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  اقتصادی، سماجی وربیدگیین حکانی بین المللیین میثاق 

  )٢٥  سالئ قوسئ١٣٤٥ش . بریبرگون ھـ  ( مصوب١٦ دسامبری ١٩٦٦

  ملل متحدئ سازمانی مزنین مجمع 

  پیشگال

  :ای میثاقی نیمگی وطنان

 جار بوتگیت، بشری خانوادئ مچین باسکانی ا بھ ملل متحدی منشورھبریبرگون ھما اصوالک

  .جھانا انتبھ  وانتقال نھ بوتنیین حک بھ آزاتی، عدل وسولی بنیادا ړحیثیتی درست کرتن وھم وذاتیین 

کال وناداریا ډچیری دارگا وھدی انسان آزات وشھ جھانیین جارئ بھ چمئ گون بشری حکانی 

  . برسیت راز مدنی وسیاسیین حکانسھ بیت کھ وتی اقتصادی، سماجی وربیدگیین حک وھمیاال

جامی بھ دگرانی دیما وبھ ھما جامعئ دیما کھ بھ آیی حکیکتئ بھ چمئ چیری دارگا کھ ھرگگون ای 

بستگی داریت ذمھ واری داریت، ایش آیی وظیفھ انت کھ بھ ای میثاقئ بنیادا بھ درست بوتگین 

  :رگ ورواج داتنا کوشش بکنت ای جالگی مادھانا منتگنتچمئ چیرئ گ حکانی بھ

  :یکمی ماده 

ملت وتی  سیاسیین مچین ملت وت اختیاریئ حکانی واوند انت کھ شھ ای حکی سببا .١

  .ولی گچین ووتی اقتصادی، سماجی وربیدگیین ودودیما روگا برجا کننتډوضعیتا آزاتین 

واھگانی رسگا بھ وتی کدرتیین پیھ وُبن چمگان کرتگھ کننت پھ وتی مخسد ومچین ملت .٢

ولی ملتی ډما ھررازئ تصرفی بدارنت، بھ ھیچ شھ بین المللیین حکانی دی) دارایی وھستیا(

.راشھ آیی معاشئ وسیالن بی کوت وبھرکرتگھ نھ کننت
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گارانی ادارئ ډقیمومیتی چیری غیروت مختارین سرا ای میثاقی نیمگی وطنان بھ ای ل.٣

 مکلف انت، ملتانی وت مختاریئ حکئ تسررسگا آسان وبریبرگون ملل لین وطنمسوو

  .متحدئ منشوری مقررا تا ای حکئ احتراما بھ چمی چیرا بگرنت

  :دومی ماده 

ئ تعھده کنت بھ وتی کوشش وتلواسگا وشھ بین المللیین مدت ای میثاقی نیمگی ھروطن.١

 گون وتی ُبن چمگ وامکانانی ک وھمکاریی راھا خاص بھ اقتصادی وفنیین پروگرامان

 وش وشین برجا کرتنا ھین بھ کار برتنئر ای میثاقئ درست بوتگین حکانی پوزورگا پھ

  .  گیجان اقدام بکنتی وسیالن خاص گون قانون ایرکنگی گامړگئ وگون مچین لو

ی ړوای میثاقئ نیمگی وطنان تعھده کننت کھ ای میثاقئ حکانی بھ کار برتنا بیدی ھیچ .٢

ی عقیده، ملی ړ سیاسین عقیده، یادگھ ھرو،یرپی تونبیرگی، رنگ، جنس، زوان یا مذھب

.وسماجیین اصل ویادگھ ھروضعیتی ضمانتھ کنت

 ن دلگوشیی بھ بشری حکان ووتی الزمیودودیما روگی حاال انت گونھما وطنان کھ بھ .٣

 پھ گھ کنت کھ ای میثاقئ درست بوتگین اقتصادیین حکانا چنکس مالوم کرتملیین اقتصادا

.اتباعی باروا ضمانت کرتگھ کننت) بیگانگین(درئ 

  :سومی ماده 

ی وبریبر بوتنا بھ اړجنین زاگ ومردین زاگانی حکئ ھم وای میثاقئ نیمگی وطنان تعھده کننت کھ 

  .گ بوتگین اقتصادی، سماجی وربیدگیین مچین حکان برجا کننتمیثاقئ گشت

  :چارمی ماده 

رگا کھ شھ ای میثاقی دیما بھ ھر واستو انت کھ بھ آء حکانی بھره گای میثاقی نیمگی وطنان 

وطنیکھ بھ راھا پرینتگھ بیت آ وطن کرتگھ نھ کنت ای حکانا بھ حد ومرزی چیرا بگیت مگھ بھ 

یت وآیی مخسد و واھگ بھ یک ای حکانی ُمزندا بُجنیادا وآھم تا حدودیکھ گون قانونئ ب

  .دموکراتیکین جامعی عامھ ین آسوده حالیی ودودیما روگی پارا بیت

  :پنچمی ماده 

ل یا وطنی حک ودی بکنت کھ شھ آیی ډای میثاقی فیصالنا انچو مانا کرتگھ نھ کنن کھ پھ .١

ک وآزاتیانی زیان کرتن وکم کرتنا دیما شھ آیی کھ بھ حدیما پھ ای میثاق درست بوتگین 

  .ای میثاقا دیم گشی بوتھ تچ وتاگ بکنت وگام گیجی تسر برسینیت
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ی یی شھ ھریکی شھ بشری حکان کھ شھ یا چو) محدودیت(ی کمی وکدریی ړھیچ و.٢

ارانی، الیحھ یارسم ودابانی دیما بھ ای میثاقئ نیمگی ھرملکی رسمی قانونانی عھد وقر

کھ ای میثاق انچین حکی را رسمی ) اعذر(درست بوتگنت ورادگ انت بھ ای نیمونا 

  . نھ انتړھ کمترین کچانی درست کرتھ منگئ ودرست نھ کرتھ یا ایش ک

  :ششمی ماده 

ودی کنت بھ کاری کھ ای رسا کا ک انت  حکا کھ ھرکسی حای میثاقئ نیمگئ وطنان کار ُکرتنئ

انا بوجیت، رسمی ُدرستھ کننت وپھ ای ړولی گچین کنت ومنیت وتی زندگیی اډوسیالکھ آزاتین 

.ئ گام گیجا نا تسره رسیننتړ ویگوحکئ ساتتنا ل

 وطنان پھ ای حکئ پورھین بھ کار پرینگئ برجا بوگا تسره کننت، ئگام گیجی کھ ای میثاقئ نیمگ

ھ آیی فنی وحرفھ یین رودینگ وراھشونی وپروگرام، مخسد وفنین تدبیرپھ دوامدارین باید ب

اقتصادی، سماجی وربیدگیین ودودیما روگا کھ سیاسی واقتصادیین بنیادیین آزاتیانا پھ آوان بساتیت 

  .بدیما بگرنت

  :ھفتمی ماده 

ره گرگا کھ خاص ای میثاقئ نیمگی وطنان ھرکسی حکا بھ کاری پھ عدل وجوانین شرطانی بھ

  :جالگئ مخسدانا ضمانت بکنت رسمی درستھ کننت

  .انا پھ کارگران برجا بکنتُمزیکھ بھ اصال، جالگی نپ وک) ف ال

ولی توپیری، ډ، گون بریبرین ارزشتا وبیدی ھیچ پھ انصافین ُمز وبریبرین اجرت پھ کارا-١

ن زاگانی کاری خاص ایش کھ جنین زاگ ضمانت بدارنت کھ آوانی کارئ جاور شھ مردی

.جاورا جالترمھ بیت وپھ بریبرین کارا بریبرین ُمزی گون مردان بھ دستا بیارنت

.وآوانی  کھوالن پورھین گھتری بریبرگون ای میثاق مقرراتاپھ آوان -٢

  . وجوان ساتنکارئ ایمن بوگ) ب 

ت، رساکئ بریبری پھ ھرکس کھ وس ودی کنت بھ وتی کاروخذمتا بھ برزین درجھا برسی) ج 

  .ی گھتریی چارتنا تانکا گون خذمتی وھده وپاس وزانگ وفھماړبیدی دگھ ھیچ و

گا پن کرتن ودوره یین رخصتی گون ُمزواستراحت، االس بوِتن وکارئ ساعتئ پھ شریین گچی) د 

  .گاری داشتنپ ُمزورا وھمی راز بھ رسمیین رخصتیی روچان
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  :ھشتمی ماده 

  :ای میثاقی نیمگئ وطنان تعھده کننت بھ جالگی باران ضمانت بکننت-١

انی ساتن ودیما برتنا گون ھرکسی حک پھ ایشی کھ پھ وتی اقتصادی واجتماعیین نپ وک) الف 

گئ نگا بدیما بگیت وبھ وتی لو کړتئ بھ چمئ چیرئ دارگا اتحادیی جومربوطین سازمانی مقررا

ای حکئ بھ کار پرینگا بھ ھیچ محدودیتی تابع کرتگھ نھ کنت مگھ آچیزیکھ . بیتړی اتحادیھالوړو

گھ مردمانی بھ جایزین قانون ویک دموکراتیکین جامعی پھ ملیین امنیتی خیر یا عامین نظم ویا د

  . داشتگ بیتړآزاتی وحکانی ساتنا ا

کنگ ړفدراسیون یاملیین کنفدراسیونئ جوگون . حک) کا ھانیسندی(اتحادیھانی ) ب 

  .  بوتناړکرتن ویا آوانی لوړا پھ بین المللیین سندیکاھانی جووکنفدراسیونانی حک

 مگھ  محدودیتیت تچ وتاگ بکننت، بیدی ھیچزاحک کھ آ) سندیکاھانی ( د یھانی اتحا) ج 

 ملیین امنیت یا عامین نظمی خیر ودگرانی آچیزیکھ بھ جایزین قانون ویک دموکراتیکین جامعی پھ

  .آزاتی وحکانی ساتنا ضرورت بداریت

  .اعتصابی حک، پھ شرطیکھ گون مربوطین وطنئ مقرراتئ بھ چمئ چیری دارگا تسر کرتگ بیت) د 

بندین واک وپولیسئ نفر یادولتی اداریین مقام بھ ح مانعی پھ آیی نھ انت کھ سال–ای ماده -٢

.ینگا قانونیین محدودیتی تابع بنتای حکانی بھ کار پر

 مقاولھ نامئ نیمگی وطنانی ای مادھی ھیچ گجام مقرراتی سندیکایین ١٩٤٨بین المللیین سازمانئ 

آزاتی وسندیکایین حکی پشتیوانیی مربوطین کارا مجاز نھ زانت کھ گون قانون ایرکنگی تدبیرانی 

  .اولھ نامئ بدیما گپتگین ضمانتان تاوان ودی کننتوال پھ اشاره بوتگین مقډتسررسینگی گرگ یا قانونانی 

  :نھمی ماده 

  .ای میثاقئ نیمگی وطنان ھرمردمی سما جیین حکا گون گون سما جیین بیمھان رسمی درستھ کنت

  :دھمی ماده 

  :ای میثاقی نیمگی وطنان مننت کھ 

. دت بیتکھول جامعئ بنیادی وکدرتیین باری انت باید انت مزنین کچانی پشتیوانی َوَم-١

ھداکھ وتی کسانین زاگانی تعلیم ورودینگ وکنگ وبرجا مانگا وبراړجوخاص پھ آیی 

باید انت گون ھر ) سانگ وآروس (گس کرتن . وساتنئ ذمھ ورایا بھ وتی عھدھا داریت

.دونیمگی آزاتین رضا یتاکھ ای نیتا دارنت تسربیت
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ورنداشھ آیی خاصین پشتیوانیی چیرا گپتگ ) زاگ دیستن (ماس پھ جوانین وختی دیماشھ کپتن _٢

ان داشتگ بنت، بھ ای وختا کارگرین ماس باید رخصتی گون گون ُمزوپگار وسماجیین پیدگ وک

.بنت

یچ نگا خاصین تدبیر بید ھی کسانین زاگانی پشتیوانی ومدت رسپھ مچین غیر ممیز وممیزین_٣

غیر ممیز وممیزین کسانین زاگ بھ . گپتگ بنتیادگھ علتی بھ دیما ولی توپیری بھ نسبئ علت ډ

.وسماجیین استثماری مقابال پشتیوانی بنتاقتصادی 

ررا یا تندر ستیا بھ آوانی ض) مردمگری ( کسانین زاگانی وادار کرتن بھ آ کاران کھ شھ اخالقی 

نت یا آوانی کدرتیین ودو مزن بوتنئ دیما گیت باید شھ بیت وزندگیش گون خطرا دیم پھ دیمھ ک

  .قانونی دیما سک منیع کرتگ بیت وھمائیکھ ای کارانا کننت سزاداتگ بنت

  :یازدھمی ماده 

نیمگی وطنان ھرکسی حکا پھ جوانین زندگیی داشتنا پھ وت ووتی کھوال کھ بھ ای میثاقئ -١

ری مدامیین گھتر بوتنا رسمی  جاوئ ورگی، ُپچ وپوش وگس انت وزندگیآیی پورھین

ی تدبیره ړای میثاقی نیمگی وطنان  پھ ای حکئ تسررسگا ضرورتئ و. درستھ کننت

  .زاتین رضایتئ بنیادا مننتیین ھمکاریی بنیادیین اھمیتا بھ آگرنت پمیشا بین الملل

ای میثاقی نیمگی وطنان گون ھرکسی حکی منگا پھ ایشی کھ شھ ُگشنا االس بیت تانکایی -٢

ا خاصین پروگرام کھ ی تدبیر وبھ ای لړا ضرورتی وھین ھمکاریی راھاشھ بین المللوی

.جالگا گشتگھ بنت بھ دیما گیت

 کرتن گون علمی ووارتنیین چیزانی ساتن وبار وچانگھترکنگ پیداواریین راه وراھبندانی ) الف 

