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 سیاسی و مدنی حقوق المللیبین میثاق

 ( شمسی ۲۵/۹/۱۳۴۵ با مطابق) میالدی ۱۹۶۶ دسامبر ۱۶ مصوب

 متحد ملل سازمان عمومی مجمع

 مقدمه 
است شناسایی متحد اعالم گردیدهکشورهای طرف این میثاق با توجه به اینکه بر طبق اصولی که در منشور ملل 

غیرقابل انتقال کلیه اعضاء خانواده بشر مبنای آزادی ـ عدالت و صلح در جهان حیثیت ذاتی و حقوق یکسان و 
 .است

 .با اذعان به این که حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است 
با اذعان به این که بر طبق اعالمیه جهانی حقوق بشر کمال مطلوب انسان آزاد رهائی یافته از ترس و فقر فقط  

شود که شرایط تمتع هر کس از حقوق مدنی و سیاسی خود و همچنین از حقوق اقتصادی ـ می در صورتی حاصل
 .اجتماعی و فرهنگی او ایجاد شود

با توجه به این که دولتها بر طبق منشور ملل متحد به ترویج احترام جهانی و مؤثر و رعایت حقوق و آزادیهای بشر  
 .ملزم هستند

دار ه هر فرد نسبت به افراد دیگر و نیز نسبت به اجتماعی که بدان تعلق دارد عهدهبا در نظر گرفتن این حقیقت ک 
 .وظایفی است و مکلف است به این که در ترویج و رعایت حقوق شناخته شده به موجب این میثاق اهتمام نماید

 :با مواد زیر موافقت دارند 

 بخش یک
 ۱ماده  

به موجب حق مزبور ملل وضع سیاسی خود را آزادانه تعیین و توسعه کلیه ملل دارای حق خودمختاری هستند.  .۱
 .کننداقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه تأمین می

توانند برای نیل به هدفهای خود در منابع و ثروتهای طبیعی خود بدون اخالل با الزامات ناشی از کلیه ملل می .۲
الملل آزادانه هر گونه تصرفی بنمایند ـ در هیچ منافع مشترک و حقوق بینالمللی مبتنی بر همکاری اقتصادی بین

 .توان ملتی را از وسایل معاش خود محروم کردمورد نمی
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دولتهای طرف این میثاق از جمله دولتهای مسئول اداره سرزمینهای غیرخودمختار و تحت قیمومت مکلفند  .۳
 .ن حق را طبق مقررات منشور ملل متحد رعایت کنندتحقق حق خودمختاری ملل را تسهیل و احترام ای

 بخش دوم
 ۲ماده  
شوند که حقوق شناخته شده در این میثاق را درباره کلیه افراد مقیم در دولتهای طرف این میثاق متعهد می .۱ 

سیاسی یا عقیده قلمرو تابع حاکمیتشان بدون هیچگونه تمایزی از قبیل نژادـ رنگ ـ جنس ـ زبان ـ مذهب ـ عقیده 
 .دیگر ـ اصل و منشأ ملی یا اجتماعی ـ ثروت ـ نسب یا سایر وضعیتها محترم شمرده و تضمین بکنند

شود که بر طبق اصول قانون اساسی خود و مقررات این میثاق اقداماتی هر دولت طرف این میثاق متعهد می .۲ 
ذ حقوق شناخته شده در این میثاق که قباًل به موجب در زمینه اتخاذ تدابیر قانونگذاری و غیرآن به منظور تنفی

       .آورد بعمل استنشده االجراءالزم  قوانین موجود یا تدابیر دیگر
 :شود کههر دولت طرف این میثاق متعهد می .۳
الف. تضمین کند که برای هر شخصی که حقوق و آزادیهای شناخته شده در این میثاق درباره او نقض شده باشد  

وسیله مطمئن احقاق حق فراهم بشود هر چند که نقض حقوق به وسیله اشخاصی ارتکاب شده باشد که در اجرای 
 .خود عمل کرده باشندمشاغل رسمی

ب. تضمین کند که مقامات صالح قضائی ـ اداری یا مقننه یا هر مقام دیگری که به موجب مقررات قانونی آن  
است دهنده احقاق حق بکنند و همچنین امکانات تظلم به مقامات کشور صالحیت دارد درباره شخص دادخو 

 .قضائی را توسعه بدهند
 «.نسبت به تظلماتی که حقانیت آن محرز بشود ترتیب اثر صحیح بدهند»ج. تضمین کند که مقامات صالح  
 ۳ماده  
از حقوق مدنی و سیاسی  شوند که تساوی حقوق زنان و مردان را در استفادهدولتهای طرف این میثاق متعهد می 

 .بینی شده در این میثاق تأمین کنندپیش
 ۴ماده  
( موجودیت ملت را تهدید کند و این خطر رسمًا اعالم بشود العادهاستثنایی )فوقهر گاه یک خطر عمومی 

حتمًا  توانند تدابیری خارج از الزامات مقرر در این میثاق به میزانی که وضعیتکشورهای طرف این میثاق می
الملل بعهده نماید اتخاذ نمایند مشروط بر این که تدابیر مزبور با سایر الزاماتی که بر طبق حقوق بینایجاب می
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دارند مغایرت نداشته باشد و منجر به تبعیضی منحصرًا براساس نژاد ـ رنگ ـ جنس ـ زبان ـ اصل و منشأ مذهبی یا 
 .اجتماعی نشود

را  ۱۸ـ  ۱۶ـ  ۱۵ـ  ۱۱ـ  ۸( ماده بندهای اول و دوم) ۷ـ  ۶گونه انحراف از مواد چحکم مذکور در بند فوق هی .۲ 
 .کندتجویز نمی

دولتهای طرف این میثاق که از حق انحراف استفاده کنند مکلفند بالفاصله سایر دولتهای طرف میثاق را توسط  .۳ 
است مطلع نمایند و در موجب انحراف شدهدبیرکل ملل متحد از مقرراتی که از آن انحراف ورزیده و جهاتی که 

 .دهند مراتب را به وسیله اعالمیه جدیدی از همان مجری اطالع دهندتاریخی که به این انحرافها خاتمه می
 ۵ماده  
هیچ یک از مقررات این میثاق نباید به نحوی تفسیر شود که متضمن ایجاد حقی برای دولتی یا گروهی یا فردی  .۱ 

ستناد آن به منظور تضییع هر یک از حقوق و آزادیهای شناخته شده در این میثاق و یا محدود نمودن گردد که به ا
 .بعمل آورداست مبادرت به فعالیتی بکند و یا اقدامیبینی شدهآن بیش از آنچه در این میثاق پیش

