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   ظالمانه،يها ر رفتارها و مجازاتیوسا

  زیر آمیا تحقی یر انسانیغ

 

 10مصوب  ر کنندهیا تحقی یر انسانیا مجازات خشن، غی شکنجه و رفتار  منعونیکنوانس

 ی سازمان ملل متحد قدرت اجرائی مجمع عموم46/39قطعنامه شماره / 1984دسامبر 

  .1987 ژوئن 26ون، یکنوانس

  

   )ثاقیم(ون ین کنوانسی طرف ايکشورها

 و یت ذاتیثی حی با توجه به اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد که شناسائ-

، عدالت و صلح ي آزادي را مبنايرقابل انتقال تمام اعضاء خانواده بشریحقوق برابر و غ

  . در جهان اعالم داشته است

  .  انسان سرچشمه گرفته استیکه حقوق مذکور از شان و منزلت ذات نی با توجه به ا-

 ي آن که اعتال55ژه ماده یو  امضاء کننده منشور، بههاي دولت با توجه به تعهدات -

  . شود یر مرا متذک  ی اساسيهایت و حرمت حقوق بشر و آزادیرعا

ن یون بی حقوق بشر و ماده هفتم کنوانسیه جهانی با در نظر گرفتن ماده پنجم اعالم-

توان مورد آزار و  یکس را نم چیه:  که مقرر داشته استیاسی و سی حقوق مدنیالملل

 قرار داد که سلب کننده حقوق یرانسانی ظالمانه و غيا مجازات و رفتارهایشکنجه و 

  . د است فری و اجتماعیمدن

 که یت از انسانهائی بر حمای مبن1975 دسامبر 9 یه مجمع عمومی با توجه به اعالم-

 و ی که باعث سلب حقوق مدنی و رفتارهائیرانسانیمورد شکنجه و اعمال ظالمانه، غ

  .  شودی آنها میاجتماع
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انه و یگر اعمال وحشیه شکنجه و دیشتر علی بيرگذاریبا آرزو و تالش و تاث-

 ی که حقوق انسانها را در سراسر جهان به مخاطره می و مجازات و رفتارهائیرانسانیغ

  : میری پذیر را میون، اصول زین کنوانسیما امضاء کنندگان ا. اندازد

  

  اول قسمت

  : ماده اول

 که بر اثر آن يهر عمل عمد: گردد یف مین تعریون شکنجه چنین کنوانسی از نظر ا-

ا گرفتن اقرار ی به منظور کسب اطالعات يه فردی علیا روحی ید جسمیا رنج شدیدرد 

 به يمجازات فرد) نیهمچن. (شود، شکنجه نام دارد یا شخص سوم اعمال میاز او و 

 رود که انجام دهد، یا احتمال میا شخص سوم انجام داده است و ی که او یعنوان عمل

ن درد و رنج و ی شدن ا که واردیض از هر نوع و هنگامی تبعيد و اجبار و بر مبنایبا تهد