ی نظامی یرکشار گولئ ھیل داتن وگون ډوړتی کارگرگا گون ورگیانی وارتنئ ووفنیین مالوما

  . زورگئ رساکا برجا بکنت ودودیمریی وکدرتیین بن چمگانی کاصالح کرتنا رازیکھ گیشترین

 وضرورتئ دیما گون ھما ړھ عدلین بار کرتنئ برجا کنگ شھ اجھانئ وارتنیین چیزانی پ) ب 

نان وط) آروکین ( ووارد کنوکین ) دیم دیوک ( سکیانی بھ چمئ چیری دارگا کھ صادر کنوک 

  .گون آوان دیم پھ دیم انت
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  :دوازدھمی ماده 

 وطنان ھرکسی حکا پھ جسمی وروحیین ُدرایی حالئ بھره گرگا کھ ای میثاقئ نیمگئ-١

  .حاصل کنگی ممکن بیت پھ رسمیت درستھ کنت

نئ برجا کرتنا بھ دیما گرنت  پورھین گپتھما تدبیر کھ ای میثاقئ نیمگئ وطن پھ ای حکئ-٢

:الزمین گام گیج پھ ای کارانی تسر رسگا انت

دیمگیریا ودی بوتنئ حسابی کم کرتن، پھ کسانین زاگانی مرکئ کسانین زاگانی مرتگین ) الف 

  .کوشش وآوانئ پھ شریین ودومزن کرتن

  .مگانُدرایی وجان سالمتیئ چارگردی گھبودی وصنعتیین شریین جاوری شھ مچین نی) ب 

یانی دیمگیری وھمی راز ای نادر ائیانی وایدمگی، حرفھ یی ودگھ نادر) اریس(گروک ) ج 

  .دیمگیریی پارا جدوجھد کرتن

  .اکتریین کمکان بھ نادر وایی وھداډاکتری وډشرین جاور وحالتی  بریبر کرتن پھ ) د 

  :سیزدھمی ماده 

ای . ستھ کننتھ رسمیت درای میثاقی نیمگی وطنان ھرکسی حکا بھ تعلیم ورودینگا پ-١

پ گپی دارنت مننت کھ تعلیم ورودینگی مخسد باید انسانیین شخصیتی پورھین دوطنان 

. ی بنت پرواک کرتن وبنیادیین آزاتئحیثیتئ احساس وبشری حکانی احترامودو آیی 

وکین سرایشی ای میثاقی نیمگی وطنان مننت کھ تعلیم  ورودینگ باید مچین مردمانا پھ ک

بیرگی، کومی ومذھبیین نتین جامعی تیارکنت وبھ مچین ملت سررسینگا بھ یک آزا تیریثتا

سانکاری وتفاھمئ سبب بنت وپھ سولئ ساتتنا ملل متحدئ آی میانجینا دوستی، نالډ

  .سازمانی تچ وتاگانی گیش بوگا شوق مند بکنت

:ای میثاقئ نیمگی وطنان منت کھ پھ ای حکئ بدستا آورتنا-٢

  .لیم ورودینگ باید اجباری بیت ومفتا پھ ھرکسابیتاولسری تع) الف 

ا فنی وحرفھ یین والن وبھ ای لډی ړ وړدوره ی تعلیم  ورودینگ بھ و) متوسطھ(میانجین ) ب 

یالن خاص تعلیم ورودینگی مفتاین عام سی وړگئ وودینگ باید عام کرتگ بیت وگون لوتعلیم ور

  .کرتنئ رساک بریبر کرتگ بنت
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نگا کاسی ھرکسی ی وسیالنی بھ کار پریړگئ ویم ورودینگ باید انت گون مچین لوبرزین تعل ) ج

  .ولی بھ مچانی دسترسا بیتډاستعدادا مفتاین 

ایین تعلیم  انت باید انت پھ ھما کسان کھ ابتدړلیم ورودینگی تا جاییکھ امکانی وتع) بنیاد (پا یگ) د 

  .ورودینگا پوره کرتگ مھ بنت گیشتر شوقمند وواک وتوک داتگ بیت

ولی دیما برتگ بیت وھم یک جوانین ډبھ مچین درجھان باید انت فعالین گیش کنگ مدرسھانی ) ھـ 

ولی معلمانی اقتصادیین ډ بیت ودوامدارین ړی داتنا جو )تحصیلیین خرچ (انی ترتیبی پھ بورس

  .بکنتجاور گھبودی ودی 

 وطنان تعھده کننت کھ کسانین زاگانی ماس وپس یا قانونیین سرپرستئ ثاقئ نیمگئای می-٣

آزاتیا پھ مدرسئ گچین کرتنا پھ آوانی کسانین زاگان بید دولتیین مدرسھان کدر کننت پھ 

ندان کھ دولت منیت وبدیما گیت شرطیکھ ای مدرسھ گون تعلیم ورودینگی ھما راه ورا ھب

بدارنت وکسانین زاگانی مذھبی واخالقیین تعلیم ورودینگ بریبرگون ) مطابقت (گ ُج

  .آوانی ماس وپس یا سر پرستی سدک وباوران بیت برجا بیت

یا ھیچ باری نھ باید انت رازی  مانا کرتگ بیت کھ پھ حقوقیین فرد وکسانی آزاتای مادھئ -٤

پھ شرطیکھ ای . تواداره کرتنا سکی ودی بکن کرتن ړپھ تعلیم ورودینگی موسسانی جو

مادھئ اول بندی اصول بھ چمئ چیراگپتگ بیت وتعلیمی کھ بھ انچین تعلیمیین موسسان 

.داتگھ بیت تاحدی گون ھما راه وراھبندن کھ دولت بدیما گپتھ ُجرگ بداریت

    :چاردھمی ماده 

ا وتی ویډگار ای میثاقی نیمگی ھروطنی کھ تا آیی دستخط کرتنئ وھدا انگتھ بھ وتی اصلیین سر

گاران ابتدایین مفتاین اجباریین تعلیم ورودینگا برجا کرتگ نھ کرتھ ډریی چیرئ دگھ سرواکدا

تعھده کنت بھ دوساالنی تھا پھ اجباریین مفتاین تعلیم ورودینگی عملی کرتنا الزمین تدبیرانا بھ دیما 

  . بریبر ومنیت بوتھپروگراما روشآسالئ تھا کھ بھ چنت ھما بگیت وبھ 
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  :پانزدھمی ماده 

  :ستھ کننترای میثاقئ نیمگی وطنان ھرکسی حکا بھ ای کاران رسمی د-١

  . زورگبھ ربیدگیین زندگیا بار وون) لف ا

  .والن بھره ئ واوند بوتنډوړشھ علمیین دیما روگ وآیی و) ب  

ی، ادبی و ھنریین اثری ملی عړ بوتن شھ ھر ونی پشتیوانیی بھره ئ واوین نپ وکمادی ومعنوی) ج  

  .سببا) یا اختراعی(نبیسگ 

. دیما گرگی کھ پھ ای حکئ کارگرگئ برجا کرتنا شھ ای میثاقئ نیمگی وطنانی سونا بدیما گپتگھ بیت-٢

 .تنا بنتالزمین دیما گرگ پھ علم وربیدگئ رواج داتن ودودیمریی وسا

 وپول وخالقھ ین تچ وتاگان پھ نت کھ الزمین آزاتیا پھ علمیین پای میثاقی نیمگی وطنان تعھده کن-٣

.ین چمی گندنتزرب

ای میثاقی نیمگی وطنان بھ علم وربیدگی بارا شوقمندی ودیمیریی، مدت وبین المللیین تماسانی دستا آتگین 

  .پایدگا واستو بنت

  :شانزدھمی ماده 

قئ نیمگی وطنان تعھده کننت شھ میثاقی ای باری مقرراتی دیما ھما دیما گرگان کھ پھ ای ای میثا-١

میثاقئ درست بوتگین حکانی برجا بوگ وبھ چمی چیری دارگا بدیما گپتگ بوتگنت وھما دیما 

  . بدینتټکھ بھ ای بارا بھ دستا آتگیت رپوباروا روگانی 

.نشیی ناما دیم داتگھ بنت بھ ملل متحدئ سازمانی سرمټمچین رپو)  الف -٢

  . وپوال پھ اقتصادی واجتماعیین شورا دیم داتگھ بنت شھ ای میثاقئ مقرراتی دیما پھ پانی سیایگرپو

 ویا آوانی یک بارا کھ شھ ای میثاقی ټ سرمنشی ھمی راز رستگین مچین رپو سازمانی متحدئملل) ب 

الن سئباری پھ ھما م یا آوانی ټھ ای رپونی نیمگا رستگنت تا حدیکنیمگی وطنان وتخصصیین موسسا

  .تخصصیین موسسانی اسناسنامی دیما بھ آوانی اختیاری چیراکیت پھ آ موسسان دیمھ دنتبنت کھ شھ 

    :ھفدھمی ماده 

 پروگرامی دیما کھ اقتصادی وسما انا وار پھ وار شھ ھماای میثاقئ نیمگی وطنان وتی رپو-١

قی عملی بوتنئ روچا، رنداشھ سالوشورا گون میثاقی میثای یین شورا بھ یکسالی تھاشھ اج

.نیمگی وطنان ومربوطین تخصصیین موسسان تنظیمھ کنت دیما کننت
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نگا دولتانی یس ای  میثاقئ تعھدانی پورھین تسرران ھما سکی وسبب گشتگ بنت کھ پھبھ رپوممکن -٢

.نع بوتگیتما

گ تھریکی شھ تخصصیین موسسان دیم دارا شھ ای میثاقئ ھروطنی نیمگا یاشھ متگھ ای حال دیا-٣

تگ ن بھ دیمتری دیم دایکلرتنئ ضرورت نھ انت بکبوتگ بیت ای حال وھبرانی پدوارگین بریبر 

.بوتگین حال وھبران روش ودراین اشاره بس انت

  :ھژدھمی ماده 

رئ سولیتانی دیما کھ بریبرگون ملل متحدئ منشورا پھ بشمشورا شھ آ) ماعیین اجت( اقتصادی وسما جیین 

انی پیش دارگئ پاراشھ تخصصیین موسسانی گ بوتھ کرتگھ کنت پھ رپوتحک وبنیادیین آزاتیان آیرا دا

نیمگا بھ شورا بھ آوانی جندی تچ وتاگانی حدودا پھ ای میثاقی مقرراتی عملی بوتنئ دستا آتگین دیما 

انی نوسسانی واک وصالحیتئ واوندین مز ممکن انت ای مټای رپو. لھ بکننتیسپالزمین انی باروا روگ

  .گ انتتنی تسربوتنیین کارانی  باروا مََپھھ انی ضمانت کنوک بنت که و سوگھانی باروا رپودیت واران

  :نزدھمی ماده 

 ماده ١٧ و ١٦ھ وطنان شھ انا کرتگھ کنت بشری حکانی مربوطین رپواقتصادی واجتماعیین شورا ک

 می مادھی دیما پیش دارنت پھ مطالعھ وکلیین سوگھ یا اگھ الزم بیت پھ حال ١٨وتخصصیین موسسھ شھ 

  .داتنا بھ بشری حکانی کمیسیونا حوالھ بنت

  :ی ماده مبیست

 می ١٩ای میثاقی نیمگی وطنان وتخصصیین موسسھ کرتگھ کننت پھ ھر کلیین سوگھی باروا کھ شھ 

ی پھ بشری حکانی کمیسیونی یک ئ دیما بوتھ بیت ویا پھ ھرذکری باروا کھ شھ یک کلیین سوگھمادھ

 داتگ بوتگ بیت وتی نظر انا بھ اقتصادی وسما جیین شورا پیش ټ ویا آیی ھرسندی بھ آیی رپوټرپو

  .بدارنت

  :بیست ویکمی ماده 

 وای میثاقی نیمگی ټنتی رپوه گاھی کلیین سوگھانی ضماما جیین شورا کرتگھ کنت گااقتصادی وس

 وتخصصیین موسسانی باسکی دستا آتگین حاال پھ ای میثاقی درست بوتگین حکانی پورھین بھ یوطنان

  .چمی چیرا دارگ، دستا آتگین دیما روگ وگپتگ بوتگین تدبیرانی باروا بھ مزنین مجمعأ پیش بداریت
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  :بیست ودومی ماده 

اقتصادی وسما جیین شورا کرتگھ کنت ملل متحدئ سازمانئ دگھ مزن وفرعیین بھرانی مزن 

سئالنی نیمگا مھ واریا گپتگنت بھ آمذ موسسانی دلگوشیا کھ فنیین کمکی ومربوطن تخصصیین

 ای موسسان کمک ان بھ میثاقی ای بھرا نام گپتگ بوتگیت وممکن انت گونبگردینیت کھ بھ رپو

ی بوتنا پھ بین المللیین تدبیرانی گرگئ ضروروکین  ھرگجامی بھ وتی واکئ حدودا پھ ککنت کھ

  .ای میثاقئ کرار کرار واثر ناکین تسر رسگا وتی نظرانا بگشنت

  :بیست وسومی ماده 

سررسگ ای میثاقئ نیمگی وطنان مننت کھ بین المللین تدبیر پھ ای میثاقی درست بوتگین حکانی ت