یا ( ۵ـ کنوانسیونها) هیچ گونه محدودیت یا انحراف از هر یک از حقوق اساسی بشر که به موجب قوانین .۲ 
ها یا عرف و عادات نزد هر دولت طرف این میثاق به رسمیت شناخته شده نافذ و جاری است به عذر این نامهآئین

است قابل قبول که این میثاق چنین حقوقی را به رسمیت نشناخته یا این که به میزان کمتری به رسمیت شناخته
 .نخواهد بود

 بخش سوم 
 ۶ماده  
 .حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است .۱ 
 .توان خودسرانه )بدون مجوز( از زندگی محروم کرداین حق باید به موجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمی 
در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده صدور حکم اعدام جائز نیست مگر در مورد مهمترین جنایات طبق  .۲ 

راجع به جلوگیری و ( ۶زمان ارتکاب جنایت که آنهم نباید با مقررات این میثاق و کنوانسیونها )االجرا در قانون الزم
مجازات جرم کشتار دسته جمعی )ژنوسید( منافات داشته باشد. اجرای این مجازات جایز نیست مگر به موجب 

 .حکم قطعی صادر از دادگاه صالح
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تار دسته جمعی باشد چنین معهود است که هیچ یک از در مواقعی که سلب حیات تشکیل دهنده جرم کش .۳ 
دارد که به هیچ نحو از هیچ یک از الزاماتی که به موجب مقررات این ماده دولتهای طرف این میثاق را مجاز نمی

 .مقررات کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرم کشتار دسته جمعی )ژنوسید( تقبل شده انحراف ورزند
یا عفو فردی حق خواهد داشت که در خواست عفو یا تخفیف مجازات بنماید عفو عمومییهر محکوم به اعدام .۴ 

 .یا تخفیف مجازات اعدام در تمام موارد ممکن است اعطا شود
شود و در مورد زنان باردار قابل حکم اعدام در مورد جرائم ارتکابی اشخاص کمتر از هیجده سال صادر نمی .۵ 

 .اجرا نیست
مقررات این ماده برای تأخیر یا منع الغاء مجازات اعدام از طرف دولتهای طرف این میثاق قابل  هیچ یک از .۶ 

 .استناد نیست
 ۷ماده  
توان مورد آزار و شکنجه یا مجازاتها یا رفتاریهای ظالمانه یا خالف انسانی یا ترذیلی قرار داد. هیچ کس را نمی 

 .بدون رضایت آزادانه او ممنوع استزشکی یا علمیمخصوصًا قرار دادن یک شخص تحت آزمایشهای پ
 ۸ماده  
 .گی و خرید و فروش برده بهر نحوی از انحاء ممنوع استگی نگاه داشت. بردهتوان در بردههیچ کس را نمی  .۱ 
 .( نگاه داشتتوان در بندگی )غالمیهیچ کس را نمی .۲ 
 ۳.  

 .کار اجباری وادار نخواهد شدالف ـ هیچ کس به انجام اعمال شاقه یا 
توان چنین تفسیر کرد که در کشورهایی که بعضی از جنایات قابل مجازات با اعمال را نمی ۳ب ـ شق الف بند  

 .است مانع اجرای اعمال شاقه مورد حکم صادره از دادگاه صالح بشودشاقه
 :نیست مذکور در این بند شامل امور زیر« اعمال شاقه یا کار اجباری»ج ـ  
که متعارفًا به کسی که به موجب یک تصمیم قضایی قانونی « ب»اول ـ هر گونه کار یا خدمات ذکر نشده در شق  

 .گرددبوده و در حال آزادی مشروط باشد تکلیف میزندانی است یا به کسی که موضوع چنین تصمیمی
وظیفه به سبب محظورات وجدانی به رسمیت دوم ـ هر گونه خدمت نظامی و در کشورهایی که امتناع از خدمت  

 .شوداست هر گونه خدمت ملی که به موجب قانون بامتناع کنندگان وجدانی تکلیف میشناخته شده
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ـ هر گونه خدمتی که در موارد قوه قهریه )فرس ماژور( یا بلیاتی که حیات یا رفاه جامعه را تهدید می  کند تکلیف سوم 
 .بشود

 .( متعارف باشدخدمتی که جزئی از الزامات مدنی )اجتماعی چهارم ـ هر کار یا 
 ۹ماده  
توان خودسرانه )بدون مجوز( دستگیر یا بازداشت هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمی .۱ 

 .توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آئین دادرسی مقرر به حکم قانون( کرد. از هیچ کس نمی)زندانی
ای ( آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریهشود باید در موقع دستگیر شدن از جهات )عللهر کس دستگیر می .۲ 

 .شود دریافت دارددائر بهر گونه اتهامیکه به او نسبت داده می
ا هر شود باید او را در اسرع وقت در محضر دادرس ی( میدستگیر یا بازداشت )زندانیهر کس به اتهام جرمی .۳ 

مقام دیگری که به موجب قانون مجاز به اعمال اختیارات قضایی باشد حاضر نمود و باید در مدت معقولی دادرسی 
( اشخاصی که در انتظار دادرسی هستند نباید قانونی کلی باشد لیکن آزادی یا آزاد شود. بازداشت )زندانی نمودن

متهم را در جلسه دادرسی و سایر مراحل رسیدگی موقت ممکن است موکول باخذ تضمینهایی بشود که حضور 
 .قضایی و حسب مورد برای اجرای حکم تأمین نماید

شود حق دارد که به دادگاه تظلم نماید ( شدن از آزادی محروم میهر کس که بر اثر دستگیر یا بازداشت )زندانی .۴ 
اظهار رأی بکند و در صورت غیرقانونی بودن به این منظور که دادگاه بدون تأخیر راجع به قانونی بودن بازداشت 

 .بازداشت حکم آزادی او را صادر کند
 .( باشد حق جبران خسارت خواهد داشتهر کس که بطور غیرقانونی دستگیر یا بازداشت )زندانی .۵ 
 ۱۰ماده  
ذاتی شخص انسان رفتار اند باید با انسانیت و احترام به حیثیت درباره کلیه افراد که از آزادی خود محروم شده 

 .کرد
 ۲. 