ا هر صاحب مقام ی و یت و عدم مخالفت مامور دولتیا با رضایب و یک و ترغیا به تحری

  .  شودی میرد، شکنجه تلقیگر انجام گید

 کشورها که ین داخلیقوان) مصوبات(ا ین المللی و ین ماده خللی نسبت به اسناد بی ا-2

د براساس همان یبا (. کندی وارد نم شکنجه درنظر گرفته اند،ي برايعتریمفهوم وس

  . ) درنظر گرفته است، عمل نمودیا قانون داخلی و ین المللی که آن سند بیعیمفهوم وس

  :ماده دوم

، ی، اجرائیون، موظف است اقدامات الزم و موثر قانونین کنوانسی هر دولت عضو ا-1

حکومت خود، به گر امکانات را جهت ممانعت از اعمال شکنجه در قلمرو ی و دیقضائ

  . عمل آورد

 یاسی سی ثباتید به جنگ، بیا تهدی کشوري، مانند جنگ و یت استثنائیچ وضعی ه-2

 یه کننده اعمال شکنجه نمیگر، مجوز و توجی ديت اضطراریا هرگونه وضعی و یداخل

  . باشد

ه کننده عمل ی تواند توجی، نمیا مرجع دولتیو ) یحکومت( دستور و حکم مقام مافوق -3

  . شکنجه باشد
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   :ماده سوم

 را که جانش در خطر است و مورد شکنجه واقع خواهد شده، يچ دولت عضو، فردی ه-1

  . دارد، مسترد نخواهد کرد)  راین اعمالیچن (ینه واقعی که زمیبه دولت

ت یسته و صالحیعمل شکنجه، مراجع شاهاي نه یجاد زمیان دادن به ای به منظور پا-2

و  فاحش و آشکار ي که وجود نمونه هایدولتله ینوسی تا بتوان بدگرفتد درنظر ی بايدار

  .  کنندی شود را بررسیشکنجه و نقض مداوم حقوق بشر در آن مشاهده معملی 

   :ماده چهارم

ن ی هر دولت عضو، مراقب و مطمئن خواهد شد که تمام انواع شکنجه تحت قوان-1

ا ی کند و ی به انجام شکنجه م که مبادرتی کسي، جرم محسوب گردد و برایجنائ

  د، جرم شناخته شود ی نمای مين عمل با او مشارکت و همکاری که در انجام ایکس

 مناسب يفریت آنها، کیم و با درنظر گرفتن نوع و اهمین جرای اي براؤ هر دولت عض-2

  . ن خواهد کردییتع
 :ماده پنجم

 که راجع يها  جرمي برایانونارات قی و اختي هر دولت عضو، اقدامات الزم و ضرور-1

  : ر انجام خواهد دادیبه قرار زخود ) یدر دستگاه قضائ(به ماده چهارم است را 

آن (  شناخته شده ی و هوائییایا مرز دری و ی در قلمرو قضائیجرم  کهی هنگام:الف

  . ، انجام گرفته است)کشور

  .  که متهم شهروند آن کشور باشدی هنگام:ب

  . دید نمایشهروند آن کشور باشد و آن دولت آن را تائ) شکنجه (یان که قربی هنگام:ج

 در نظام یارات قانونیکسب اخت ن، اقدامات الزم را در جهتی هر دولت عضو همچن-2

 در قلمرو يها  است که جرمين اقدامات در مواردیا.  خود، به عمل خواهد آوردیقضائ

. م نشده استیشور متبوعش تسل آن کشور صورت گرفته است و فرد متهم به کیقضائ

 که نامشان ذکر شده است، مسترد خواهد يها طبق ماده هشتم بند اول، متهم به دولت

  . شد

 ی نمی است، مستثنین داخلی که در ارتباط با قوانیون از جرائم جنائین کنوانسی ا-3

  . باشد
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  :ماده ششم

مرتکب ) ونی کنوانسنیا ( 4 مطابق ماده ی را که جرمی هر دولت عضو، فرد متهم-1

نان از حضور متهم به ی جهت اطميگریا اقدامات دیشده است، بازداشت خواهد نمود و 

ت متهم، اطالعات موجود و قابل ینان از وضعی اطميبرا) ن دولتیا. ( عمل خواهد آورد

 را يگریا هر اقدام دی قرار خواهد داد و سپس حکم بازداشت و یاستفاده را مورد بررس

ن بازداشت متهم بر حسب ضرورت، ممکن است یا. ن خود انجام خواهد دادیانمطابق قو

  .  گرددی ادامه داشته باشد تا روند جرم و استرداد مجرم، طی مدتيبرا