انسانی وفنیین فر، فنیین کمکانی داتن و دمگیین کنخاص مقاولھ نامھ وتصویب نامھووتنا وبرجا ب

ی بھر زورگا پھ سال وشور داتن تنئ عھد نامھانی بستن گون مربوطین دولتانر کړکنفرانسانی جو

  . وپوال انتوپ

  :بیست وچارمی ماده 

گ مھ بیت کھ پھ ملل متحدی منشوری مقررات ای میثاقی ھیچ مقرراتی باید انت انچو مانا کرت

ی ھریک مزنی مربوطین ړوړاسنا مھا پھ ملل متحدئ سازمانی ووتخصصیین موسسانی اس

  .مسوولیتانی تعریف کرتنی بنیادا پھ ای میثاقئ بنگالئ مسئالن تاوانی ودی بکنت

  :بیست وپنچمی ماده 

ذاتیین حک وآوانی آزات ھ بھ مچین ملتانی ای میثاقئ ھیچ یک مقرراتی نھ باید انت انچومانا بیت ک

  . گرگ وبھره گرگا شھ آوانی وتی جندی کدرتیین ھستی وبن چمگان تاوان برسینیتوپورھین ک

  :بیست وششمی ماده 

ای میثاق یھ دستخط کرتنا پھ ملل متحدی سازمانی ھرباسکین وطن یا ملل متحدئ -١

یوانی اساسنامئ منوکین نیمگی تخصصیین موسسانی ھرباسک یاعدلیین بین المللیین د

کھ ) دعوت بکنت (یت لل متحدئ سازمانی مزنین مجمع بلووطن ویادگھ ھروطنی کھ م

  .ای میثاقی نیمگا بیت پاچ انت

ای میثاق پھ تصویبا اشتگ بوتھ تصویبی سند باید انت بھ ملل متحدی سرمنشییا خوندی -٢

.ساتتگ ماننت
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بوتنا پاچ ) الحاق  ( ړ اولی بندئ یات بوتگین وطنانی لوای میثاق پھ ھریکی شھ ای مادھئ-٣

  .انت

. بوتنئ سندئ منتنئ وسیال بھ ملل متحدی سازمانی سرمنشییاَء تسره بیتړ بوتن بھ لوړلو-٤

 ړ یا بھ آیی لویثاقا دستخط کرتگنتملل متحدئ سازمانی سرمنشی مچین ھما وطنانا کھ ای م

  . بوتنی ھرسندی خوندی منتنا سیھ کنتړبوتگنت شھ تصویب یالو

  :بیست وھفتمی ماده 

ی سی وپنچمی سندئ خوندی ) الحاق (  بوتن ړماه رنداشھ تصویب یا لو) ٣ (ئای میثاق س-١

  . بیتړهساتتنئ تاریخا بھ ملل متحدئ سرمنشییا تسر رسینگی و

 بوتنئ سی وپنچمی سندی خوندی ساتنا ای میثاقا ړیالونی باروا کھ رنداشھ تصویب طپھ ھرو

دی  بوتنئ سنړ ماه رنداشھ آوطنئ تصویب یالو٣ق بیت، ای میثاړتصویب کنت یا گون آیی لو

  .انتړخوندی ساتنئ تاریخا تسررسگئ و

  :بیست وھشتمی ماده 

) فدرال ( تعین کرتن یا استثنای پھ مچین متحدینمحدودیتیولی ډای میثاقی مقررات بید ھیچ 

  . کنوکین واحدانی باروا شامل انتړانی جووطن

  :بیست ونھمی ماده 

بھ ملل متحدی  میثاقئ اصالحا پیشنھاد بکنت ومتنئ ی ١٦ای میثاقی ھروطنی کرتگھ کنت 

وال پھ ای میثاقئ ډ وھدا سرمنشی پیشنھادیین اصالحئ سازمانی سرمنشییا خوندی بساتیت بھ ای

ت پھ آیی بگشنت کھ حب ودلکشی دارنت شھ میثاقئ نیمگی یآوان لوگی وطنان دیمھ دنت وشھ نیم

اگھ کم شھ کم . ت بیړ وپول کرتن  ورای گپتنا جووالنی پډگا کنفرانسی پھ پیشنھادیین وطنانی نیم

 انچین کنفرانسی ا بوتنا مننت، سرمنشی بھ ملل متحدړانچین کنفرانسی جو سئیک میثاقی نیمگی

بیت پھ تصویبا بھ ړی دیوک وحاضرین وطنانی منگئ وکنفرانسئ راه کنت، ھر اصالحی کھ ړجو

  .ملل متحدئ سازمانی مزنین مجمعا دیما کرتگھ بیت

اصالح بھ اوختا تسره بنت کھ شھ ملل متحدئ سازمانی مجمعئ نیمگا تصویب بنت وای -٢

ا رکی شھ وتی بنیادیین قاعدانی دیما آیرتشطنانی شھ سی کوتا دوکوت ی گیمیثاقئ نیمگی و

  .منیتگ بنت
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سر رسینگا بنت پھ  ای میثاقئ نیمگی آ وطنان کھ آیرا منتگنت  باید ھ توھدی کھ اصالحات الزم پ

را تھ دیمکی اصالحاړان ھم ای میثاقی مقررات وآیی ھروای میثاقئ دگھ وطن. سر رسیننتت

  .ت وتسره رسیننتمنتگنت دیما برن

  :می ماده ) ٣٠(سی 

 بندئ جاران، ملل متحدئ سازمانی سرمنشی آء مادھی یات بوتگین وطنانا ای ٥ مادھی ٢٦درشھ 

  :راز سیھ کنت

  . می مادھا٢٦ وخوندی ساتگین سند بریبرگون ړای میثاقی دستخط وتصویب ولو) لف ا

 ی مادھا واصالحاتی تسر رسگئ  م٢٧ بوتنئ تاریخ بریبر گون ړای میثاقئ تسررسگئ و) ب  

  . مادھا٢٩بوتن بریبر گون ړو

  :سی ویکی ماده 

 وبریبرین  ړسوی، روسی و اسپانیایین متن یک وای میثاق کھ آیی چینایی، انگلیسی، فران

ماننت ملل متحدئ سازمانی ) آرشیف(اعتباری دارنت بھ ملل متحدئ خوندی ساتنی جاگھا 

  . مادھئ یات بوتگین مچین وطنان دیمھ دنت٢٦سیایگا پھ مزنین منشی ای میثاقی باوریین 

 



  

  

  

  

  

  

  مدنی وسیاسیین حکانی بین المللیین میثاق

   ی مصوب١٦ سالی دسامبرئ ماھئ ١٩٦٦

   )٢٥ سالئ قوسئ ١٣٤٥ش . بریبر گون ھـ ( 

  ملل متحدئ سازمانی مزنین مجمع

  

  

  

  

  

بھ ای  ) ٤ثورئ  سالی ١٣٦٢  ش . بریبر گون ھـ (٢٤ سالئ اپریلئ ١٩٨٣ افغانستان بھ :یات 

  . بوتگیتړمیثاقا لو
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  مدنی وسیاسیین حکانی بین المللیین میثاق

   ی مصوب١٦ سالی دسامبرئ ماھئ ١٩٦٦

   )٢٥ سالئ قوسئ ١٣٤٥ش . بریبر گون ھـ ( 

  ملل متحدئ سازمانی مزنین مجمع

  پیشگال 

  :ی وطنانای میثاقئ نیمگ

بریبرگون ھما اصوال کھ بھ ملل متحدئ منشورا جار بوتگیت، بشری خانوادئ مچین باسکانی 

 وانتقال نھ بوتنیین حک بھ آزاتئ، عدل وسولی بنیادا بھ جھانا ړحیثیتئ درست کرتن وھم وذاتیین 

  . انت

ال وناداریا کډُْی انسان آزات و شھ دنیین جاری بھ چمئ چیرئ دارگا، وھگون بشری حکانی جھا

االسھ بیت کھ بھ وتی اقتصادی، سماجی وربیدگیین حکان وھمی راز مدنی و سیاسیین حکان 

  .برسیت

گون ای حکیکتی بھ چمی  چیری دارگا کھ ھرگجامی بھ دگرانی دیما وبھ ھما جامعئ دیما کھ بھ 

 بھ درست آیی بستگی داریت، ذمھ واری  داریت، ایش آیی وظیفھ انت کھ بھ ای میثاقی بنیادا

  :اج داتنا کوشش بکنت ای جالگی مادھانا مننتوگ وررگین حکانی بھ چمی چیری گبوت
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  اولی بھر

  :یکمی ماده 

مچین ملت وت اختیاریی حکانی واوند انت، شھ ای حکانی سببا ملت وتی سیاسیین -١

  .یین ودودیما روگا برجا کننتولی گچین ووتی اقتصادی، سماجی وربیدگډوضعیتا آزاتین 

مچین ملت کرتگھ کننت پھ وتی مخسد و واھگانی رسگا بھ وتی کدرتیین پیھ وبن چمگان -٢

ولی ډا ھر رازی تصرفی بدارنت، بھ ھیچ شھ بین المللیین حکانی دیم) دارایی وھستیا (

.ملتی راشھ آیی معاشئ وسیالن بی کوت و بھر کرتگھ نھ کننت

گارانی ادارئ ډومتئ چیری غیروت مختارین سرا قیمان بھ ای لای میثاقئ نیمگی وطن-٣

مسولین دولتان  ذمھ واری دارنت ملتانی وت مختاریئ حکئ تسر رسگا آسان وبریبر گون 

.ملل متحدئ منشوری مقرراتا ای حکئ احتراما بھ چمی چیرا بگرنت

  دومی بھر

  :دومی ماده 

ان قئ درست بوتگین حکانا پھ مچین مردمای میثاقئ نیمگئ وطنان تعھده کننت کھ ای میثا-١

 زوان ،یرگی، رنگ، جنسبنگارا انت بیدی ھیچ رازی ډکھ بھ آوانی واکداریی چیری سر

ل، دارایی، نسب یا دگھ صه یادگھ عقیده، ملی واجتماعیین امذھب، سیاسیین عقید

  .وضعیتانی بھ چمی چیری دارگا کدر وضمانت بکننت

ه کنت کھ شھ وتی بنیادیین قانونی اصول وای میثاقی ای میثاقئ نیمگی ھردولتی تعھد-٢

مقرراتی دیما الزمین گام گیج پھ قانون ایرکرتنئ تدبیرانی گپتن وای میثاقئ درست بوتگین 

حکانی جاری بوگا کھ دیمترا شھ موجودین قانونی سبب ویادگھ تدبیرانی سببا تسرنھ 

.بکنتبوتگنت عملی 

:ت کھ  کنهی تعھدتولدای میثاقی نیمگی ھر-٣

ضمانت بکنت کھ ھرمردمی کھ پھ آیی باروا ای میثاقئ درست بوتگین حک و آزاتی تاوانی ) الف 

بوتگنت حکی رسگئ جوانین وسیلی بریبر بیت، اگھ ای حک شھ ھما کسانی نیمگا کھ وتی 

  .تسر رسینتگنت ھم تاوانی بوتگ بنتکارانا رسمیین 

  



  …مدنی وسیاسیین حکانی               ١٧
  

الحین مقامان یادگھ مقامی شھ آ وطنئ قانونیین صری ومقننھ ی کننت کھ قضایی، اداضمانت ) ب  

 کاناگیشمقرراتی دیما واک داریت عرض کنوکین کسئ حکا برسیت وبھ قضایین مقامان ای رسا

  .گ بنت کھ بھ سریش جور وستم بوتگیتتبکنت کھ ھماوانی عرض وتوار اوشک

ولی ھما جور وستمانی شکایتانی اوشکتنا ډن یان پھ شیریضمانت کننت کھ صالحین مقام) ج  

  .دلگوش بکننت کھ حک بوتنش روش بوتگیت

  :سومی ماده 

 ی بوتگین سیاسی ومدنیین حکانی  کای میثاقئ نیمگی دولت تعھده کننت کھ پھ ای میثاقی دیم گش

  .گرگا جنین زاگ ومردین زاگانی حکانی بریبر یا برجا کننت

  :چارمی ماده 

خطری دیم پھ دیمھ بیت وای ) فوق العاده ین (  ملتی موجودیت گون مزنین خاصین اگھ-١

رسمی جاربیت، ای میثاقی نیمگی وطنان درشھ ھما الزامان کھ بھ ای میثاقا تعین خطر 

یت، پھ شرطیکھ ای تدبیر گون دگھ کچا نا تدبیر بگرنت کھ وضعیتھ لوبوتگنت بھ ھما 

یرگی، رنگ، جنس، بنتوپیرمھ دارنت وانی دیما دارنت الزامان کھ شھ بین المللیین حک

.بی واجتماعیین تبعیضی سبب مھ بنت مذھ،زوانی

) اول ودوم بــنـدان( مـــادھـــانــــی ٧ – ٦ی یی شھ گئ بندا ھیچ رازی چوزر بای حکم بھ-٢

. ماده اذمھ نھ دنت١٨ – ١٦ – ١٥ – ١١ – ٨

 بگرنت وظیفھ دارنت باز زوتی میثاقئ  ک روگئ حکاټای میثاقی نیمگی وطنان کھ شھ چو

 شتگنت گون گون ټآیی چونیمگی دگھ دولتانا شھ ملل متحدی سرمنشیی راھبا شھ مقرراتی کھ شھ 