ای متناسب با الف. متهمین جز در موارد استثنایی از محکومین جدا نگاهداری خواهند شد و تابع نظام جداگانه
 .وضع اشخاص غیرمحکوم خواهند بود

 .دب. صغار متهم باید از بزرگساالن جدا بوده و باید در اسرع اوقات ممکن در مورد آنان اتخاذ تصمیم بشو 
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نظام زندانها متضمن رفتاری با محکومین خواهد بود که هدف اساسی آن اصالح و اعاده حیثیت اجتماعی  .۳ 
 .زندانیان باشد

 .متناسب با سن و وضع قانونیشان باشندصغار بزهکار باید از بزرگساالن جدا بوده و تابع نظامی 
 ۱۱ماده  
 .ه اجرای یک تعهد قراردادی خود نیست زندانی کردتوان تنها به این علت که قادر بهیچ کس را نمی 
 ۱۲ماده  
هر کس قانونًا در سرزمین دولتی مقیم باشد حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزادانه مسکن خود را در آنجا  .۱ 

 .خواهدداشت
 .هر کس آزاد است هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند .۲ 
گونه محدودیتی نخواهد بود مگر محدودیتهایی که به موجب قانون مقرر گردیده و  حقوق مذکور فوق تابع هیچ .۳ 

یا حقوق و آزادیهای دیگران الزم بوده و با سایر ـ سالمت یا اخالق عمومیبرای حفظ امنیت ملی ـ نظم عمومی
 .حقوق شناخته شده در این میثاق سازگار باشد

 .ز( از حق ورود به کشور خود محروم کردتوان خودسرانه )بدون مجوهیچ کس را نمی .۴ 
 ۱۳ماده  
که مطابق قانون اتخاذ ای که قانونًا در قلمرو یک دولت طرف این میثاق باشد فقط در اجرای تصمیمیبیگانه 

امنیت ملی طور دیگر اقتضا نماید باشد ممکن است از آن کشور اخراج بشود و جز در مواردی که جهات حتمیشده
اشته باشد که علیه اخراج خود موجهًا اعتراض کند و اعتراض او در مقام صالح یا نزد شخص یا باید امکان د

 .کند رسیدگی شودای که به این منظور تعیین میاشخاص منصوب بخصوص از طرف مقام صالح با حضور نماینده
 ۱۴ماده  
همه در مقابل دادگاهها و دیوانهای دادگستری متساوی هستند. هر کس حق دارد به این که به دادخواهی او  .۱ 

منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح مستقل و بیطرف تشکیل شده طبق قانون رسیدگی بشود و آن دادگاه درباره 
 .او در مورد مدنی اتخاذ تصمیم بنمایدحقانیت اتهامات جزائی علیه او یا اختالفات راجع به حقوق و الزمات 

یا امنیت تصمیم به سری بودن جلسات در تمام یا قسمتی از دادرسی خواه به جهات اخالق حسنه یا نظم عمومی 
ملی در یک جامعه دموکراتیک و خواه در صورتی که مصلحت زندگی خصوصی اصحاب دعوی اقتضاء کند و خواه 

ص علنی بودن جلسات مضر به مصالح دادگستری باشد تا حدی که دادگاه الزم در مواردی که از لحاظ کیفیات خا
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بداند امکان دارد، لیکن حکم صادر در امور کیفری یا مدنی علنی خواهد بود مگر آنکه مصلحت صغار طور دیگری 
 .اقتضاء نماید یا دادرسی مربوط به اختالفات زناشوئی یا والیت اطفال باشد

گناه فرض شود تا این که مقصر بودن او بر طبق قانون متهم شده باشد حق دارد بیجرمیهر کس به ارتکاب  .۲ 
 .محرز بشود

 :بشود با تساوی کامل الاقل حق تضمینهای ذیل را خواهد داشتهر کس متهم به ارتکاب جرمی .۳ 
 .شود مطلع شودسبت داده میکه به او نالف. در اسرع وقت و به تفصیل به زبانی که او بفهمد از نوع و علل اتهامی 
 .ب. وقت و تسهیالت کافی برای تهیه دفاع خود و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد 
 .ج. بدون تأخیر غیرموجه درباره او قضاوت بشود 
د. در محاکمه حاضر بشود و شخصًا یا به وسیله وکیل منتخب خود از خود دفاع کند و در صورتی که وکیل نداشته  

د حق داشتن وکیل به او اطالع داده شود و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضاء نماید از طرف دادگاه رأسًا باش
 .ای نخواهد داشتالوکاله هزینهبرای او وکیلی تعیین بشود که در صورت عجز او از پرداخت حق

ها سئواالتی بشود و شهودی که له او دهند سئواالت بکند یا بخواهد که از آن. از شهودی که علیه او شهادت میه 
 .دهند با همان شرایط شهود علیه او احضار و از آنها سئواالت بشودشهادت می

آن تکلم کند یک مترجم مجانًا به او کمک  تواند بهفهمد و یا نمیشود نمیو. اگر زبانی را که در دادگاه تکلم می
 .کند

 .ا به مجرم بودن اعتراف نمایدز. مجبور نشود که علیه خود شهادت دهد و ی 
آئین دادرسی جوانانی که از لحاظ قانون جزا هنوز بالغ نیستند باید به نحوی باشد که رعایت سن و مصلحت  .۴ 

 .اعاده حیثیت آنان را بنماید
اعالم بشود حق دارد که اعالم مجرمیت و محکومیت او به وسیله یک دادگاه عالیتری هرکس مرتکب جرمی .۵ 

 .قانون مورد رسیدگی واقع بشودطبق 
هرگاه حکم قطعی محکومیت جزائی کسی بعدًا فسخ بشود یا یک امر حادث یا امری که جدیدًا کشف شده دال  .۶ 

بر وقوع یک اشتباه قضایی باشد و بالنتیجه مورد عفو قرار گیرد شخصی که در نتیجه این محکومیت متحمل 
رت او طبق قانون جبران بشود مگر این که ثابت شود که عدم افشاء مجازات شده استحقاق خواهد داشت که خسا

 .استبه موقع حقیقت مکتوم کال یا جزًا منتسب به خود او بوده
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که به علت اتهام آن به موجب حکم قطعی صادر طبق قانون آئین دادرسی توان برای جرمیهیچ کس را نمی .۷ 
 .ًا مورد تعقیب و مجازات قرار داداست مجددکیفری هر کشوری محکوم یا تبرئه شده

 ۱۵ماده  
المللی جرم نبوده محکوم هیچ کس به علت فعل یا ترک فعلی که در موقع ارتکاب بر طبق قوانین ملی یا بین .۱ 

شود و همچنین هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه در زمان ارتکاب جرم قابل اعمال بوده تعیین نخواهد شد هرگاه نمی
 .تری برای آن مقرر دارد مرتکب از آن استفاده خواهد نمودجرم قانون مجازات خفیفپس از ارتکاب 

هیچ یک از مقررات این ماده با دادرسی و محکوم کردن هر شخصی که به علت فعل یا ترک فعلی که در زمان  .۲ 
 .ارتکاب بر طبق اصول کلی حقوق شناخته شده در جامعه ملتها مجرم بوده منافات نخواهد داشت

 ۱۶ماده  
 .هر کس حق دارد به این که شخصیت حقوقی او همه جا شناخته شود 
 ۱۷ماده  
هیچ کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخالت خودسرانه )بدون مجوز( یا  .۱ 