  . را فراهم خواهد کرد) متهمه یدوس (یدگیق و رسیمقدمات تحق) مذکور( دولت -2

 ین ماده، بی ا1ق بند  برد، حق خواهد داشت که طبی که در بازداشت بسر مي فرد-3

 یاگر فرد بازداشت. دی دولت متبوعش تماس حاصل نمایندگین نمایکتریدرنگ با نزد

 که او در آنجا معموال ي کشوریندگی نداشته باشد، او حق خواهد داشت که با نمایتیتابع

  . ردیاقامت داشته است، تماس گ

 د، مراتب امر را به دولت کنین ماده بازداشت می را طبق اي که دولتی فردی هنگام-4

ط ی درنگ اطالع خواهد داد و شرای به آنها اشاره شده است، ب1 بند 5 که در ماده يها

  .  فرد متهم را بازگو خواهد نمودیت بازداشتیو موقع

   :ماده هفتم

 مرتکب 4 خود، فرد متهم در مطابقت با ماده ی که تحت قلمرو قضائي دولت عضو-1

فرد متهم را ) آن دولت(اگر.  عمل خواهد نمود5ر گرفتن ماده  شده است، با درنظیجرم

ت دار و ی متهم را به مراجع صالحهیدوسد ی باید، میمسترد ننما) دولت متبوعش( به 

  . دی واگذار نمایب قضائیسته به منظور تعقیشا

، ي و جدیعیان طبیک جری و در يمذکور، مانند هر جرم عاد) ت داریصالح( مراجع -2

 و معتبر بنا به یمدارك قانون. م خود را خواهند گرفتی، نظر و تصمین دولتیانتحت قو

ن مدارك در یا.  استيت ضروری و محکومیب قانونیگرد و تعقی پي برا2 بند 5ماده 

 را یب قضائی که تعقي به طور؟ست مستدل و محکم باشدی بای م1 بند 5تطابق با ماده 

  . قابل اجرا گرداند

 صورت 4ه او و در ارتباط با ماده ی که علی جرميجه به اقامه دعو با توي هر فرد-3

  . ن گرددی رفتار مناسب با او، تضمیست در تمام مراحل قضائی بایگرفته است، م
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   :ماده هشتم

ن به کشور ی که شامل استرداد مجرمم عضو جرائم مربوط به ماده چهارهاي دولت -1

 دوجانبه يله قراردادهای که آنها به وسيدادا هر نوع اخراج و استریشان است و  متبوع

  . ن خواهند کردیرفته اند، تضمیپذ

 يگر که معاهده ایرا از دولت عضو د) یمتهم( در خواست استرداد ي اگر دولت عضو-2

ون به مثابه ین کنوانسیافت دارد، این دولت امضاء نکرده است، دری استرداد با ايرا برا

 .رودی به شمار منیاد مجرم استردي برای قانونيمعاهده ا

مربوط ( رفته اند، جرائم ی نپذي که شرط استرداد را بنابر معاهده اي عضوهاي دولت -3

 دوجانبه ملحوظ خواهند يم قابل استرداد در قراردادهایرا به مثابه جرا) به شکنجه

 از دولت عضو یک جرم قابل استرداد و قانونیهمانند ) جرم شکنجه( داشت و آن را 

  . شوندیواستار مخ

له قرارداد دوجانبه یبا هدف استرداد ضرورت دارد که به وس) شکنجه(ن نوع جرائم ی ا-4

امضاء ) آنها( نی بيچنان که قرارداد دوجانبه ا.  عضو، انجام گرددين کشورهای بيا

، نه فقط ها دولت یارات قضائی و براساس اخت1 بند 5شده است، الزم است بنابه ماده 

ز ی نها دولتوسته است، باشد، بلکه شامل قلمرو ی که جرم در آن به وقوع پین مکايبرا

  . گردد

 :ماده نهم

 جرائم و يریگی که در ارتباط با روند پی عضو در فراهم کردن امکاناتهاي دولت -1

ز ی باشند، اقدامات الزم را به عمل خواهند آورد و نی که مشمول ماده چهار مینیمجرم

 ياریم ی روند جرايریگیار دارند، جهت پی که در اختيائه شواهد و اسنادگر را با اریکدی

. خواهند رساند

 ي بر مساعدت هاین ماده مبنی ا1ش را بنابر بند ی عضو، تعهدات خوهاي دولت -2

  .ن خود عمل خواهند کردی متقابل در بیقضائ
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 :ماده دهم