 روگا حالیننت گون نوکین جاری سی ټسی بکننت وھروھده وپاسی کھ ای چو روگئ سببان ټچو

  .بکننت

  :پنچمی ماده 

ل یایک وطن یایک مردمی ای حکاودی بکنت ډت کھ پھ  مانا مھ بیی انچوسلیپای میثاقئ ھیچ 

 کرتنا دیما شھ محدودیان کرتن وکھ شھ آیی دیما پھ ای میثاقئ درست بوتگین حک وآزاتیانی ز

  .ی تسر برسینیتج کرتگ بوتھ تچ وتاگ بکنت وگام گیآیی کھ بھ ای میثاقا دیم گشی
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ی یی شھ ھریکی شھ بشری حکان کھ شھ قانونی، عھد وقرارانی، الیحھ یارسم ویت یا چوی محدړھیچ و-١

رین کچانئ رسمی درست بوتھ ودابانی دیما بھ ای میثاقی ھرُملکی رسمی درست بوتگنت یا ایش کھ کمت

  .نھ انتړمنگی و

  سومی بھر
  :ششمی ماده 

تیوانی بیت ھیچ مردمی را شید ای حک بریبرگون قانونا پبا. زندگیئ حک شھ انسانئ ذاتیین حکان انت-١

  . شھ زندگیا بی کوت وبھر کرتگھ نھ کننت) بیدی ازم(سر وت 

امی حکمئ داتن روانھ انت مگھ پھ باز د سزای داتن دور کرتگ نھ بوتھ، اعھما وطنان کھ اعدامئبھ -٢

 بوتھ کھ آھم نھ ړ و وھدا عملی بوتنئئ تسر بوتنئاشھ ھما قانونی دیما کھ بھ جنایتمھمین جنایتانی بارو

ئ دیم گیریئ کنوانسیونا چپ نتادی جرمئ سزای ) ژنوساید(یین ُکشگ باید گون ای میثاقی مقررات وجمع

.ای سزای داتن روانھ انت مگھ شھ صالحین محکمی داتگین قطعیین حکمئ دیما. بیت) دض(

بیت، انچو تعھد کرتگ بوتھ کھ ای کنوک ړجمعیین ُکشگئ جرمی جو) سلب(گپتن وھدی کھ زندگیی -٣

ولی شھ ھیچ یکی شھ ډدولتانا اذمھ نھ دینت کھ پھ ھیچ مادھئ ھیچ گجام مقرراتی ای میثاقی نیمگی 

کنوانسیونی مقرراتا منتگ ریی ُجرمی سزاداتنئ دیم گی) ژنوسایدی(الزامان کھ شھ دستھ جمعیین کشگی 

. برونتټبوتھ چو

یت بخشاتگ یا سزای کم بیت، عمومیین بخشگ یاتانکایین ھ بلواعداما ھرمحکومی حک داریت کبھ -٤

.بخشگ یا اعدامی سزای کم کنگ ممکن انت بھ مچین موردان داتگ بیت

الپ دارین جنین زاگان تسررسگئ کمترشھ ھژده سالئ عمری داروکانا اعدامئ حکم داتگھ نھ بیت وپھ -٥

.نھ انتړو

الگ ودور کرتنا شھ ای میثاقئ نیمگی وطنانی سونا سند یرینتن راتی پھ اعدامی سزای پدا پای مادھی ھیچ مقر

  .بوتگھ نھ کنت

  :ھفتمی ماده 

ھ نھ کننت ستمی چیرا گپتگھ نھ کننت و گون آیی درشھ انسانی شان وعزتا رویھ یی کرتگوھیچکسا بھ سکین ظلم 

  . کتریین آزمایگ یادگھ عملی چیرا گپتن منع انت ډاوبیدی کسی رضایتا آیرا

  : ماده ھشتمی
  .ولی منع انتډمی وگالمی زیتن وبھا کرتن بھ ھرھیچکسا بھ گالمیا ساتتگھ نھ کننت، گال-١

.ھچکسا بھ گالمیا ساتتگھ نھ کننت-٢

. کرتگھ نھ بیتړھچکس بھ سکین وجبریین کارا ا) لفا-٣
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گون سکین  گون ړھتین جنایت سزای ولآ وطنان کھ سومی بندی الفی بھرنھ باید انچو مانا بیت کھ بھ ) ب 

  .کاران انت صالحین محکمئ دیمگیرشھ سکین کارانی سزا داتنا بیت

  .یات بوتگین جبری یاسکین کارانی عملی کرتن بھ ای بندا بھ جالگی بھران نھ انت) ج 

قضایین پیسلئ دیما ی بھرایات نھ بوتگین ھررازی کار یا خذمتی بھ کسی کھ شھ قانونیین ) ب(بھ : اول 

  .بندی انت یا بھ کسی انچین پیسلئ موضوع بوتھ وبھ آزاتیی شرطئ حاال بیت پازاب کرتنئ حکما داریت

وجیین خذمت وبھ ھما وطنان کھ دوری کرتن شھ وظیفئ خذمتا شھ وجدا نیین ممانعتی ھررازئ پ: دوم 

ی کنوکان آیی زحمتئ وجدانیین دورسببا رسمی درست بوتھ ھررازئ ملیین خذمت کھ شھ قانونئ دیما پھ 

  .وجھ بیت

ھررازئ خذمت پھ خشم وغضب یا بلیاتیین واکی باروا کھ جامعئ زندگی وآسوده حالیا گون ترسا : سوم 

  .دیم پھ دیمھ کنت وت زحمت حسابھ کیت) تھدیدا(

  .زانتگ بوتگین الزامانی بھری بیت) اجتماعیین(ھرکار یا خذمتی کھ مدنی : چارم 

  :ه نھمی ماد

گپتگ وبندی ) بیدی جوازی(ھرکس شخصیین آزاتی وامنیتی حکا داریت ھیچکسا وت سر -١

  .کرتگھ نھ کننت، شھ ھیچکسا آیی آزاتیا گپتگھ نھ کننت مگھ شھ محکمئ نیمگا بھ قانونی حکما

 زوت شھ تومتی کھ سری ھرکس کھ گپتگھ بیت باید بھ گپتنئ وھدا شھ آیی سببان سی بیت وباز-٢

.بدستا بیاریتعیی الجتگ بوتھ اط

تا گپتگ یا بندیھ بیت باید باززوتی قضایین واک واختیاری واوندین مکھ بھ جرمی توھرکس -٣

خاصین . یرا گپتگ وآزات بیتچ وپولی رتگ بیت وبھ جوانین وھده وپاسی پمقامی دیما آو

ین آزاتی ھ وختتت نھ باید کلیین قانون بیت، مگھ  اناکسانی بندی کرتن کھ بھ دادرسیی انتظار

امکان داریت پھ آضمانتانی گپتنا اشتگ بیت کھ تومتی بوتگئ حاضر بوتن بھ داد رسی وقضایین 

.دگھ دورھان پھ حکمئ تسررسگا برجا بکنت

عرض ھره بیت حک داریت بھ محکما وبی بوتنئ سببا شھ آذاتیا بی کوت ھرکسیکھ شھ گپتن وبند-٤

نونی بوتنا نظر بدنت واگھ ای گپتن قانونی مھ طلی پھ گپتنئ قاعبکنت پھ ایشی کھ محکمھ بید م

.بیت آیی آزات بوتنئ حکما بدنت

  .ھرکس کھ غیر قانونی گپتگ یا بندی بوتگ بیت تا وانی گرگی حکا داریت
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  :دھمی ماده 

دمگری وانسانی راید انت پھ مبی کوت بھر بوتگنت بگون مچین ھماوان کھ شھ وتی آزاتیا -١

  .ذاتیین شان عزتا راه سلوک بیت

 تومتی بوتگ بھ خاصین حالتان شھ محکومان جتا ساتتگھ بنت وانچین جتاین نظامی )الف -٢

.رانتبتابع بنت کھ بھ غیر محکومین کسانی حاال بری

آوانی باروا سالین تومتی بوتگ شھ مزن ساالن جتا ساتتگھ بنت وباید باززوتی پھ  کسانی )ب  

  .فیصلھ بیت

 بندی خانھانی نظام انچین رویھ یی ضمانتا کنت کھ بنیادیین مخسدی بندیانی اصالح کرتن وسما -١

  .جیین حیثیتی داتن انت

کسان سالین ُجرم کنوک باید شھ مزن ساالن جتا بنت وانچین نظامی تابع بنت کھ گون آوانی سن -٢

  .وقانونیین وضعیتا تناسب بداریت

  :می ماده یازدھ

 وسا نھ داریت بندی کرتگھ نھ  نگئیسا کھ وتی قرار دادیین تعھدی تسررھیچکسا تانکا بھ ای سبب

  .کننت

  :دوازدھمی ماده 

ارورگ، گاری نیند ونیاد داشتگ بیت، آزاتیین چډولتی سرډھرکس کھ قانونیین دولی بھ -١

.ین کرتنئ حکا بھ اودا داریتچولوگئ جاگھئ گ) روگ وآیگ(

.ا وتی وطنا ترک دنترا وبھ ای لات انت ھروطنی ھرکس آز-٢

محدودیتی تابع نھ انت مگھ ھما محدودیت کھ شھ قانونی دیما ی ړیات بوتگین حک ھیچ و-٣

اشتگ بوتگنت وپھ ملیین امنیت، عمومیین نظم، عمومیین ُدرایی ساتن ویادگرانی آزاتیا 

.یتی میثاقی دگھ درست بوتگین حکان جالزم انت وگون ا

  :دھمی ماده سیز
ئ دیما کھ پیسلیک دولتی قانونی بیت تانکا شھ ولی بھ ای میثاقی نیمگی ډگانگی کھ قانونیین بی

 موردان کھ ملیین آداریت شھ آ وطنا در کرتگ بیت وبیبریبرگون قانونا بدیما گپتگ بوتھ امکان د

یت وآیی ایراد شھ تنئ سببا ایرادبگررک باید امکان بداریت کھ شھ وتی دیتول بلوډامنیت دگھ 

  .صالحین مقام یادگھ کس یاکسانی نیمگا غورئ چیرا گپتگ بنت کھ بھ صالحین مقاما ربط دارنت
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  :می ماده دھچار

خواھی پھ  داریت کھ آیی داداھرکس ای حک. بھ محکمھ وقضایین دیوانانی دیما مچین بریبر انت-١

وت واکین غیر نیمھ دارین محکمی بریبر گون قانونا تسربیت وآ محکمھ ولح عدل وروش ودرا یک صا

. تانی حک بوتنا آیی خالفا ویا آیی الزام وحکانی باروا بھ مدنیین کاران پیسلھ بکنتمپھ سزایین تو

جلسھانی زوت بوتنئ پیسلھ بھ داد رسیئ مچین وھده یایک بھری چھ شھ جوانین اخالق یا عمومیین نظم 

یتن امنیتی دیما بھ یک دیموکراتین جامعی وچھ اگھ دعوای نیمگی کسانی خصوصین زندگی بیا ملیی  لو

تاوان ودی بکنت وچھ بھ آموردان کھ شھ خاصین کیفیتان جلسھانی روش ودرا بوتن پھ محکمی مصالحا 

 ودرا  انت مگھ بھ سزا داتن یا مدنیین کاران داتگین حکم روشړحدیکھ محکمھ الزم بزانت امکانئ وتا

درسی بھ جن ومردی اختالف ویا یت وداولی بلوډ دگھ ھدا کھ کسان ساالنی نپ وکانت نھ بھ آو

  .ین زاگانی والیتی اختالفان ربط داشتگ بیتگون

ھرکس بھ ُجرمی تسر رسینگا تومتی بوتگ بیت حق داریت تا وھدی کھ آیی مالمت بوتن -٢

.بریبر گون قانونا مالومھ بیت بی گناه حساب بیت

:سینگا تومتی بیت گون پورھین بریبریی ای ضمانتانی حکا داریترھرکس بھ جرمی تسر-٣

  .ول وسببا کھ بھ آیی جتگھ بیت سی بیتډولی بھ زوانیکھ آبزانت شھ تومتی ډورھین باز زوت پ) الف 

وخت وپورھین آسانی پھ وتی دفاع کرتن وارتباط دارگا گون وتی گچین کرتگین وکیال ) ب  

  .داشتگ بیت

  .طلی یی آیی باروا قضاوت بیتعبیدی غیر موجھ ین م) ج  

بھ محکما حاضربیت، جندی ویا بھ وتی گچین کرتگین وکیلئ واسطھ شھ وت دفاع بکنت و ) د  

تگ بیت ووھدی کھ محکمئ مصالح اگھ وکیل داشتگ مھ بیت وکیلئ داشتنئ حک پھ آیی گش

یت شھ محکمئ نیمگا پھ آیی وکیلی گچین بیت کھ اگھ بی وس بیت شھ حق الوکالھ سببا خرچی بلو

  .نھ داریت

یت کھ شھ آوان سوج بیت بکننت یا بلو) سوج(دیھ دینت جست شھ شاھدان کھ آیی خالپا شاھ) ھـ 

وشاھدیکھ آیی خالپاشاھدیھ دینت گون شاھدیی شرطان آیی خالپا حاضر کرتگ وشھ آوان سوج 

  .کرتگ بیت

نوکی اگھ بھ زبانی کھ بھ محکما ُھبرداتگھ بیت نھ زانت وبھ آزوانا ھبرداتگھ نھ کرت یک بدلی) و  

  .مفتا گون آیی کمک بکنت) ینترجما(
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  .مجبورمھ بیت کھ وتی خالپا شاھدی ویا بھ وتی مجرم بوتنا واستوه بیت) ز  