 .ع شودخالف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیرقانونی واق
 .ها از حمایت قانون برخوردار گرددهر کس حق دارد در مقابل این گونه مداخالت یا تعرض .۲ 
 ۱۸ماده  
هر کس حق آزادی فکر و وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی ـ داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات  .۱ 

خواه بطور فردی یا جماعت خواه بطور علنی یا در به انتخاب خود، همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود، 
 .باشدخفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می

هیچ کس نباید مورد اکراهی واقع شود که به آزادی او در داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب  .۲ 
 .خودش لطمه واردآورد

بینی توان تابع محدودیتهایی نمود مگر آنچه منحصرًا به موجب قانون پیشرا نمیآزادی ابراز مذهب یا معتقدات  .۳ 
یا حقوق و آزادیهای اساسی دیگران ضرورت داشته شده و برای حمایت از امنیت، نظم، سالمت یا اخالق عمومی

 .باشد
قانونی کودکان را در شوند که آزادی والدین و برحسب مورد سرپرستان دولتهای طرف این میثاق متعهد می .۴ 

 .تأمین آموزش مذهبی و اخالقی کودکان مطابق معتقدات خودشان محترم بشمارند
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 ۱۹ماده  
 .توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و اخافه قرار دادهیچ کس را نمی .۱ 
هر قبیل  هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطالعات و افکار از .۲ 

بدون توجه به سر حدات خواه شفاهًا یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا بهر وسیله دیگر بانتخاب خود 
 .باشدمی

های خاص است و لذا ممکن است تابع این ماده مستلزم حقوق و مسئولیت ۲اعمال حقوق مذکور در بند  .۳ 
 :ه و برای امور ذیل ضرورت داشته باشدمحدودیتهای معینی بشود که در قانون تصریح شد

 .الف. احترام حقوق با حیثیت دیگران 
 .یا سالمت یا اخالق عمومیب. حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی 
 ۲۰ماده  
 .هر گونه تبلیغ برای جنگ به موجب قانون ممنوع است .۱ 
رک تبعیض یا مخاصمه یا اعمال زور ( به کینه )تنفر( ملی یا نژادی یا مذهبی که محهر گونه دعوت )ترغیب .۲ 

 .باشد به موجب قانون ممنوع است
 ۲۱ماده  
تواند شود اعمال این حق تابع هیچ گونه محدودیتی نمیآمیز به رسمیت شناخته میحق تشکیل مجامع مسالمت 

یا نظم عمومیباشد جز آنچه بر طبق قانون مقرر شده و در یک جامعه دمکراتیک به مصلحت امنیت ملی یا ایمنی 
 .یا حقوق و آزادیهای دیگران ضرورت داشته باشد یا برای حمایت از سالمت یا اخالق عمومیعمومی

 ۲۲ماده  
( و الحاق به های صنفیهر کس حق اجتماع آزادانه با دیگران را دارد از جمله حق تشکیل سندیکا )اتحادیه .۱ 

 .آن برای حمایت از منافع خود
تواند باشد مگر آنچه که به موجب قانون مقرر گردیده و در یک تابع هیچ گونه محدودیتی نمی اعمال این حق .۲ 

یا برای حمایت از سالمت یا اخالق ـ نظم عمومیجامعه دموکراتیک به مصلحت امنیتی ملی یا ایمنی عمومی
شد که اعضای نیروهای  یا حقوق و آزادیهای دیگران ضرورت داشته باشد. این ماده مانع از آن نخواهدعمومی

 .مسلح و پلیس در اعمال این حق تابع محدودیتهای قانونی بشوند
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المللی کار مربوط به آزادی سازمان بین ۱۹۴۸هیچ یک از مقررات این ماده دولتهای طرف کنوانسیون مورخ  .۳ 
دابیر قانونگذاری یا با دارد که با اتخاذ ت( را مجاز نمیسندیکایی و حمایت از حق سندیکایی )حق متشکل شدن

 .نحوه اجرای قوانین به تضمینهای مقرر در آن کنوانسیون لطمه وارد آورند
 ۲۳ماده  
 .است و استحقاق حمایت جامعه و حکومت را داردخانواده عنصر طبیعی و اساسی جامعه .۱ 
 .شودرسند به رسمیت شناخته میمیحق نکاح و تشکیل خانواده برای زنان و مردان از زمانی که به سن ازدواج  .۲ 
 .شودهیچ نکاحی بدون رضایت آزادانه و کامل طرفین آن منعقد نمی .۳ 
دولتهای طرف این میثاق تدابیر مقتضی به منظور تساوی حقوق و مسئولیتهای زوجین در مورد ازدواج در مدت  .۴ 

 الزم حمایت تأمین برای هاییبینیپیش دواجاز  انحالل صورت در. کرد خواهند اتخاذ  زوجیت و هنگام انحالل آن
 .آورد خواهند عمل به اطفال از
 ۲۴ماده  
هر کودکی بدون هیچ گونه تبعیض از حیث نژاد ـ رنگ ـ جنس ـ زبان ـ مذهب ـ اصل و منشأ ملی یا اجتماعی  .۱ 

خانواده او و جامعه و حکومت ـ مکنت یا نسب ـ دارد از تدابیر حمایتی که به اقتضای وضع صغیر بودنش از طرف 
 .کشور او باید به عمل آید برخوردار گردد

 .بشودهر کودکی باید بالفاصله پس از والدت به ثبت برسد و دارای نامی  .۲ 
 .هر کودکی حق تحصیل تابعیتی را دارد .۳ 
 ۲۵ماده  
 ۲( هیچ یک از تبعیضات مذکور در ماده هر انسان عضو اجتماع حق و امکان خواهد داشت بدون )در نظر گرفتن 

 :و بدون محدودیت غیرمعقول
 .بالمباشره یا بواسطه نمایندگانی که آزاد انتخاب شوند شرکت نماید الف. در اداره امور عمومی 
مساوی و مخفی انجام شود و تضمین کننده بیان آزادانه عمومی ب. در انتخابات ادواری که از روی صحت به آراء 

 .اراده انتخاب کنندگان باشد رأی بدهد و انتخاب بشود
 .کشور خود نائل شودج. با حق تساوی طبق شرایط کلی بتواند به مشاغل عمومی 
 ۲۶ماده  
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استحقاق حمایت بالسویه قانون را گونه تبعیض کلیه اشخاص در مقابل قانون متساوی هستند و بدون هیچ .۱ 
 .دارند

از این لحاظ قانون باید هر گونه تبعیضی را منع و برای کلیه اشخاص حمایت مؤثر و متساوی علیه هر نوع تبعیض  
خصوصًا از حیث نژاد ـ رنگ ـ جنس ـ زبان ـ مذهب عقاید سیاسی و عقاید دیگر ـ اصل و منشأ ملی یا اجتماعی ـ 