، یس و نظامیلو قانون، پانیت شکنجه به مجری هر دولت عضو، با توجه به ممنوع-1

 و یی در بازداشت، بازجوي که به نحويگر افرادی، کارمندان و دیکارکنان خدمات صح

 ی، بازداشت و زندانيری که موجب دستگيز هر رفتاریو ن) افراد دخالت دارند (یبازرس

 نی شود، آموزشها و اطالعات الزم را به آنها بدهند و مطمئن شوند که آنها از ایافراد م

. آموزشها و اطالعات برخوردار خواهند شد

 افراد، يتهایف و مسوولین و دستورها به فراخور وظای هر دولت عضو، در قوان-2

  . ت شکنجه را ملحوظ خواهد کردیممنوع

 :ازدهمیماده 

 یی مربوط به بازجويهر دولت عضو، موظف است به طور مرتب و منظم قواعد و روشها

ن یا. انجام دهد) ها در بازداشتگاه( افراد را يجع به نگهداربات رایو ترت) یبازپرس(

 ی که حوزه قضائي، زندان و در هر قلمرويری و مراقبت شامل هر نوع دستگيبازنگر

  .  باشدیت شکنجه میآن دولت است، با درنظر گرفتن اصل ممنوع

 :ماده دوازدهم

 برانجام ین معقولیا بدهد تا اگر قرینان بخشیب اطمیهر دولت عضو، موظف است ترت

ت ی آن دولت وجود داشت، مقامات صالحیا در قلمرو قضائیعمل شکنجه در مکان و 

. ندی نمایدگی طرفانه به آنها رسی درنگ و بیدار ب

 :زدهمیماده س

 کند او در قلمرو ی را که عنوان ميت فردیهر دولت عضو، موظف است حق شکا

 یت او را بیست را محفوظ بدارد و شکا آن دولت مورد شکنجه قرار گرفته ایقضائ

ز مطمئن ی ارجاع دهد و نیدگیت دار جهت رسی طرفانه به مقامات صالحیدرنگ و ب

جه عمل آنهاست درامان خواهند ی که نتيدهایت کننده و شاهدان از تهدیگردد که شکا

. بود

 :ماده چهاردهم

 بدهد ینان بخشی اطمبی خود ترتیق نظام قانونی هر دولت عضو، موظف است از طر-1

 داشته یو کاف) عادالنه( شکنجه حق گرفتن خسارت و جبران غرامت مناسب یکه قربان

هرگاه . ز هستی شکنجه تا حدامکان نیه قربانین جبران شامل اعاده وضع اولیا. باشد

.  گرددیرد، جبران خسارات شامل بستگان او می بر اثر شکنجه بميفرد
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 يگری شکنجه و افراد دی بر اعاده حقوق قربانین ماده مبنی اي از اجرايچ موردی ه-2

.  نخواهد کرديریرد، جلوگی گی غرامت به آنها تعلق مين کشوریکه بنابر قوان

 :ماده پانزدهم

د که اقرار دراثر شکنجه به ینان حاصل نمای اطميهر دولت عضو، موظف است به نحو

دارك را به جز در مورد شخص  توان آن میچ وجه مدرك محسوب نخواهد شد و نمیه

. گرد او به لحاظ ارتکاب جرم، مورد استناد قرار دادیشکنجه گر و درجهت پ

 :ماده شانزدهم

 و یرانسانیانه، غی خود اعمال وحشی هر دولت عضو، متعهد است که در قلمرو قضائ-1

 نیک ایف شکنجه و ماده ی را که مشمول تعریرکننده و مجازات هائی تحقيرفتارها

ت و عدم مخالفت یا با رضایب و یک و ترغین اعمال به تحریست و ایون نیکنوانس

ن یا.  به عمل آورديریرد، جلوگیگ یگر انجام میا هر صاحب مقام دی و یمامور دولت

ض و ی بر تعوی مبن10 و 11 -12 -13 است که در مواد یژه، تعهداتیتعهدات به و

 ي و رفتارهایرانسانیانه غیگر اعمال وحشیا دی که در عمل شکنجه و ي افرادینیگزیجا

.  خشن آمده استيز و مجازاتهایرآمیتحق

 که اعمال ین ملی و قوانین المللیون نسبت به مقررات، اسناد بین کنوانسی مقررات ا-2

 باشد و یا اخراج میز که مربوط به استرداد یرآمی تحقي و رفتارهایر انسانیانه و غیوحش

  .  وارد نخواهد کردی، خللممنوع اعالم کرده اند

  