ی بیت کھ آوانی سن رازوبھ بلوغا نھ رستگنت باید انت آوانی دادرسی ھماورنا ئیکھ تننگا -٤

.وسال وحیثیتئ برجا مانگ بھ چمئ چیرا گپتگ بیت

بوتن کنگی عملی تسررسینگ جاره بیت حک داریت کھ آیی ُمجرم پھ ھرکس کھ جرم -٥

. وپولی چیرا گپتگ بیتین محکمی نیمگا شھ قانونی دیما پیک عالی ومحکوم بوتن شھ

ھ کسی جزیین محکومیتئ قطعیین حکم پدترا دورکرتگ بیت یا دگھ موضوعی نوکاودی بیت و اگ-٦

تھ سییت ھما کھ بھ ای محکومیتا سزادانت وآسرا بخشا تگ ب) اشتباه(مالوم بیت کھ قضایین رد 

حکم داریت وتی خسارتئ تاوانا بدستا بیاریت، مگھ ایش کھ ثابت بیت کھ پوشتگین حکیکتئ بھ 

. نھ کرتن پوره یاکمی بھ آیی جندا بستگیتوختین برمال

کرتگھ نھ کننت ھیچکسا بھ ُجرمی تومتی سببا کھ شھ یک وطنی سزایین اجرااتی قانونئ دیما محکوم یاشھ 

  .بوتھ شھ سرنو کاچاری وسزای چیرا بگرنت) تبرئھ(تومتا االس 

  :پانزدھمی ماده 

سینگئ وھداشھ ملی وبین المللیین قانونانی دیما کھ بھ آیی تسررھیچکس بھ فعلی سبب یافعلی ترک داتنا 

ُجرم نھ بوتھ محکومھ نھ بیت، ھمی راز ھیچ سک ترین سزای شھ آیی کھ بھ جرمئ تسررسینگئ وھدا 

ن سزای تعین نداشھ ُجرمی تسررسینگا قانون پھ آیی ُسبک تریر بوتھ تعینھ نھ بیت، اگھ ړرتنئ وعملی ک

  . گیتگھ کنتکنت، ای کس شھ آیی ک

 رسی ومحکوم کرتنا کھ بھ فعل یا بھ فعلئ ترک داتنی سببا ددھی ھیچ مقرراتی گون ھر مردمی داای ما

کھ بھ تسررسگی وھداشھ ملتانی جامعی درست بوتگین حکانی کلیین اصولئ دیما مجرم بوتھ خالپ بوتگھ 

  .نھ کنت

  :شانزدھمی ماده 

  . بیتھرکس حک داریت کھ آیی حقوقیین شخصیت مچین جاگھان درست

  :ھفدھمی ماده 

ھیچکس نباید بھ شخصیین زندگی، کھول ونند ونیادی  جاگھ یاخط وکاگدا گون قانونی خالپ -١

دست مان دیگا دیم پھ دیم بیت وھمی راز آیی شرف وعزتئ سرانباید ) بیدی جواز (ووت سرین 

  .دست دراجی بیت

  .ا پشتیوانی بیتاگھ کسی سرا انچین دست دراجیھ بیت حک داریت کھ شھ قانونی نیمگ
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  :ھژدھمی ماده 

بھ ای حکا بھ وتی انتخابا یک . ومذھبئ آزاتیئ حکا داریت) وجدان(ھرکس فکر، زرد -١

 آزاتی چھ قداتی بیان کرتنئعتتنئ آزاتیی داشتن، یاوتی مذھب وممذھب ومعتقداتی من

 کایی بھ عبادت ومذھبیین تعلیم ورسم وداب تانکایی یا جمعی، چھ روش ودرا یا چیره

  .وعمالنی تسررسینگا بیت بھردارنت

داتی قعتویا آیی ازاتیا بھ یک مذھب یا م کرتگ بیت ړھیچ کس نھ باید پھ زور بھ کاری ا-٢

.کھ بھ آیی جندی وشا بیت تاوان ودی بیت

شھ قانونی دیما دیم آچیزیکھ مذھب یا اعتقادئ آزاتیا محدودیتانی تابع کرتگھ نھ کننت، مگھ -٣

گشی بوتھ وپھ امنیت، نظم، سالمت یا عمومیین اخالق یادگرانی بنیادیین حک وآزاتیان 

.ضرورت داشتگ بیت

انی تودیھ کننت، ماس وپس وکسانین زاگانی قانونیین سرپرس وطنان سک وباور اقی نیمگئثای می

 چمی  برزینآوانی اعتقادا پھآزاتیا پھ کسانین زاگانی مذھبی واخالقیین ھیل دیگا بریبرگون 

  .بگندنت

  :نزدھمی ماده 

  .ھیچکسا شھ آوانی اعتقادی سببا جور ینتگھ نھ کننت-١

ی ړ وپول تحصیل وھروپداریت بھ ای حکا موضوعانی بارواھرکس بیانئ آزاتیئ حکی -٢

ولی بھ دگھ ډبنت یا نمشتھ یا چاپ یاھنریین ) شفاھی(حال وفکر وخیالئ اشاعت اگھ زوانی 

.لی بھ نفری جندی وش وپسندا انت بھر دارنتھروسی

وک خاصین ذمھ واری وحکانی لوای مادھئ دوم بندئ یات بوتگین حقوقیین بھ کار برگ -٣

انت، پمیشا امکان داریت معنین محدودیتانی تابع بیت کھ بھ قانونا روش بوتھ وپھ ای 

:کاران ضرورت بداریت

  .دگرانی آبرو وحکانی احترام) الف 

  .ین امنیت یا عمومیین نظم یا عمومیین اخالقئ ساتنملی) ب  

  :بیستمی ماده 

  .ی توپیر منع انتړو جنگا ھروشھ قانونئ دیما پھ م-١
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کھ توپیر بدواھی یا زورئ کار ) دعوت(گ ی لوړھرو) رتافن(کینگا یرگی یا مذھبیین بنپھ ملی 

  . دیما منع انتنئ سکین دیوک بنت شھ قانونیبرت

  :بیست ویکمی ماده 

 کنگی حک رسمی درستھ بیت، ای حکی کار برتن ھیچ رازئ ړجوپرسولین مچی ونز آیگانی 

جامعی پھ محدودیتی تابع بوتگھ نھ کنت، بیدی چیزیکھ بھ قانونا گشتگ بوتھ وبھ یک دموکراتیکین 

ق ودگرانی آزاتی وحکانی خالی یا مچانی نظم یا مچانی سالمتی و امنیاملیین امنیت یا مچانی 

  .ھبودیا ضرورت بداریتپایدگ وگ

  :بیست ودومی ماده 

دیکا ا سن بکنت بھ ای لړولی ُمچی ونز آیگ جوډھرکس حک داریت گون دگران آزاتین -١

  . بوتنړی ساتنا گون آیی لو کرتنی حک وپھ وتی نپ وکړجو) صنفیین اتحادیانی(ھانی 

دیتانی تابع بوتگھ نھ کننت مگھ چیزیکھ شھ قانونی ای حکانی کار برتن ھیچ رازی محدو-٢

دیما تعین بوتھ وبھ یک دیموکراتیکین جامعی پھ ملیین امنیت یا مچانی ایمنی یا مچانی نظم 

.یا مچانی سالمتی واخالق ودگرانی آزاتی وحکانی پایدگ وگھبودیا ضرورت بداریت

ی باسک بھ ای حکی کار برتنا قانونیین ین واکانی وپولیسدحبن ماده ایشی مانع نھ بیت کھ سال ای

  .محدودیتانی تابع بنت

ای مادھئ ھیچ مقرراتی سندیکایین آزاتی وسندیکایین حکئ پشتیوانیئ مربوطین کاری بین المللیین 

 گپتنا یا  کنوانسیونی نیمگئ دولتانا اذم نھ دنت کھ گون قانونی ایرکرتنئ تدبیرانی١٩٤٨سازمانئ 

  .وال پھ آء کنوانسیونئ ضمانتان  تاوان برسیننتډگون قانونئ تسررسینگئ 

  :بیست وسومی ماده 

کھول جامعی بنیادی وکدرتیین بھری انت وحک داریت شھ جامعھ وحکومتئ نیمگا -١

  .پشتیوانی بیت

ی کھ بھ گس د  جنین زاگان ومردین زاگان شھ وھ کرتنئ حک پھړجونکیح وکھولئ -٢

.کرتنئ سنا رسنت پھ رسمیت درستھ بیت
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  .مگانی آزات وپورھین رضایتا برجا نھ بیتبید ھردو نینکیحی ھیچ -٣

ی برجا بوگ، یجن ومردی ذمھ واری وحکانی بریبرای میثاقی نیمگی دولتان الزمین تدبیرانا پھ 

 نتما گربدی) شھ میانجین زورگا(ال آوانی گس کرتن وجن ومردین زندگیی یگجا گوازینگ یا انحال

واگھ آوانی جتایی بھ میانجینا کیت پھ کسانین زاگانی ساتن و پشتیوانیا الزمین دیم ُگشیانا تسره 

  .رسیننت

  :بیست وچارمی ماده 

نی، مذھبی، ملی یا سماجیین  نبیرگی، رنگ، جنسی، زوائړھرکسانین زاگی بیدی ھیچ و-١

تنئ سببا وتی جامعھ بو) صغیر(یشگ یاواک ونسبی توپیرا حک داریت شھ کسان راصل و

  .وحکومتی پشتیوانیی تدبیرانی واوند بیت

.ند بیتونداشھ ودی بوتنا باززوتی ثبت ونام وتابعیتی وارھرکسانین زاگی باید انت -٢

  : بیست وپنچمی ماده 

اشرین نبھ چمئ چیرئ گرگ و بیدی حک وامکان داریت بید ھیچ رازی تبعیضی ھر انسانی 

  :محدودیتی

ا شره یا باالواسطھ نمایند گانیا کھ آزات گچین بنت بھر ب کارانی ادارا بالمبھ عمومیین ) الف

  .بگرنت

بھ گچین کرتنی کھ گا وختی گون عمومیین آرای بریبر وچیر کایین رای داتنا تسره بیت ) ب  

  ).گچین بیت(وگچین کنوکانی ارادئ آزاتیئ بیان کنوک بیت رای بدنت ورای بگیت 

  .دیما گون بریبریی حکی دارگا بھ وتی وطنا کاری واوند بیتشھ ُکلیین شرطانی ) ج  

  :بیست وششمی ماده 

ولی شھ ډین ړی توپیری حک دارنت ھم وړ ھیچ ومچین مردم بھ قانونئ دیما بریبر انت وبید

ولی تو پیرا منع وپھ مچین مردمان ډنی بنت، پمیشا قانون باید انت ھرقانونئ نیمگا پشتیوا

وانی، زسی، وانی یی بھ ھررازی توپیر خاص نبیرگی، رنگ، جناثرناک وبریبرین پشتی

  .مذھبی، ملی یاسما جیین اصل وریشگ یا واک ونسب یادگھ ھروضعیتی خال پا ضمانت بکنت
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  :بیست وھفتی ماده 

 مرمانا شھ آوانی حکابی واوند انت، ای اقلیتانییرگی، مذھبی یا زوانیین اقلیتانی بنبھ آء وطنان کھ 

لئ مردمان شھ خاصین ربید گا بھره بگرنت ډکھ سرجمع گون وتی . نتکوت وبھر کرتگھ نھ کن

  .وبھ وتی دینا پا بند بنت وبریبرگون آیی عمل بکننت یا بھ وتی زوانا ھبر بدینت

  چارمی بھر

  :بیست وھشتمی ماده 

ه بیت کھ کمیتھ ړجو) یتھ نام داریتھ ای میثاقا کمکھ شدوید ب( بشری حکانی یک کمیتھ یی 

  :ھژده باسک داریت وای خذمتانا تسره رسینیت

کمیتھ شھ ای میثاقی نیمگی وطنانی تابعان کھ باید شھ مردمگریی نیکین صفتانی واوندی ) الف 

بھ قضایین کاران لھتین . مردمان بنت وپھ بشرئ حکانی باروا درست بوتگین صالحیتی واوند بنت

  .ه بیتړاران دلگوشیی ووک بوتن بھ ای کمیتی کدین کسانی بھر زورگی کمایگی واونآز

  .کمیتئ باسک انتخابی انت وشھ وتی جندی صالحیتئ دیما خذمتھ کننت) ب  

  :بیست ونھمی ماده 

 مادھی یات بوتگین کسان کھ گون شرطان بریبر ٢٨گون چیرین رای شھ کمیتی باسک -١

  .ین بنت وطنانی نیمگا نام گپت بوتگنت گچیبنت وپھ ای خاطرا شھ ای میثاقئ نیمگ

یک مردمی نام . میثاقی نیمگی ھروطنی گیشترشھ دو مردما نام  گپت کرتگھ نھ کنتای -٢

.گپت بوگئ نوک کنگ جایز انت

  :سی ُامی ماده 

  .ین کاری شھ ای میثاقی الزم پھ تسربوتنئ وھدا پدتر شھ ششما ھاتسره نھ بیتچاولی گ-١

گچین  آ بیدیخاریک چارما دیما شھ آیی تسررسگی تاکاریا نزھرواری پھ کمیتئ گچین -٢

ملل متحدئ ساز مانئ .  می مادھئ دیما تسره بیت٣٤تنا شھ پکاریا کھ پھ اورکین جاگھئ گ

یت کھ بھ سئ ماھئ تھا مگی وطنان بھ خط وکاگدی وسیال لوسرمنشی شھ ای میثاقئ نی

.وتی نام گپتا نا پھ کمیتی باسک بوتنا درستی بکننت
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وال نام گپتھ ډشھ مچین کسان کھ ای ) فھرستی(ی لوال ډل متحدی سرمنشی بھ الفبای مل-٣