  .هر وضعیت دیگر تضمین بکندمکنت ـ نسب ـ یا 
 ۲۷ماده  
ها را نباید از حق های نژادی، مذهبی یا زبانی وجود دارند، افراد متعلق به این اقلیتدر کشورهایی که اقلیت 

تشکیل اجتماع با سایر اعضای گروه خود، بهره مندی از فرهنگ و ابراز و انجام فرایض دینی و کاربرد زبان خودشان 
 .محروم نمود

 چهارمبخش 
 ۲۸ماده  
شود. این کمیته یک کمیته حقوق بشر )که از این پس در این میثاق کمیته نامیده خواهد شد( تأسیس می .۱ 

 :باشدمرکب از هیجده عضو است و متصدی خدمات بشرح ذیل می
های دارای مکارم عالی الف. کمیته مرکب خواهد بود از اتباع کشورهای طرف این میثاق که باید از شخصیت 

( باشد. مفید بودن شرکت بعضی اشخاص القی بوده و صالحیتشان در زمینه حقوق بشر محرز )شناخته شدهاخ
 .واجد تجربه در امور قضائی در کارهای این کمیته مورد توجه واقع خواهد شد

 .خدمت خواهند نمود ب. اعضای کمیته انتخابی هستند و برحسب صالحیت شخصی خودشان 
 ۲۹ماده  
که به این منظور به وسیله  ۲۸اعضای کمیته با رأی مخفی از فهرست اشخاص واجد شرایط مذکور در ماده  .۱ 

 .شونداند انتخاب میکشورهای طرف این میثاق نامزد شده
 .تواند بیش از دو نفر نامزد کندهر کشور طرف این میثاق نمی .۲ 
 .تجدید نامزدی یک شخص مجاز است .۳ 
 ۳۰ماده  
 .االجرا شدن این میثاق انجام نخواهد شدن انتخابات دیرتر از شش ماه پس از الزماولی .۱ 
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برای انتخابات کمیته هر بار حداقل چهار ماه پیش از تاریخ انجام آن ـ به استثنای انتخاباتی که برای اشغال  .۲ 
آید ـ دبیرکل سازمان ملل متحد از کشورهای طرف این میثاق کتبًا دعوت بعمل می ۳۴  محل خالی طبق ماده

 .خواهد نمود که نامزدهای خود را برای عضویت کمیته ظرف سه ماه معرفی کنند
شوند با متحد فهرستی به ترتیب حروف الفباء از کلیه اشخاصی که به این ترتیب نامزد میدبیرکل سازمان ملل .۳ 

اند تهیه و آنرا حداکثر یک ماه قبل از تاریخ انتخابات به کشورهای طرف شورهایی که آنان را معرفی کردهذکر نام ک
 .این میثاق ارسال خواهد داشت

ای که به دعوت دبیرکل سازمان ملل متحد از کشورهای طرف این میثاق در انتخاب اعضای کمیته در جلسه .۴ 
شود. نصاب این جلسه دو سوم کشورهای طرف این میثاق انجام می متحد تشکیل خواهد شدمرکز سازمان ملل

است و منتخبین نامزدهائی خواهند بود که بیشترین تعداد رأی را به دست آورده و حائز اکثریت تام آراء نمایندگان 
 .کشورهای حاضر و رأی دهنده باشند

 ۳۱ماده  
 .اشته باشدتواند بیش از یک تبعه از هر کشوری عضو دکمیته نمی .۱ 
در انتخاب اعضای کمیته رعایت تقسیمات عادالنه جغرافیایی و شرکت نمایندگان اشکال مختلف تمدنها و  .۲ 

 .(های عمده حقوقی خواهد شدسیستم )نظام
 ۳۲ماده  
شوند و در صورتی که مجددًا نامزد شوند تجدید انتخاب آنان سال انتخاب می ۴اعضای کمیته برای مدت  .۱ 

شود تن از اعضاء منتخب در اولین انتخابات در پایان دو سال مقتضی می ۹مجاز خواهد بود لیکن مدت عضویت 
معین  ۳۰ده ما ۴تن بالفاصله پس از اولین انتخابات به وسیله قرعه توسط رئیس جلسه مذکور در بند  ۹نام این 

 .شودمی
 .در انقضای دوره تصدی انتخابات طبق مواد قبلی این بخش میثاق بعمل خواهد آمد .۲ 
 ۳۳ماده  
هرگاه یک عضو کمیته، به نظر مورد اتفاق آراء سایر اعضاء کمیته انجام خدمات خود را به هر علتی جز غیبت  .۱ 

متحد را مطلع و او کرسی عضو مزبور را بالمتصدی مللموقت قطع نموده باشد رئیس کمیته، دبیرکل سازمان 
 .کنداعالم می

https://t.me/ekhtebar


13 
 

در صورت فوت یا استعفای یک عضو کمیته، رئیس کمیته فورًا دبیرکل سازمان ملل متحد را مطلع و او آن  .۲ 
 .کندشود بالمتصدی اعالم میکرسی را از تاریخ فوت یا تاریخی که به استعفاء ترتیب اثر داده می

 ۳۴ماده  
اعالم شود و دوره تصدی عضوی که جانشینش باید  ۳۳هر گاه بالمتصدی بودن یک کرسی بر طبق ماده  .۱ 

متحد به هر یک انتخاب گردد ظرف ششماه از تاریخ اعالم بالمتصدی بودن منقضی نشود، دبیرکل سازمان ملل
ماده ماه نامزدهای خود را بر طبق توانند ظرف مدت دو از کشورهای طرف این میثاق اعالم خواهند نمود که می

 .اشغال کرسی بالمتصدی معرفی کنند ۲۹
شوند با متحد فهرستی به ترتیب حروف الفباء از کلیه اشخاصی که به این ترتیب نامزد میدبیرکل سازمان ملل .۲ 

حداکثر یک ماه قبل از تاریخ انتخابات به کشورهای طرف اند تهیه و آنرا ذکر نام کشورهائی که آنان را معرفی کرده
 .این میثاق ارسال خواهد داشت

متحد از کشورهای طرف این میثاق در ای که به دعوت دبیرکل سازمان مللانتخاب اعضای کمیته در جلسه .۴ 
ف این میثاق شود. نصاب این جلسه دو سوم کشورهای طر متحد تشکیل خواهد شد انجام میمرکز سازمان ملل

است و منتخبین نامزدهایی خواهند بود که بیشترین تعداد رأی را به دست آورده و حائز اکثریت تام آراء نمایندگان 
 .کشورهای حاضر و رأی دهنده باشند

 ۳۵ماده  
با توجه به اهمیت متحد طبق شرایطی که مجمع عمومیسازمان مللاعضای کمیته با تصویب مجمع عمومی 

