مأمور کارش اسان درباره مقرر هايمصونيت و امتيازات و تسهيالت از

 نماي  . استفاده متح  ملل مصونيتهاي و امتيازات نامه مقاوله مربوط

 33 ماده 

 استت اد طبق بشتتر حقوق زمي ه در مقرر دادرستت  هاينامه آ ين به اي كه ب ون ميثاق اين اجرا   مقررات 

 سازد وارد خلل  تخصص  مؤسسات و متح  ملل ستازمان هاينامه مقاوله و آن موجب به يا ده  ه تشتكيل
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 موافقتهاي طبق اختالف يك حل براي ميثاق طرف کشتتورهاي که نيستتت آن از مان  و شتتودم  اعمال

 ون .بش ديگري دادرس  هاينامه آ ين به متوسل هست   آن به ملزم که اختصاص  يا عموم  الملل بين

 32 ماده 

 ملل سازمان عموم  مجم  به اجتماع  و اقتصادي شوراي توسط را خود کارهاي گزارش ستال هر کميته 

 دارد.م  تق يم متح 

 پنجم بخش 

 31 ماده 

 هاياساس امه متح  ملل م شتور مقررات به که بشتود تفستير ب حوي نباي  ميثاق اين مقررات از هيچيك 

 مؤسسات و متح  ملل سازمان ارکان از يك هر به مربوط مسئوليتهاي تعريف به دا ر تخصتصت  مؤستستات

 آورد. وارد ايلطمه ميثاق اين موضوع مسا ل به نسبت تخصص 

 37 ماده 

 کامل تفادةاس و تمت  به ملل کليه ذات  بحق که بشود تفسير ب حوي نباي  ميثاق اين مقررات از هيچيك 

 آورد. وارد ايلطمه شان خود طبيع  ثروتهاي و م اب  از آنان آزادانة و

 ششم بخش 

 38 ماده 

 يا آن تخصص  مؤسسات از يك هر عضو يا متح ملل سازمان عضو کشتور هر امضتاي براي ميثاق اين -1

 عموم  مجم  که کشوري هر همچ ين دادگستري الملل بين ديوان اساس امة متعاه  طرف کشور هر

 .است مفتو  بشود ميثاق اين طرف که ک   دعوت متح  ملل سازمان
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 ود.ش تودي  متح  ملل سازمان دبيرکل نزد باي  تصويب اس اد. است تصويب به موکول ميثاق اين -2

 بود. خواه  مفتو  ماده اين اول ب   در مذکور کشورهاي از يك هر الحاق براي ميثاق اين -3

 آي .م  بعمل متح  ملل سازمان دبيرکل نزد الحاق س   تودي  بوسيله الحاق -4

 از ان هش  ملحق آن به يا ان کرده امضاء را ميثاق اين که را کشورها   کليه متح  ملل سازمان دبيرکل -1

 کرد. خواه  مطل  الحاق يا تصويب س   هر تودي 

 36 ماده 

 ملل سازمان دبيرکل نزد الحاق يا تصويب س   پ جمين و س  تودي  تاريخ از پس ماه سته ميثاق اين -1

 شود.م  االجراءالزم متح 

 يا ک   تصويب الحاق يا تصويب س   پ جمين و س  تودي  از پس را ميثاق اين که کشوري هر درباره -2

 جراءاالالزم کشور آن الحاق يا تصويب س   تودي  تاريخ از پس ماه سته ميثاق اين بشتود ملحق آن به

 شود.م 

 21 ماده 

 کشتتورهاي ده  ة تشتتكيل واح هاي کلية دربارة استتتث اء يا مح وديت گونههيچ ب ون ميثاق اين مقررات

 داشت. خواه  شمول( ف رال) متح ه

 26 ماده 

 ملل سازمان دبيرکل نزد را آن متن و ک   پيش هاد را ميثاق اين اصال  توان م  ميثاق طرف کشور هر -1

 به را پيشتت هادي اصتتال  طر  هر متح  ملل ستتازمان کل دبير صتتورت اين در. ک   تودي  متح 

 مايل   آيا که دارن  اعالم او به نماي م  درخواست آنها از و داردم  ارسال ميثاق اين طرف کشتورهاي

 تشكيل پيش هادي طرحهاي درباره رأي اخذ و بررس  م ظور به ميثاق طرف کشتورهاي از ک فرانست 

 ش  با ک فرانست  چ ين تشتكيل موافق ميثاق طرف کشتورهاي ثلث يك ح اقل صتورتيكه در. گردد

 قبول مورد که اصتتالح  هر. کرد خواه  دعوت متح  ملل ستتازمان لواي زير در را ک فرانس دبيرکل

 سازمان عموم  مجم  به تصويب براي بشود واق  ک فرانس در ده  هرأي و حاضر کشتورهاي اکثريت

 ش . خواه  تق يم متح  ملل
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 ود اکثريت و برس  متح ملل سازمان عموم  مجم  تصويب به که شودم  االجراالزم موقع  اصالحات -2

 باش  . کرده قبول آنرا خودشان اساس  قانون قواع  طبق بر ميثاق اين طرف کشورهاي ثلث

 قبول را آن که ميثاق طرف کشتتورهاي از دستتته آن براي شتتوداالجراءم الزم اصتتالحات که موقع  -3

 گونه هر و ميثاق اين مقررات به کماکان ميثاق طرف کشتتورهاي ستتاير بود خواه  آورالزام ان کرده

 بود. خواه   ملزم ان کرده قبول قبالً که آن اصال 

 25 ماده 

 کشورهاي کليه به را زير مراتب متح ملل سازمان دبيرکل 48 ماده 1 ب   در مقرر هاياطالعيه از نظر قط  

 داد. خواه  اطالع ماده آن اول ب   در مذکور

 48 ماده طبق ش ه تودي  الحاق و تصويب اس اد و ميثاق اين امضاهاي ت الف 

 طبق اصالحات ش ن االجراءالزم تاريخ و 44 ماده طبق ميثاق اين ش ن اء االجرالزم تاريخ تتتت ب

 .11 مادة

 24 ماده 

 در است مساوي اعتبار داراي آن اسپانياي  و روس  ت فرانسه ت انگليس  ت چي   مت هاي که ميثاق اين -1

 ش . خواه  تودي  متح ملل سازمان بايگان 

 41 ماده در مذکور کشتتورهاي کليه براي را ميثاق اين مصتت ق رونوشتتت متح ملل ستتازمان دبيرکل -2

 .داشت خواه  ارسال
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