دیما کھ آوانا درستی کرتگنت بریبرو آیرا یک ماه بنت گون ھما وطنانی نامی یات کرتنا 

  .شھ گچین کاریا پھ ای میثاقی نیمگی وطنان دیمھ دنت

گا شھ ای میثاقی رمنشیی لومتحدی سکانی گچین کاری بھ آجلسھا کھ بھ ملل کمیتئ باس-٤

ه بیت تسره بیت ای جلسئ نصاب ای ړ جوانیمگی وطنان بھ ملل متحدی سازمانی مرکز

میثاقی نیمگی وطنانی شھ سئ کوتا دوکوت انت وھما کس گچین بنت کھ بازین رای 

.یشتریا داشتگ بنترھین گوپ ورای دیوکین وطنانی نمایندگانی بگرنت وحاضر

  :سی ویکمی ماده 

  .کمیتھ کرتگھ نھ کنت شھ ھروطنی گیشترشھ یک تبعھ یی داشتگ بیت-١

ی نظام وتمدنانی نمایندگانی ړوړر یا جغرافیانی پھ عدلین بھر و وبھ کمیتی باسکانی گچین کا

  .بھرزورگ بھ چمی چیرا گپتگھ بیت

  :سی ودومی ماده 

. ینھ بنت واگھ پدوارگ نام گپت بنت گچینئ نوک کنگ موکل انتکمیتئ باسک پھ چار ساال گچ

سرا ریا بھ دوسالئ گ مردمئ باسک بوتنی وخت بھ اولیین گچین کا٩مگھ متخصیین باسکانی 

شھ ای ) ُقرعھ(شھ اولیین گچین کاریا پھ تیرداتن رندا مردمئ نام باز زوتی ٩گوزیت، ای 

  .ندا معین کرتگھ بیتجلسئ رئیسی نیمگا بھ سی امی مادھی دومی ب

  :سی وسومی ماده 

اگھ کمیتئ یک باسکی، شھ کمیتئ دگھ باسکانی مچانی نظرا وتی کارانا بھ ھرسببی غیرشھ تھ 

غیابتا دیما مھ  بارت، کمیتئ صدر ملل متحدی سازمانی سرمنشیا سیھ کنت ) موقتین(وختین 

  .کرسی بال متصدی جاره بیتوآیی 

دی سازمانی سرمنشیا استعفا بدنت، کمیتی صدر باز زوتی ملل متحیا اگھ کمیتی یک باسکی مریت 

  .ی کرسیا شھ مرک یا استعفای وھدا وپد بال متصدی جاره کنتاسیھ کنت وآ 
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  :سی وچارمی ماده 

جاگئ اگھ یک کسی بال متصدی بوتن شھ سی وسومی مادھی دیما جاربیت وکسیکھ باید آیی -١

سرمنشی نندوک گچین بیت شش ماه شھ بالمتصدی بوتنی وھدامھ گوزیت ملل متحدئ سازمانی 

 ٢٩پھ ای میثاقی نیمگی ھروطنی جاره کنت کھ کرتگھ کننت بھ دوماھئ تھا وتی نام گپتا ناشھ 

  .مادھی دیما پھ بال متصدین کرسیی گرگا درستی کننت

شھ ھماوان کھ نام گپت ) فھرستی(ی وال لډ ملل متحدی سازمانی سرمنشی بھ الفبای حرفانی-٢

پھ بال متصدیی کرسیئ گپتنا .  وطنان دیمھ دنتمگئین ھ ای میثاقئپوتگنت بریبره کنت وآیرا ب

.انتخاب شھ میثاقئ ای بھری مقرراتی دیما تسره بیت

بیت، پھ   می مادھا گشتگ بوتھ گچینھ٣٣ولیکھ بھ ډال متصدیین کرسیی گرگا جار بوتھ ھرباسکی کھ پھ ب

ا شھ آ مادھئ مقرراتی دیما بالمتصدی ھدگھ منتگین وھدا ھما با سکی باسک بوگ کھ آیی کرسی بھ کمیت

  .بوتھ کمیتھ باسک بیت

  :سی وپنچمی ماده 

کمیتی باسک گون ملل متحدئ سازمانئ مزنین مجمعئ تصویبا بریبر گون ھما شرطان کھ مزنین مجمع گون کمیتی 

  .چیری دارگا تعیین بکنت شھ ملل متحدی نیمگا بھ کارا گپتگھ بنتخذمتانی اھمیتئ بھ چمی 

  :سی وششمی ماده 

ی مادیین وسیالنا پھ ھما وظیفانی پھ شریین تسر ړورتی وملل متحدی سازمانی سرمنشی کار کنوک و آوانی ضر

  .رسینگا کھ کمیتھ شھ ای میثاقی نیمگا بدیما داریت بھ کمیتی اختیارا کلیت

   :سی وھفتمی ماده

 ا کرتنا بھ ملل متحدی سازمانی مرکز پھ اولیین جلسئ جوړ باسکاناتئیملل متحدی سازمانی سرمنشی کم-١

  .یتلو

ه ړمھا دیم گشی بوتھ وتی جلسھانا جورنداشھ اولیین جلسھا کمیتھ بھ آوختان کھ بھ آیی داخلیین آیین نا-٢

.کنت

.ترا بھ ژنو جلسھ کنتکمیتھ بھ ملل متحدی سازمانی مرکز یا ملل متحدی سازمانی دف-٣

  :سی وھشتمی ماده 

وظیفانا ولی تعھد بکنت کھ وتی ډپتنا بھ روش ودراین جلسئ رسمیین کمیتئ ھرباسکی باید دیما شھ وتی وظیفی گ

  .وجدانی دیما تسره رسینیتشھ گون پورھین غیر جانبداری 

  :سی ونھمی ماده 

  . انتړیاتی باسک دوارگ ھم گچین کرتنئ وسھ ین ھن ھیتا پھ دوساال گچینھ کنت، رئیھ یکمیتھ وتی رئیس -١
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  :کمیتھ وتی داخلیین آ یین نامھا تنظیمھ کنت بھ آیین نامھا ای مقررات بھر دارنت-١

  .جلسھانی رسمیتی نصابی حد دوازده باسکی حاضر بوتن انت) الف 

  .شترکیی رای داتنا گپتگھ بنتکمیتی تصمیم گون حاضرین باسکانی گی) ب  

  :چلمی ماده 

ای میثاقئ نیمگئ وطنان تعھده کننت پھ ھما تدبیران کھ بدیما گپتگنت وآ تدبیر اناپھ ای میثاقی -١

کانی  ای ح کھ دیما کننت شھټانی باروا رپودرست بوتگین حکانی برجا ساتنت وپھ ھما دیما روگ

  .کار گرگا دستا کیت

داشھ ای میثاقئ الزم پھ تسر بوتنی تاریخا پھ میثاقی نیمگی ھروطنی بھ آ وطنی بھ یک سالئ تھا رن) الف 

  .مربوطین کاران

  .رنداشھ آیی ھر وھدی کھ کمیتھ انچین درخواستی بکنت) ب  

.  باید بھ ملل متحدئ سرمنیشی ناما بنت و آ آوانا پھ غور کرتنا بھ کمیتی دیمھ دنتټمچین رپو-٢

وسکیانی باروا بنت کھ پھ ای میثاقی مقرراتی تسررسینگا باید انت چھ انچین سبب رپوت 

.تاثیردارنت

ملل متحدئ سازمانی سرمنشی کرتگھ کنت رنداشھ سالوشور کرتنا گون کمیتھا رپوتانی یک -٣

.بھری سیایگا کھ بھ تخصصیین موسسانی صالحیتی کاران ربط دارنت پھ آ موسسان دیم بدنت

 وھمی رازدگھ ټ وپولھ کنت ووتی رپوانا پن رپو میثاقی نیمگی وطنانی رستگیکمیتھ ای-٤

کمیتھ ھم کرتگھ کنت ای نظرانا . نظری کھ الزم بزاننت پھ ای میثاقی نیمگی وطنان دیمھ دینت

.ا پھ اقتصادی واجتماعیین شورا دیم بدنتمیثاقی نیمگی وطنانی رستگین رپوگون گون ای 

ھ ھما مالحظاتیء باروا کھ بریبرگون ای ای میثاقی نیمگی وطنان کرتگھ کننت وتی نظرانا پ

  .مادھی چارمی بندا گشتگ بوتگنت پھ کمیتھا دیم بدینت

  :چل ویکمی ماده 

شھ ای مادھی دیما میثاقئ نیمگی ھروطنی کرتگھ کنت ھروھده جاربکنت کھ کمیتی صالحیتا پھ 

ا بریبرگون ای میثاقی نیمگی ھروطنی ادعای غور کرتنا کھ میثاقی نیمگی دگھ وطنی وتی تعھدان

 ړکرتنئ ومادھی دیما ھما جار گرگ وغور شھ ای . میثاقا تسره نھ رسینیت رسمی درست کنت

انت کھ شھ میثاقی نیمگی وطنی نیمگا کھ کمیتئ واکئ درست کنگا پھ وت جار کرتگ بیت پیش 

  .کرتگ بیت
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پھ ھما . نھ انتړونچو جار کرتگ مھ بیت منگی االعیی کھ طنیمگی وطنی ھیچ اای میثاقی 

  :ا اقدامھ بیتړستا کاینت جالگی ود مادھی دیما بعیانی باروا کھ شھ ایاطال

اگھ ای میثاقی نیمگی وطنی بز انت کھ ای میثاقی نیمگی دگھ وطنی ای میثاقی مقرراتا ) الف 

کرتگھ کنت گون نبشتھین اطالعیی آ وطنی دلگوشیا بھ ، )ترتیب اثر نھ دنت(تسرنھ رسینیت 

رنداشھ اطالعیئ رسگا بھ سئ ماھئ تھا آ وطن پھ ھبری روش کرتنا . موضوعئ نیمگا بگردینیت

 مالومات ای. پورھین مالومات دیما کنت ای مچین مالومات کاگدئ دیما نمشتھ بنت ودیم داتگھ بنت

 ھما اطالعات ھم انت کھ پھ آ وطنئ داد رسیی راھبندان بیت والزم بیت ړوھبر تاجائیکھ امکانئ و

کھ شھ آیی داخلیین قانونی دیما تسره بنت و آ چیزیکھ پھ آیی عالج کرتنا تسربوتھ یا بھ رسیدگی 

  . انتړ زورگئ ونگی حاال انت یا ایش کھ پد ترا کک

کرتگیت، موضوع ا بھ ھما ملکا کھ جارا حاصل ھ شش ماھا رنداشھ اولیین جاری رسگاگھ ب) ب  

گون ھردوکین نیمگی رضایتا فیصلھ مھ بیت، ھرگجامی حک داریت گون اخطاریھ یی دیم داتنا پھ 

  .کمیتھ وآدگھ نیمگا موضوعا پھ کمیتھا بگشیت

کمیتھ بھ رجعت داتگین موضوعا تانکا وختی رسیدگیھ کنت کھ بزانت کھ شھ بین المللیین ) ج  

  وطیړادئ وول شھ داخلیین قانونانی دیما استنډایتی مچین علیھ ین اصولی دیما شکحکانی متفق 

  .نھ انتړ ودراج بیت ای راھبند تسر کنگی واشرناگھ شکایتئ راھئ طی کرتن . بوتھ

  .ه کنتړ شھ ای مادھی دیما چیرین جلسھ جوکمیتھ بھ اطالعیانی رسیدگیئ وھدا ) د 

ئ موضوع پھ ړایشی کھ اختالپی وچیری دارگا پھ فقرئ مقرراتئ بھ چمی » ج«کمیتھ گون ) ھـ 

حترامی بنیادا حالینتگ بنت وتی دوستی بھ ای میثاقئ درست بوتگین بشری حک وآزاتیانی ا

  .وکین کوششانا گون میثاقئ نیمگی ذینفین وطنان رادگھ ساتیتک

فقرئی موضوعئ اختالفئ ) ب(کمیتھ  پھ مچین ھما کاران کھ بھ آیی رجعت داتگھ بنت شھ ) و  

  .وطنان وترا پھ مسئلی باروا سی کرتگھ کنت) ذینفین(نیمگی 

وطنان حک دارنت بھ موضوعی رسیدگیی » ینذینف«فقرئ موضوعی میثاقئ نیمگئ » ب«) ز  

  .ولی بگشنتت ووتی نظرانا زوانی یا نمشھ ین ډوھدا بھ کمیتھا نمایندگ بدارن
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  . بدنتټ موضوعی اخطاریئ گرگی تاریخا رپوفقرئ» ب« رنداشھ تھاماھئ  ١٢کمیتھ باید بھ ) ح  

ی پھ ودی بوت، کمیتھ تانکا کسانین رپوفقرئ مقرراتا حلئ راھی » ھـ« اگھ بریبر گون -١

  . راھئ باروادنتول وحلئډ وړقضیانی و

ولی ډانین ا کسکمیتھ بھ وتی رپو. تا ودی نھ بوتفقرئ مقررا» ھـ« اگھ حلئ راھی بریبر گون -٢

 نیمگی نبیستگین نظر وھبر وزوانیین نظر وھبرانی مجلسئ صورت کھ میثاقی. قضیانا گشیت

طنان وی پھ میثاقی نیمگی ذنیفین پھ ھرموضوعی رپو. ا بل انتوطنان بیان کرتگش گون رپو

  .داتگھ بیت

ارانا بھ ه بیت کھ ای مادھئ اول بندی دیم گشی بوتگین جړای مادھئ قرار وھدی تسررسینگی و