 .کمیته تعیین نماید از منابع سازمان ملل متحد مقرری دریافت خواهند داشتخدمات 
 ۳۶ماده  
متحد کارمندان و وسائل مادی مورد احتیاج برای اجرای مؤثر وظایفی که کمیته به موجب دبیرکل سازمان ملل 

 .این میثاق به عهده دارد در اختیار کمیته خواهد گذاشت
 ۳۷ماده  
لل متحد اعضای کمیته را برای تشکیل نخستین جلسه در مرکز سازمان ملل متحد دعوت دبیرکل سازمان م .۱ 

 .کندمی
 .شود تشکیل جلسه خواهد دادبینی میپس از نخستین جلسه کمیته در اوقاتی که در آئین نامه داخلی آن پیش .۲ 
 .ژنو تشکیل جلسه خواهد دادمتحد یا در دفتر سازمان ملل متحد در کمیته معمواًل در مرکز سازمان ملل .۳ 
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 ۳۸ماده  
تعهد کند که وظایف خود را هر عضو کمیته باید پیش از تصدی وظایف خود در جلسه علنی طی تشریفات رسمی 

 .با کمال بیطرفی و از روی کمال وجدان ایفاء خواهد کرد
 ۳۹ماده  
اعضای هیأت رئیسه قابل انتخاب مجدد کمیته هیأت رئیسه خود را برای مدت دو سال انتخاب خواهد کرد.  .۱ 

 .هستند
 :کند. آئین نامه مزبور از جمله مشتمل بر مقررات ذیل خواهد بودکمیته آئین نامه داخلیش را خود تنظیم می .۲ 
 .الف. حد نصاب رسمیت جلسات حضور دوازده عضو است 
 .گرددمی اتخاذ حاضر  ب. تصمیمات کمیته با اکثریت آراء اعضاء 
 ۴۰ماده  
اند و آن تدابیر به حقوق شناخته شده شوند درباره تدابیری که اتخاذ کردهکشورهای طرف این میثاق متعهد می .۱ 

 .دهد و درباره پیشرفتهای حاصل در تمتع از این حقوق گزارشهایی تقدیم بدارنددر این میثاق ترتیب اثر می
 .یثاق برای هر کشور طرف میثاق در امور مربوط به آن کشوراالجراء شدن این مالف. ظرف یکسال از تاریخ الزم

 .ب. پس از آن هر موقع که کمیته چنین درخواستی بنماید 
کلیه گزارشها باید خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد باشد و او آنها را برای رسیدگی به کمیته ارجاع خواهد  .۲ 

 .شکالتی باشد که در اجرای مقررات این میثاق تأثیر دارندالمورد حاکی از عوامل و مکرد. گزارشها باید حسب
تواند پس از مشورت با کمیته، رونوشت قسمتهایی از گزارشها را که ممکن است دبیرکل سازمان ملل متحد می .۳ 

 .مربوط به امور مشمول صالحیت مؤسسات تخصصی باشد برای آن مؤسسات ارسال دارد
کند و گزارشهای خود و همچنین هرگونه کشورهای طرف این میثاق را بررسی میکمیته گزارشهای واصل از  .۴ 

تواند این مالحظات کلی که مقتضی بداند به کشورهای طرف این میثاق ارسال خواهد داشت. کمیته نیز می
 .دمالحظات را بضمیمه گزارشهای واصل از کشورهای طرف این میثاق به شورای اقتصادی و اجتماعی تقدیم بدار 

این ماده اظهار شده  ۴توانند نظریاتی درباره هر گونه مالحظاتی که بر طبق بند کشورهای طرف این میثاق می .۵ 
 .باشد به کمیته ارسال دارند

 ۴۱ماده  
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تواند به موجب این ماده هر موقع اعالم بدارد که صالحیت کمیته را برای دریافت هر کشور طرف این میثاق می .۱ 
های دائر بر ادعای هر کشور طرف میثاق که کشور دیگر طرف میثاق تعهدات خود را طبق اطالعیه و رسیدگی به

هایی قابل دریافت و رسیدگی شناسد. به موجب این ماده فقط اطالعیهدهد برسمیت میاین میثاق انجام نمی
اعالم کرده باشد تقدیم  خواهد بود که توسط یک کشور طرف میثاق که شناسایی صالحیت کمیته را نسبت به خود

نکرده باشد قابل پذیرش نخواهد بود. بشود. هیچ اطالعیه مربوط به یک کشور طرف این میثاق که چنین اعالمی
 :شود به ترتیب ذیل اقدام خواهد شدهایی که به موجب این ماده دریافت مینسبت به اطالعیه

طرف میثاق به مقررات این میثاق ترتیب اثر الف. اگر یک کشور طرف میثاق تشخیص دهد که کشور دیگر  
تواند بوسیله اطالعیه کتبی توجه آن کشور طرف میثاق را به موضوع جلب کند. در ظرف مدت سه ماه دهد مینمی

پس از وصول اطالعیه کشور دریافت کننده آن توضیح یا هر گونه اظهار کتبی دیگر دائر به روشن کردن موضوع 
االمکان و تا جائیکه مقتضی ده اطالعیه خواهد گذارد. توضیحات و اظهارات مزبور حتیدر اختیار کشور فرستن

باشد از جمله حاوی اطالعاتی خواهد بود در خصوص قواعد دادرسی طبق قوانین داخلی آن کشور و آنچه که برای 
 .ستعالج آن بعمل آمده یا در جریان رسیدگی است یا آنچه در این مورد قابل استفاده بعدی ا

ب. اگر در ظرف ششماه پس از وصول اولین اطالعیه به کشور دریافت کننده موضوع با رضایت هر دو طرف  
ای به کمیته و به طرف مقابل موضوع را مربوط فیصله نیابد هر یک از طرفین حق خواهد داشت با ارسال اخطاریه

 .به کمیته ارجاع نماید
الملل کلیه طرق شکایت راز اینکه بنابر اصول متفق علیه حقوق بینج. کمیته به موضوع مرجوعه فقط پس از اح 

کند. این قاعده است به موضوع مرجوعه رسیدگی میطبق قوانین داخلی در موضوع مورد استناد واقع و طی شده
 .در مواردی که طی طرق شکایت به نحو غیرمعقول طوالنی باشد مجری نخواهد بود

 .های واصل به موجب این ماده جلسات سری تشکیل خواهد دادباطالعیهد. کمیته در موقع رسیدگی  
کمیته به منظور حل دوستانه موضوع مورد اختالف براساس احترام به حقوق بشر و « ج»با رعایت مقررات شق  .ه 

هد آزادیهای اساسی شناخته شده در این میثاق مساعی جمیله خود را در اختیار کشورهای ذینفع طرف میثاق خوا
 .گذارد