قسمت دوم

 :ماده هفدهم

ته یون کمین کنوانسین پس در ایاز ا( س خواهد شدیته ضد شکنجه تاسیک کمی -1

.  به آنها اشاره خواهد شد را عهده دار استي که در مواد بعدیو وظائف)  شودیده مینام

 در یستگی و شایقت اخالیرتبه که برخوردار از صالحی کارشناس عال10ته از ین کمیا

 خود انجام یت شخصیآنها با صالح. ل خواهد شدی باشند، تشکینه حقوق بشر میزم
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ن کارشناسان به ین ایهمچن) شینده دولت متبوع خوینه به عنوان نما(ندی نمایفه میوظ

 يهایز همکاری و نیائیمات عادالنه جغرافیت تقسی عضو و با رعاهاي دولتله یوس

.  آنها انتخاب خواهند شدی حقوقاتیسودمندانه و تجرب

ن یی عضو تعهاي دولت که ی و از فهرست نامزدهائی مخفيله رایته به وسی اعضاء کم-2

 عضو درنظر خواهند داشت که افراد سودمند و هاي دولت.  گردندیکرده اند، انتخاب م

 و ی حقوق مدنین المللیمان بیته حقوق بشر تحت نظارت پی از اعضاء کمیکسان

. ندیته ضد شکنجه باشند را نامزد نمایل به خدمت در کمی که مايز افرادی و نیاسیس

 سازمان ملل متحد از ی سرمنشیته با دعوت به گردهمائی انتخابات اعضاء کم-3

ن یحد نصاب در ا. کبار انجام خواهد گرفتی عضو و در هر دو سال هاي دولت

ت آراء از ی که حائز اکثريدافرا.  باشدی عضو مي، شرکت دوسوم کشورهایگردهمائ

.  عضو باشند، انتخاب خواهند شدهاي دولتندگان حاضر یطرف نما

ون به درازا ین کنوانسی ماه پس از الزم االجرا شدن ا6شتر از ید بین انتخابات نبای اول-4

 سازمان ملل یخ انجام آن، سرمنشیش از تاری ماه پ4 انتخابات حداقل يبرا. بکشد

 ي خود را برايله نامه دعوت خواهد نمود که نامزدهای عضو، به وسايه دولتمتحد، از 

ب ی به ترتی سازمان ملل فهرستیسرمنش.  کنندی ماه معرف3ته ظرف یت در کمیعضو

 کرده ی که آنان را معرفي که نامزد شده اند، با ذکر نام کشورهايحروف الفباء از افراد

  .شت عضو ارسال خواهد داهاي دولته و به یاند، ته
 که مجددا نامزد ی شوند و در صورتی سال انتخاب م4 مدت يته برای اعضاء کم-5

ته منتخب در یکن مدت زمان پنج عضو کمیل. د انتخاب آنها مجاز خواهد بودیشوند، تجد

ن دوره ی عضو پس از اول5ن ینام ا.  شودی می سال منقض2ان ین انتخابات در پایاول

 ین مین ماده معی ا3س جلسه مذکور، بنابر بند یله رئید قرعه و به وسیانتخابات با ق

  . گردد

 نتواند يگریل دیا به هر دلیا استعفا دهد و یته فوت کند و ی از اعضاء کمي اگر عضو-6

ن فرد را نامزد کرده بود، شخص کارشناس ی که ايفه کند، دولت عضویانجام وظ
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ب او ی کند و تصوین مییع و خدمت تینیگزی که تبعه آن کشور باشد را جهت جايگرید