ای میثاقئ نیمگی وطنان داتگ بنت، یات بوتگین جار بھ میثاقئ نیمگی وطنانی واسطا بھ ملل 

ای جار . متحدی سازمانی سر منشیا ماننت و آ آیی سیایگا پھ میثاقئ نیمگی دگھ وطنان راھھ دنت

یک جاری ممکن انت ھر وھدا بھ اخطاریی وسیال بھ سرمنشیی ناما پداداتگ بیت ای پدا داتن پھ 

موضوعئ ھرمسالئ رسیدگیا کھ دیم ترا بریبر گون ای مادھا دیم داتگ بوتگ بیت تاوانی نھ 

  .داریت

ایش کھ یی رسگا بھ سرمنشیا منتگھ نھ بیت مگھ ردا داتنئ اخطاپدگھ ھیچ اطالعیی رنداشھ جاری 

  .وکین جاری داتگ بیتنمیثاقئ نیمگئ ذینفین وطن 

  :چل ودومی ماده 

کمیتھا رجعت داتگ بوتگین مسالھ شھ چل ویکمی مادھئ دیما گون میثاقئ اگھ بھ ) الف -١

نیمگئ ذینفین وطنانی وش وپسندا حل مھ بیت کمیتھ کرتگھ کنت گون میثاقئ نیمگئ ذینفین 

کھ شدوپد کمسیون گشتگھ (  بکنت ړیونی جووطنانی دیمترئ منگا سازشئ خاصین کمیس

 ودی کرتنا بھ ای میثاقئ احترامی بنیادا  راھیئ حلئیکمسیون پھ ای مسالی دوست) بیت

  .وکین کوششا گون میثاقی نیمگی وطنان رادگھ ساتیتوتی ک

اگھ . ه بیت کھ گون میثاقی نیمگی ذینفین وطنانی منگا گچینھ بنتړکمسیون شھ پنچ باسکا جو) ب  

 منگی مھ رسنت  ماھا بھ٣میثاقئ نیمگئ ذینفین وطنان پھ کمسیونئ مچین یالھتین باسکانی باروا بھ 

سکانی تھا گون چیرین رای گون ی بابوتھ شھ کمیکمسیونی ھما باسک کھ آوانی باروا منگ 

  .دیگا تعینیھ بنترای  ی باسکانی سئ کوتا دوکوتیکمی
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ذینفین قئ نیمگی آوان نھ باید میثا. کمسیونئ باسک بھ وتی جندی صالحیتان کاره کننت-٢

ت ویاشھ ای میثاقی نیمگی اع بنت یاشھ وطنی اتباعا کھ ای میثاقی نیمگ نھ انبتوطنانی ا

.اعا کھ چل ویکمی مادھی یات بوتگین جارا داتگ مھ بیت بنتبتوطنی ا

.کمسیون وتی رئیسا گچین ووتی داخلیین کارانی الیحا تصویبھ کنت-٣

. ه بنتړکز یا ملل متحدئ دفترا بھ ژنو جورکمسیونئ دیوان بھ ملل متحدئ سازمانی م-٤

ھمی راز بوتگھ کنت ای دیوان گون ملل متحدئ سازمانی سرمنیشی ومیثاقئ نیمگی ذینفین 

. بیتړالوشورا بھ دگھ مناسبین جاگھی جووطنانی س

 نا کننت کھ شھ ای مادھئ مادھئ دیم ُگشی بوتگین دبیر خانھ آ کمسیونانی دفترانی کارا ٣٦-٥

. بنتهړدیما جو

ورسیدگیی چیراگیت بھ کمسیونی اختیارا اشتگھ بنت و اطالعاتیکھ کمیتھ دستا کاریت -٦

ی پوره کنوکین اطالع ړوطنان دگھ ھروفین نکمسیون کرتگھ کنت شھ میثاقئ نیمگی ذی

.یتبلو

 ماھئ تھا ١٢ولی مطالعی چیراگیت وبھ ھر حالی کھ بیت بھ ډکمسیون مسئال ھرنیمگیین -٧

ی پھ کمیتئ رئیسا پیشھ داریت وآیرا پھ میثاقئ نیمگی ا عا بھ آ یی رپونداشھ امرئ ارجر

:ذینفین وطنان گشیت

ا تانکا اینکس رپو ماھئ تھا االس کرتگ مھ کنت بھ وتی ١٢اگھ کمسیون رسیدگیا بھ ) الف 

  .گشتگھ کنت کھ مسئلی رسیدگی بھ گجا رستگیت

ازیکھ بھ ای میثاقا درست بوتگیت بنیا دا  بھ بشرئ حکانی احترامی اگھ حلئ دوستیئ راھی) ب  

لئ راه وقضیھ انا کھ بھ آوان رسیدگی ولی حډا کسانین  بوتگ بیت کمسیون بھ وتی رپوودی

  .کرتگنت یاتھ کنت

رگانا پھ  بوتگ مھ بیت کمسیون وتی نتیجھ گحلی بندئ مفھوما » ب«ئ یک راھی بھ اگھ حل) ج  

کانی باروا ی مسئلی مربوطین ماھیتیین مچین ړ بحثی وی ذینفین وطنانی میانجینئمیثاقئ نیمگ

  .ا لکیتیئ حلئ دوستیئ راھئ باروا بھ رپووھمی راز وتی نظرانا پھ قض

ول ونمشتھ ین محتوا ن وطنانی زوانیین نظرانی دیوانی ډ ھمی راز میثاقئ نیمگی ذینفیټای رپو

  .انت



  …مدنی وسیاسیین حکانی             ٣٣
  

ھا تذینفین وطنان بھ سئ ماھئ  پیش کرتگ بیت میثاقئ افقرھ» ج« بریبر گون ټرپواگھ کمسیونئ ) د  

  ئ درج بوتگین مطلبانا مننت یانھ؟ رئیسا جاره کننت کھ کمسیونئ رپوئ رسگا بھ کمیتیرنداشھ رپو

  . ای مادھئ مقررات بریبرگون چل ویکمی مادھا پھ کمیتئ اختیارا تاوان نھ رسینیت-١

ولی  ډنانی میانجینا بریبرین ولی بھ میثاقئ نیمگی ذینفین وطډین خرچ بریبرین کمیتئ باسکانی مچ

بھره بیت ملل متحدی سازمانی .  بھ برآوردی بنیادا کھ ملل متحدئ سازمانئ سرمنشی بریبره کنت

ذینفین ی کھ میثاقئ نیمگی سرمنشی اختیار داریت، وھدی کھ الزم بزانت باسکانی خرچ دیماشھ آی

  .ت کارسازی بکنتنیگون ای مادھی  نھمی بندا بدریبروطنان ب

  :چل وسومی ماده 

 مادھئ دیما تعیین بنت حق دارنت ٤٢کمیتئ باسک وسازشی خاصین کمسیونانی باسک ممکن انت شھ 

وظیفھ دارین یات بوتگین کارزانتانی باروا شھ آسانی، مصوونیت وامتیازان کھ پھ ملل متحدی سازمانئ 

  . بگرنت بھران کدی امتیاز ومصوونیتانی مقاولھ نامھانی مربوطینتعین بوتھ بھ ملل متح

  :چل وچارمی ماده 

ای میثاقی اجرایین مقررات بید ایشی کھ بھ بشری حکانی داد رسیی آیین نامھ ملل متحدئ سازمان 

ودی بکنت عملی کرتگھ بنت وشھ آیی دیمگیرنھ انت کھ وتخصصیین موسسانی مقاولھ نامھان تاوان 

 نیمگی وطنان پھ یک اختالپی حالشھ بین المللیین عمومی یا خاصین منگانی دیما کھ بھ آیی ملزم میثاقئ

  .انت بھ دادرسیی دگھ آیین نامھان دست پریننت

  :چل وپنچمی ماده 

انا بھ اقتصادی وسماجیین شورای واسطا پھ ملل متحدی سازمانی مزنین مجمعا کمیتھ ھرسالگ وتی رپو

  .دیما کننت

  ھرپنچمی ب

  :چل وششمی ماده 

    
ازی مانا بیت کھ ملل متحدئ منشورئ مقررات وتخصصیین رای میثاقئ گجام مقرراتی نھ باید 

موسسانی اساسنامھ بھ ملل متحدی  سازمان وتخصصیین موسسان ھرگجام ارکانی ذمھ واریانی 

  .تعریفا پھ ای میثاقی موضوعی مسئالن تاوان ودی بکنت



  ٣٤                                    …مدنی وسیاسیین حکانی 
  

  :چل وھفتمی ماده 

 بھ آوانی ای میثاقی ھیچ گجام مقرراتی نھ بایدرازی مانا کرتگ بیت کھ بھ مچین ملتانی ذاتیین حکا

 زورگا شھ آوانی وتی جندی کدرتیین دارایی وھستیان تاوانی ودی کآزات وپورھین کارگرگ و

  .بکنت

  ششمی بھر

   :چل وھشتمی ماده

ای میثاق پھ ملل متحدئ سازمانی  باسکین ھروطنی یا آیی تخصصیین موسسانی ھرگجام -١

می راز پھ ھر دیوانئ اساسنامئ متعھدین نیمگئ وطن وھباسک یا عدل ودادئ بین المللیین 

  .یت پھ دستخط کرتنا پاچ انتازمانئ مزنین مجمع بلوسوطنی کھ ملل متحدی 

بوتھ، مصوبئ سند باید بھ ملل متحدئ سازمانی ) موکول(ای میثاق بھ تصویبا اشتگ -٢

.سرمنشییا ساتتگ بنت

. بوتنا پاچ انت)الحاق(ړ اولی بندی یات بوتگین وطنانی لوای میثاق پھ ھرگجامی شھ-٣

. بوتنئ سندی منتنئ وسیال بھ ملل متحدی سازمانی سرمنشییا تسره بیتړبوتن بھ لوړلو-٤

 سندا دستخط کرتگنت یاگون آیی انا کھ ایسرمنشی مچین ھما وطنسازمانی ملل متحدی -٥

. بوتنئ ھرسندی ساتنا سیھ کنتړھ تصویب یالو بوتگنت شړلو

  :چل ونھمی ماده 

دی  بوتنئ سی وپنچمیین سندی ساتنی تاریخا بھ ملل متحړ میثاق سئ ماه رنداشھ تصویب یالوای

  .انتسازمانی سرمنشیئ دیما تسر بوگئ وړ

ف یآرش( بوتنئ سی وپنچمی سندی ساتنا ړا رنداشھ تصویب یالو کھ ای میثاقپھ ھروطنی باروا

  بوتنئړسئ ماه رنداشھ آ وطنئ تصویب یالو بیت، ای میثاق ړتصویب کنت، یاگون آیی لو) اکرتن

  . انتړسندی ساتنئ تاریخا تسر رسینگی و

  :پنجاھمی ماده 

وطنانی مچین ) رالینفد(متحدین  محدودیت یا استثنایی بھ ولئډای میثاقئ مقررات بیدی ھیچ 

  .ان شامل انتواحد



  …دنی وسیاسیین حکانی  م              ٣٥
  

  :پنجا ویکمی ماده 

متنئ بھ ملل متحدئ میثاقئ نیمگئ ھر وطنی ای میثاقئ اصالحا پیشنھاد کرتگھ کنت و-١

منشی اصالحیین بھ انچین وھدی ملل متحدی سازمانئ سر. سازمانئ سرمنشییا بساتیت

نت شھ میثاقئ نیمگی وطنان دیمھ  دنت وشھ آوان لو ای میثاقئ نیمگی پیشنھادئ طرحا پھ

 بیت، اگھ میثاقی ړرای گپتنا جوو وپول انسی پھ پیشنھاد بوتگین طرحانی پوطنان کنفر

یت، سرمنشی کنفرانسا بھ ملل متحدا  جوړ بانچین کنفرانسینیمگی وطنانی سیک مننت کھ 

یت ھراصالحی کھ شھ رای دیوک وحاضر  نیمگا منتگ بیت پھ یشترین وطنانیگین لو

  .سازمانی مزنین مجمعا پیش کرتگھ بیتتصویبا بھ ملل متحدئ 

ی مزنین مجمعئ نیمگا تصویب  بنت کھ شھ ملل متحدړوتسررسینگی  یاصالحات وھد-٢

کوتا دوکوتئ گیشرکی بریبرگون آوانی وتی جندئ بنیادیین قانونئ ای میثاقئ شھ سئ بنت و

.گ بنتاصوالن منتگ بوت

 بنت پھ میثاقئ نیمگئ آ وطنان کھ آیرا منتگنت آوانی ړوھده کھ اصالحات تسررسینگئ و-٣

                        میثاقئ نیمگی دگھ وطنان رازی کھ ات بریبر گون میثاقئ . تسررسینگ الزمی انت

.تنی اصالحی را کھ دیمترامنتگنت تسره رسینړ ھروامقررات

 مادھئ پنچمئ بندا آتگیت ملل متحدئ سازمانئ ٤٨طالعیا كھ بھ  درشھ آا:پنجاودومئ ماده

  .سرمنشي ائ مطلباناپھ یات بوتگین مچین وطنان كھ بھ آمادھئ اول بندا یات بوتگنت  حالھ دنت