هر گونه « ب»( طرف اختالف موضوع شق تواند از کشورهای )ذینفعو. کمیته در کلیه امور مرجوعه بخود می 
 .اطالعات مربوط به قضیه را بخواهد
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حق خواهند داشت هنگام رسیدگی به قضیه در کمیته نماینده « ب»ز. کشورهای ذینفع طرف میثاق موضوع شق 
 .د را شفاهًا یا کتبًا یا بهر یک از دو شق اظهار بدارندداشته باشند و مالحظات خو

 :گزارش بدهد« ب»ماه پس از تاریخ دریافت اخطاریه موضوع شق  ۱۲ح. کمیته باید در مدت  
حاصل شده باشد کمیته گزارش خود را به شرح مختصر قضایا و راه حل « ه»اگر راه حلی طبق مقررات شق ( 1)  

 .حاصله حصر خواهد کرد
حاصل نشده باشد کمیته در گزارش خود به شرح مختصر قضایا اکتفا « ه»اگر راه حلی طبق مقررات شق ( 2) 

خواهد کرد. متن مالحظات کتبی و صورت مجلس مالحظات شفاهی که کشورهای ذینفع طرف میثاق اظهار 
 .اق ابالغ خواهد شداند ضمیمه گزارش خواهد بود. برای هر موضوعی گزارشی به کشورهای ذینفع طرف میثکرده

های پیش بینی شده در االجراء خواهد شد که ده کشور طرف این میثاق اعالمیهمقررات این ماده موقعی الزم .۲ 
های مذکور توسط کشور طرف میثاق نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع بند اول این ماده را داده باشند. اعالمیه

ر کشورهای طرف میثاق ارسال خواهد داشت. اعالمیه ممکن است هر موقع شود و او رونوشت آن را برای سایمی
به وسیله اخطاریه خطاب به دبیرکل مسترد گردد. این استرداد به رسیدگی هر مسئله موضوع یک اطالعیه قبال به 

 .کندموجب این ماده ارسال شده باشد خللی وارد نمی
شود مگر اینکه کشور ذینفع اعالمیه به دبیرکل پذیرفته نمی هیچ اطالعیه دیگری پس او وصول اخطاریه استرداد 

 .طرف میثاق اعالمیه جدیدی داده باشد
 ۴۲ماده  
 ۱. 

تواند با رضایت کشورهای ذینفع طرف میثاق حل نشود کمیته می ۴۱ماده الف. اگر مسئله مرجوعه به کمیته طبق 
با موافقت قبلی کشورهای ذینفع طرف میثاق یک کمیسیون خاص سازش تشکیل بدهد )که از این پس کمیسیون 

شود(. کمیسیون به منظور نیل به یک راه حل دوستانه مسئله براساس احترام این میثاق مساعی جمیله نامیده می
 .گذارددر اختیار کشورهای ذینفع طرف میثاق میخود را 

شوند. اگر کشورهای ب. کمیسیون مرکب از پنج عضو است که با توافق کشورهای ذینفع طرف میثاق تعیین می 
ذینفع طرف میثاق درباره ترکیب تمام یا بعضی از اعضاء کمیسیون در مدت سه ماه به توافق نرسند آن عده از اعضاء 

است از بین اعضاء کمیته با رأی مخفی به اکثریت دو ثلث اعضاء کمیته باره آنها توافق نشدهکمیسیون که در 
 .شوندانتخاب می
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کنند. آنها نباید از اتباع کشورهای انجام وظیفه می اعضاء کمیسیون برحسب صالحیت شخصی خودشان .۲ 
ا از اتباع کشور طرف این میثاق که اعالمیه ذینفع طرف میثاق بوده یا از اتباع کشوری که طرف این میثاق نیست ی

 .باشدرا نداده  ۴۱ماده مذکور در 
 .کندکمیسیون رئیس خود را انتخاب و آئین نامه داخلی خود را تصویب می .۳ 
تشکیل خواهد شد متحد در ژنو جلسات کمیسیون معمواًل در مرکز سازمان ملل متحد یا در دفتر سازمان ملل .۴ 

معهذا جلسات مزبور ممکن است با مشورت دبیرکل سازمان ملل متحد و کشورهای ذینفع طرف میثاق در محل 
 .مناسب دیگری تشکیل شود

 .دهدخدمات دفتری کمیسیونهای متشکل به موجب این ماده را انجام می ۳۶ماده بینی شده در دبیرخانه پیش .۵ 
تواند از شود و کمیسیون میکند در اختیار کمیسیون گذارده میاطالعاتی که کمیته دریافت و رسیدگی می .۶ 

 .کشورهای ذینفع طرف میثاق تهیه هر گونه اطالع تکمیلی مربوط دیگری را بخواهد
پس از ارجاع کمیسیون پس از مطالعه مسئله از جمیع جهات ولی در هر صورت حداکثر در مدت دوازده ماه  .۷ 

 :نمایددارد و او آنرا به کشورهای ذینفع طرف میثاق ابالغ میامر به آن گزارشی به رئیس کمیته تقدیم می
الف. اگر کمیسیون نتواند در مدت دوازده ماه رسیدگی را به اتمام برساند در گزارش خود اکتفا به بیان مختصر این  

 .استرسیدهکند که رسیدگی مسئله به کجا نکته می
ب. هرگاه یک راه حل دوستانه براساس احترام حقوق بشر بنحو شناخته شده در این میثاق حاصل شده باشد  

 .کنداند اکتفا میکمیسیون در گزارش خود به ذکر مختصر قضایا و راه حلی که به آن رسیده
های خود را در خصوص کلیه  حاصل نشده باشد کمیسیون استنباط« ب»ج. هر گاه یک راه حل به مفهوم شق  

نکات ماهیتی مربوط به مسئله مورد بحث بین کشورهای ذینفع طرف میثاق و همچنین نظریات خود را در خصوص 
 .کندامکانات حل دوستانه قضیه در گزارش خود درج می

این گزارش همچنین محتوی مالحظات کتبی و صورت مجلس مالحظات شفاهی کشورهای ذینفع طرف میثاق  
 .خواهد بود

تقدیم بشود کشورهای ذینفع طرف میثاق در مدت سه ماه پس از « ج»د. هر گاه گزارش کمیسیون طبق شق  
 .پذیرند یا نهدارند که مندرجات گزارش کمیسیون را میوصول گزارش به رئیس کمیته اعالم می

 .کندخللی وارد نمی ۴۱مقررات این ماده به اختیارات کمیته بر طبق ماده  .۸ 
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های اعضای کمیسیون بطور تساوی بین کشورهای ذینفع طرف میثاق براساس برآوردی که دبیرکل کلیه هزینه .۹ 
 .شودکند تقسیم میسازمان ملل متحد تهیه می