عضو (ب ی عضو تصوهاي دولت.  گرددی عضو خواستار مهاي دولتت آراء از یرا با اکثر

ب ین تصوی به ای منفيشتر آنها رایا بی قرار خواهند داد، اگر نصف یرا مورد بررس) دیجد

 هفته فرد 6د تا در خالل ی سازمان ملل خواهد رسیدهند، مراتب امر به اطالع سرمنش

. ن گرددیی و تعی معرفيگرید

فه متقبل یته را در هنگام انجام وظی اعضاء کمينه هایت هزی عضو، مسوولهاي دولت -7

. خواهند شد

  ).ب رجوع شودیط تصوی شرا1992 دسامبر 16، 111/47 یم عمومی به تصم-ه یاصالح(

 :جدهمیماده ه

 توانند ی کرد، آنها م سال انتخاب خواهد2 مدت يسه خود را برایت رئأیته، هی کم-1

. مجددا انتخاب شوند

ر ین نامه به قرار زین آئیمقررات ا.  کندیم میش را خود تنظ این نامه داخلیته آئی کم-2

: خواهد بود

.  عضو است6ت جلسات حضور ی حد نصاب رسم-الف

.  گرددیت آراء اعضاء حاضر اتخاذ میته با اکثریمات کمی تصم-ب

اج را جهت ی متحد، کارمندان و امکانات الزم و مورد احت سازمان مللی سرمنش-3

ته یار کمیون به عهده دارد، در اختین کنوانسیته به موجب ای که کمی موثر وظائفياجرا

. خواهد گذاشت

ن جلسه دعوت یل نخستی تشکيته را برای کمي سازمان ملل متحد اعضای سرمنش-4

 شده است، ینیش بی آن پین نامه داخلی که در آئیته در اوقاتیپس از آن، کم.  کندیم

. ل جلسه خواهد دادیتشک

 ي های که در ارتباط با گردهمائینه هائیهز) پرداخت( ت ی عضو مسوولهاي دولت -5

 ین مورد پرداخت میله سازمان ملل در ای که به وسينه هایته و هزی عضو کمهاي دولت

. ن ماده را بعهده خواهند داشتی ا3ه امکانات بنابر بند ینه کارمندان و تهیشود، مانند هز

ب یط تصوی، شرا1992 دسامبر 16، 111/47 یم مجمع عمومی به تصم-ه یاصالح( 

  ). رجوع شود

 :ماده نوزدهم
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 ي که در جهت اجرای سازمان ملل، اقداماتی عضو به واسطه سرمنشهاي دولت -1