 می ٤٨بریبرگون ) آرشیف بوتگین(ای میثاقئ امضا آن وتصویبی سند وساتتگ بوتگین ) الف  

  .مادھا

 ٥١ مادھا واصالحاتی الزم پھ تسر بوتن بریبرگون ٤٩وتن بریبرگون میثاقی الزم پھ تسر ب) ب  

  .مادھا

  :پنجا وسومی ماده 

 وبریبرین اعتباری ړانیایین متن یک وپایی، انگلیسی، فرانسوی، روسی واسای میثاق کھ آیی چین

  .ماننت) آرشیفا(دارنت بھ ملل متحدی خوندی ساتنئ جاگھا 

 می مادھئ یات بوتگین مچین وطنان ٤٨ باوریین سیایگا پھ ملل متحدی سازمانئ سرمنشی میثاقی

  .دیمھ دنت



  

  

  

  

  

  

  مدنی وسیاسیین حکانی بین المللیین میثاقئ 

  مربوطین اختیاریین پروتوکول

  بریبر وپیش کرتگ بھ ملل متحدی مزنین مجمعا

منگا » ٢١د « الف ٢٢٠٠کنگا بھ ) الحاق (ړپھ دستخط، تصویب ولو

  ١٦  دسامبرئ١٩٦٦آمجمعئ 
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  مدنی وسیاسیین حکانی بین المللیین میثاقئ 

  مربوطین اختیاریین پروتوکول

  بریبر وپیش کرتگ بھ ملل متحدی مزنین مجمعا

 ١٩٦٦منگا آمجمعئ » ٢١د « الـــف ٢٢٠٠کنگا بھ ) الحاق (ړط، تصویب ولوپھ دســتــخــ

  ١٦دسامبرئ 

  

 میثاقی مخسدانی ٣٣یمگئ وطنان بھ لزومئ وھدا پھ مدنی وسیاسیین حکانی ای پروتوکولئ ن

برتن رازیکھ و آیی مقرراتی بھ کار) کھ رنداشھ ایشی میثاق گشتگھ بیت(حاصل کرتنا گیشترین 

 کھ شھ میثاقی چارمی بھری )کھ رنداشھ ایشی کمیتھ گشتگھ بیت(گ انت بشری حکانی کمیتئ لو

ا اختیار داتگھ بیت ھما کسانی کا گدانا بگرنت کھ مدعی انت ھما حکانی تگین مطلبانی دیما آیرکل

 ولی کھ بھ ای پروتوکوال یات بوتھ رسیدگیی چیرا ډمیثاقا یات بوتگنت وھما دیمونی بوتگنت کھ بھ 

  :بگرنت ای جالگی رازا بھ منگا رستگنت

  :اولی ماده 

صالحیتئ ، کمیتی صالحیتا پھ وتی میثاقئ نیمگئ ھروطنی کھ ای پروتوکولئ معاھدی نیمگا بیت

تابعین مردمانی اطالعیانی غور کرتنا کھ مدعی آنت شھ آوطنئ نیمگا میثاقی یات بوتگین حکانی 

ھریکی دیمونی بوتگنت پھ رسمیت درستھ کنت، کمیتھ میثاقئ نیمگئ یک وطنئ ھیچ اطالعیی را 

  .کھ ای پروکولئ معاھده نیمگ نھ انت نھ منیت

  :دومی ماده 

 یکمی مادھئ مقرراتی بھ چمئ چیرئ دارگا، ھما مردم کھ مدعی انت ھریکی شھ آوانی حکان گون

 دادرسیئ قانونانی دیما والنا شھډا آتھ خراب بوتھ وشکایتانی مچین بھ ای میثاقا بھ حساب

  .ت کرتگھ کننت لکتگین اطالعیھ یی پھ غور کرتنا بھ کمیتا پیش بدارنتنگوازینتگ



  ٣٨                              …نی مدنی وسیاسیین حکا 
  

  :سومی ماده 

داشتگ ) دستخط(کرتگ بوتگ بیت ونام و پبش شھ ای پروتوکولئ دیما کمیتھ ھر اطالعیی را کھ 

بیت یا گون میثاقی مقرراتا نھ ی گپتگھ کھ شھ آیی پیش کنگئ حکا گندگین کمھ بیت وزانتگ بیت 

  .جاره کنت) رد(ه نھ زانت و ړیت منگئ وُج

  :چارمی ماده 

م مادھئ مقرراتی بھ چمئ چیرئ دارگا، کمیتھ شھ ھراطالعیی کھ شھ ای گون سو-١

پروتوکولئ دیما پیش کرتگ بوتھ، ای پروتوکولئ معاھدئ نیمگی وطنا کھ بھ مدعئ ادعا 

  .میثاقی ھر مقرراتی را پروشتگ بیت سیھ کنت

یان وھبرانا گون ھما وطنیکھ سی کرتگ بوتگیت بھ شش ماھئ تھامسئلی روش کنوکین ب-٢

.ولی بھ کمیتا پیش داریتډ عالج کرتنا بدیما گپتھ نبشتھین چارگ وتدبیران کھ پھ

  :پنچمی ماده 

کمیتھ رستگین اطالعیانا شھ ای  پروتوکولئ دیما گون دلگوش دارگا بھ مچین نبشتھین -١

 غور اطالعاتا کھ شھ شکایت کنوک ومعاھدئ نیمگی ذینفین وطنئ نیمگا پیش کرتگ بوتھ

  .کنگئ چیراگیت

:وردی کنت کھغوره نھ کنت، مگھ ایش کھ باا کمیتھ، ھیچ یک مردمی رستگین اطالعیئ سر-٢

  . وپولی محکمئ قانونئ دیما غورئ چیرا نھ انتضوع شھ بین المللیین صاف کنگ یاپآ مو: الف 

چک وناشرین تتن یت، اگھ شکایتئ راھھانی طی کرتگنیکایتی مچین داخلیین راھھانا گوازشاکی ش: ب  

  .ولی بیت، قاعده تسره نھ بیتډ

ه ړوان جوکمیتھ بھ رستگین اطالعیانی غور کنگی وھدا شھ ای پروتوکولئ دیما چیر کایین دی-٣

.کنت

.پھ پروتوکولئ معاھدین نیمگی ذینفین وطن وشاکیین مردما رسینیت) پھ جا آرگانا(نظرانا کمیتھ -٤

  :ششمی ماده 

 می مادھا تنظیمھ کنت، ھما تچ، وتا گانی نتیجھا کھ شھ ٤٥ھ بریبرگون میثاقئ ا ککمیتھ بھ وتی سالئ رپو

  .تھ، کاریتنای پروتوکولئ دیما تسر رسی



  …مدنی وسیاسیین حکانی            ٣٩
  

  :ھفتمی ماده 

) پانزدھمی دیوانی دور (١٥ سالی دسامبرئ ١٩٦٠تاوھده کھ ملل متحدئ سازمانئ مزنین مجمعئ 

گارانی وت ډی مخسد پھ مستعمراتئ مردم وسر ) قطعنامھ(یسلھ کاگد  می پ١٥١٤ئ مصوبئ 

واکیئ دیگئ جارئ باروا تسره بیت، ای پروتوکولئ مقررات شکایتئ حکی را کھ شھ ملل متحدئ 

  .منشور یادگھ بین المللیین سند ومقاولھ نامھانی دیما ای مردمانا داتگ بوتھ ھیچبر محدوده نھ کنت

  :ھشتمی ماده 

  .ول پھ ھروطنی دستخط کرتنا پاچ انت کھ میثاقا دستخط کرتگیتای پروتوک-١

 ړ لو آییای پروتوکول پھ ھروطنی تصویبا اشتگ انت  کھ میثاقا تصویب کرتھ یا گون-٢

.وتگیت، تصویبی سند بھ ملل متحدئ سازمانئ سرمنشیا ماننتب) الحاق(

 بوتھ پاچ ړآیی لومیثاقا تصویب کرتھ یا گون  بوتنا کھ ړای پروتوکول پھ ھر وطنی لو-٣

.انت

. بوتنئ سندئ ساتنئ وسیال بھ ملل متحدئ سازمانئ سرمنشییا تسره بیتړبھ لو  بوتنړلو-٤

وکوال دستخط کرتگنت یاگون ملل متحدئ سازمانئ سرمنشی مچین ھما وطنانا کھ ای پروت-٥

. بوتنئ ھر سندی ساتتنا سیھ کنتړ بوتگنت شھ تصویب یالوړآیی لو

  :نھمی ماده 

 ړطا، رنداشھ آیی کھ شھ تصویب یالوروتوکولئ میثاقئ الزم پھ تسر بوتنئ  شربھ ای پ-١

بوتنئ دھمیین سندی ساتتنا بھ ملل متحدئ سازمانی سرمنشییا سئ ماه بگوزیت الزم پھ 

  .تسر بوتنا بیت

 بوتنئ دھمیین سندی ړ رنداشھ ای پروتوکولئ تصویب یالوپھ ھر گجامی شھ آوطنان کھ-٢

 بیت، ای پروتوکول سئ ماه ړتوکوال تصویبھ کنت یا گون آیی لو پرو)آرشیف کنگا(ساتتنا 

. بوتنی سندی ساتتنا الزم پھ تسر بوتنا بیتړرنداشھ آ وطنئ تصویب یالو

  :دھمی ماده 

وطنانی مچین ) فدرالین(تحده ین ای پروتوکولئ مقررات بیدی ھیچ رازئ محدودیت یا استثنای بھ م

  .واحدان شاملھ بیت



  ٤٠                                              … وسیاسیین حکانی مدنی           
  

  :یازدھمی ماده 

ای پرتوکولئ معاھدی نیمگی ھروطنی کرتگھ کنت یک اصالحیئ پیشنھاد ومتنئ بھ ملل -١

ھانی طرحا پھ ای ین اصالحییسرمنشی پیشنھاد.  منشییا بساتیتمتحدی سازمانی سر

دینت  کننت وحال ېیت کھ آیراس دیمھ دنت وشھ آوان لویمگی وطنان نیپروتوکولئ معاھد

انی  وپول وآو نیمگی وطنان پھ ای طرحانی پئب ومیل دارنت کنفرانسی شھ معاھدکھ ُح

 کوتا یک کوتی انچین  اگھ معاھدی نیمگی وطنانی شھ سئبیت،ړرای گرگی باروا جو

ه ړانئ لوای چیرا جوم بوگا مننت، سرمنشی کنفرانسا بھ ملل متحدئ سازړکنفرانسی جو

ا شھ بھر زوروکین وطنانی گیشتر کیی رای داتنا منتگ بیت اصالحیھ کھ بھ کنفرانس. کنت

  .پھ تصویبا بھ ملل متحدئ مزنین مجمعا پیش کرتگھ بیت

وھدی کھ اصالحیھ شھ ملل متحدئ مزنین مجمعئ نیمگا بھ تصویبا رست ویاای پروتوکولئ -٢

) انھقاعد(ریبرگون ھرگجامی بنیادیین قانونئ راھبندان معاھدی نیمگی شھ سئ کوتا دوکوت ب

.ا انتنمنتگ بوت الزم پھ تسررسینت

انت آوانا گنت الزمی تھما وطنان کھ آوان منوھدی کھ ای اصالحیھ الزم پھ تسر رسینتنا بیت پھ -٣

معاھدئ نیمگی دگھ وطنان ای پروتوکولئ مقررات ودیمترئ ھر اصالحیی را کھ منتگنت . مننت

. کھ ات باید تسر برسیننترازی

  :دوازدھمی ماده 

خطاریئ دیم داتنا پھ ملل متحدئ سرمنشییا ای امعاھدئ نیمگی ھر وطنی ھر وھدی گون نبشتھین 

 ړاشھ اخطاریئ رسگا پھ سرمنشییا اعتباری وای لگ بوگ سئ ماه رند. پروتوکوال لگ کرتگھ کنت

  .زانتگھ بیت

ی مادھئ دیما پیسرا شھ تن پھ ھر اطالعیئ باروا کھ شھ دومای پروتوکولئ مقرراتئ تسر رسگئ لگ بو

  . بوتنا پیش کرتگ بوتگ بیت، تاوان ودیھ نھ کنتړاعتبارئ و

  :سیزدھمی ماده 

 ٤٨ مادھا دیم گشی بوتگنت، ملل متحدئ سرمنشی میثاقئ ٨ و ٥بیدی آ اطالعیان کھ بھ ای پروتوکولئ 

  :شھ ای کاران سیھ کننتمی مادھئ یکمی بندئ یات بوتگین مچین وطنانا 

 ٨بریبرگون ) آرشیف کرتنا(ی سندانی ساتتنا ) الحاق (ړ ای پروتوکولئ دستخطان وتصویب لوشھ: الف 

  .می مادھا



  …مدنی وسیاسیین حکانی             ٤١
  

 می مادھئ دیما الزم پھ تسر رسینتنا بیت وآ تاریخا کھ ٩شھ آتاریخا کھ ای پروتوکول شھ : ب  

  . می مادھئ دیما الزم پھ تسر رسینتنا انت١١اصالحیھ شھ 

  . می مادھئ دیما بنت١٢شھ آلگ بوگان کھ شھ : ج  

  :چاردھمی ماده 

 وبریبرین ړای پروتوکول کھ آیی چینایی، انگلیسی، فرانسوی، روسی واسپانیایین متن یک و

  .ساتتگھ بنت) آرشیف(اعتباری دارنت بھ ملل متحدئ خوندی ساتنئ جاگھا 

 می مادھئ یات بوتگین مچین ٤٨ئ سازمانی سرمنشی ای پروتوکولئ باوریین سیایگا پھ ملل متحد

  .وطنان دیمھ دنت

  