طرف  های اعضاء را قبل از آنکه کشورهای ذینفعدبیرکل سازمان ملل متحد اختیار دارد در صورت لزوم هزینه .۱۰ 
 .این ماده پرداخت کنند کارسازی دارد ۹میثاق طبق بند 

 ۴۳ماده  
ممکن است تعیین شوند حق دارند از  ۴۲اعضای کمیته و ا عضای کمیسیونهای خاص سازش که طبق ماده  

های مقرر درباره کارشناسان مأمور سازمان ملل متحد مذکور در قسمتهای مربوط تسهیالت و امتیازات و مصونیت
 .وله نامه امتیازات و مصونیتهای ملل متحد استفاده نمایندمقا

 ۴۴ماده  
های دادرسی مقرر در زمینه حقوق بشر طبق اسناد تشکیل مقررات اجرائی این میثاق بدون اینکه به آئین نامه 

شود میهای سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی خللی وارد سازد اعمال دهنده یا به موجب آن و مقاوله نامه
یا المللی عمومیو مانع از آن نیست که کشورهای طرف میثاق برای حل یک اختالف طبق موافقتهای بین

 .های دادرسی دیگری بشونداختصاصی که ملزم به آن هستند متوسل به آئین نامه
 ۴۵ماده  
ازمان ملل متحد سکمیته هر سال گزارش کارهای خود را توسط شورای اقتصادی و اجتماعی به مجمع عمومی 

 .داردتقدیم می

 بخش پنجم 
 ۴۶ماده  
های مؤسسات هیچیک از مقررات این میثاق نباید بنحوی تفسیر بشود که به مقررات منشور ملل متحد اساسنامه 

تخصصی دائر به تعریف مسئولیتهای مربوط به هر یک از ارکان سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی نسبت 
 .ای وارد آوردمیثاق لطمه به مسائل موضوع این

 ۴۷ماده 
هیچ یک از مقررات این میثاق نباید بنحوی تفسیر بشود که بحق ذاتی کلیه ملل به تمتع و استفاده کامل و آزادانه  

 .ای وارد آوردآنان از منابع و ثروتهای طبیعی خود شان لطمه
 

https://t.me/ekhtebar


19 
 

 بخش ششم 
 ۴۸ماده  
متحد یا عضو هر یک از مؤسسات تخصصی آن یا هر سازمان مللاین میثاق برای امضای هر کشور عضو  .۱ 

سازمان ملل المللی دادگستری همچنین هر کشوری که مجمع عمومیکشور طرف متعاهد اساسنامه دیوان بین
 .متحد دعوت کند که طرف این میثاق بشود مفتوح است

 .ازمان ملل متحد تودیع شوداین میثاق موکول به تصویب است. اسناد تصویب باید نزد دبیرکل س .۲ 
 .این میثاق برای الحاق هر یک از کشورهای مذکور در بند اول این ماده مفتوح خواهد بود .۳ 
 .آیدالحاق بوسیله تودیع سند الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل متحد بعمل می .۴ 
اند از تودیع اند یا به آن ملحق شدهکردهدبیرکل سازمان ملل متحد کلیه کشورهائی را که این میثاق را امضاء  .۵ 

 .هر سند تصویب یا الحاق مطلع خواهد کرد
 ۴۹ماده  
این میثاق سه ماه پس از تاریخ تودیع سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل متحد  .۱ 

 .شوداالجراء میالزم
و پنجمین سند تصویب یا الحاق تصویب کند یا به آن درباره هر کشوری که این میثاق را پس از تودیع سی  .۲ 

 .شوداالجراء میملحق بشود این میثاق سه ماه پس از تاریخ تودیع سند تصویب یا الحاق آن کشور الزم
 ۵۰ماده  
گونه محدودیت یا استثناء درباره کلیه واحدهای تشکیل دهنده کشورهای متحده مقرات این میثاق بدون هیچ 

 .ول خواهد داشت( شم)فدرال
 ۵۱ماده  
تواند اصالح این میثاق را پیشنهاد کند و متن آن را نزد دبیرکل سازمان ملل متحد هر کشور طرف میثاق می .۱ 

تودیع کند. در این صورت دبیر کل سازمان ملل متحد هر طرح اصالح پیشنهادی را به کشورهای طرف این میثاق 
نماید به او اعالم دارند که آیا مایلند کنفرانسی از کشورهای طرف میثاق به دارد و از آنها درخواست میارسال می

منظور بررسی و اخذ رأی درباره طرحهای پیشنهادی تشکیل گردد. در صورتیکه حداقل یک ثلث کشورهای طرف 
اهد میثاق موافق تشکیل چنین کنفرانسی باشند دبیرکل کنفرانس را در زیر لوای سازمان ملل متحد دعوت خو 
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دهنده در کنفرانس واقع بشود برای تصویب به کرد. هر اصالحی که مورد قبول اکثریت کشورهای حاضر و رأی
 .سازمان ملل متحد تقدیم خواهد شدمجمع عمومی

متحد برسد و اکثریت دو ثلث سازمان مللشود که به تصویب مجمع عمومیاالجرا میاصالحات موقعی الزم .۲ 
 .یثاق بر طبق قواعد قانون اساسی خودشان آنرا قبول کرده باشندکشورهای طرف این م

اند شود برای آن دسته از کشورهای طرف میثاق که آن را قبول کردهاالجراءمیموقعی که اصالحات الزم .۳ 
ول آور خواهد بود سایر کشورهای طرف میثاق کماکان به مقررات این میثاق و هر گونه اصالح آن که قباًل قبالزام
 .اند ملزم خواهند بودکرده

 ۵۲ماده  
متحد مراتب زیر را به کلیه کشورهای مذکور دبیرکل سازمان ملل ۴۸ماده  ۵های مقرر در بند قطع نظر از اطالعیه 

 .در بند اول آن ماده اطالع خواهد داد
 ۴۸ماده الف. امضاهای این میثاق و اسناد تصویب و الحاق تودیع شده طبق  
 .۵۱ماده االجراء شدن اصالحات طبق و تاریخ الزم ۴۹ماده االجر اء شدن این میثاق طبق ب. تاریخ الزم 
 ۵۳ماده  
 آن دارای اعتبار مساوی است در بایگانیاین میثاق که متنهای چینی ـ انگلیسی ـ فرانسه ـ روسی و اسپانیایی  .۱ 

 .تودیع خواهد شد متحدسازمان ملل
ارسال خواهد  ۴۵ماده متحد رونوشت مصدق این میثاق را برای کلیه کشورهای مذکور در دبیرکل سازمان ملل .۲ 

 .داشت
 

  → برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

 → برای عضویت در صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←
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