ن ینخست. (ندی نمایم میته تقدیاند را به کمون انجام داده ین کنوانسیتعهداتشان طبق ا

ته ید به کمی دولت عضو بايون برایکسال پس از الزم االجرا شدن کنوانسی) گزارش

ن ید خود در ای و اقدامات جدیلی عضو گزارشات تکمهاي دولتارائه گردد و از آن پس 

.  دارندیم میکبار تقدینه را هر چهار سال یزم

.  عضو ارسال خواهد داشتهاي دولت را به ين گزارشهای سازمان ملل ای سرمنش-2

ته نظرها و یته قرار خواهد گرفت و کمی کمیدگی و رسی مورد بررسی هر گزارش-3

.  داردی مربوط اعالم مهاي دولت خود را نسبت به گزارش به ی عموميشنهادهایپ

. دیته اعالم نمای تواند پاسخها و نظرات خود را به کمیدولت عضو مزبور م

 3 که در ارتباط با بند ییشنهادهاید خود ممکن است نظرات و پیته بنابر صالحدی کم-4

 را در ها دولتن ماده و مربوط به دولت عضو مذبور است و مالحظات خود و نظر یا

اگر دولت عضو .  ارائه دهدی به مجمع عموم24گزارش ساالنه خود و بر طبق ماده 

ن ین ماده ای ا1ته طبق بند ید، کمین گزارش را نمایاک رونوشت از یمزبور در خواست 

  . دی نمایدرخواست را اجابت م

 :ستمیماده ب

وضوح نشان دهد، در  د که بهیافت نمای دريته، اطالعات موثق و قابل اعتمادی اگر کم-1

ته، دولت مربوط را ی عضو به طور منظم شکنجه وجود دارد، کمهاي دولت از یکیقلمرو 

ان ید و در پای نماين موضوع همکاری ای و بررسیدگی رسي که براکند یدعوت م

.  خود را با توجه بر اطالعات مزبور، ارائه خواهد دادينظرها

ز اطالعات یته ارائه دهد و نی که دولت عضو ممکن است به کمی با توجه به نظرات-2

ته یه است، کمن اطالعات متقاعد کردیته را به معتبر بودن ایگر که کمیقابل استناد د

طور محرمانه مامور کند  ق بهی و تحقیدگی رسيا چند عضو خود را برایک یممکن است 

. ندیه نمایته تهی کمي برای درنگ گزارشیتا ب

ته از دولت عضو مربوط خواهد ین ماده، کمی ا2قات، بنابر بند ین تحقی با انجام ا-3

با  قات انجام شده و توافقیقبا توجه به تح. دی نماين مورد همکاریخواست که در ا

. عمل خواهد آمد از قلمرو آن دولت به) ومسافرت(د یبازد ربط،یدولت عضو ذ
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ن ی ا2ا اعضاء و با توجه به بند یص نظرات عضو و ی و تشخیدگیته بعد از رسی کم-4

 خود و با درنظر گرفتن یابیشنهادات و ارزیص آنها را همراه با پیماده، نظرات و تشخ

. به دولت عضو مربوط، منتقل خواهد کردت یموقع

 4 تا 1رد، بنابر بند یگ یته انجام میکه از طرف کم) یق و بررسیتحق(  تمام مراحل -5

، دولت عضو یدگیق و رسین در تمام مراحل تحقیهمچن. ن ماده، محرمانه خواهد بودیا

، 2 به بند قات و با توجهیل روند تحقیپس از تکم. شود ی خواسته ميربط به همکاریذ

ج ی از نتايا رد که خالصهیم بگیته با مشورت دولت عضو مربوط، ممکن است تصمیکم

منعکس ) یبه مجمع عموم( ، در گزارش ساالنه خود 24قات را با توجه به ماده یتحق

.دینما

:کمیست و یماده ب

د که ین ماده هر زمان اعالم نمایون، به موجب این کنوانسی هر دولت عضو ا-1

 هر دولت عضو يات دائر بر ادعای به شکایدگیافت و رسی دريته را برایت کمیصالح

 دهد، یثاق انجام نمین میون تعهدات خود را طبق مواد ایگر کنوانسیکه دولت عضو د

اتی قابل ین ماده قرار دارد، شکای که در ایبه موجب اقدامات عمل. ت بشناسدیبه رسم

ته را نسبت به خود یت کمیولت عضو صالح خواهد بود که توسط دیدگیافت و رسیدر

ن یون که چنین کنوانسیک دولت عضو ای مربوط به یتیچ شکایه.  و اعالم کندیشناسائ

نسبت به . رفته نخواهد شدیته پذین ماده از طرف کمی نکرده باشد بنابر ایاعالم

: ر اقدام خواهد شدیب زی شود، به ترتیافت مین ماده دریات که به موجب ایشکا

ن ی به مقررات ايگریص دهد که دولت عضو دی تشخيک دولت عضوی اگر -الف 

له نامه، توجه آن دولت عضو را جهت ی تواند به وسی دهد، میب اثر نمیون ترتیکنوانس

افت یه، دولت دریافت اطالعی ماه پس از در3در ظرف .  به موضوع جلب کندیدگیرس

ار یئر بر روشن کردن موضوع را در اختگر دای دیا هر گونه اظهار کتبیح یکننده، توض

حات و اظهارات مزبور تا حد امکان شامل یتوض.ه خواهد گذاردیدولت فرستنده اطالع

 ي بهبودي آن کشور و آنچه که براین داخلی طبق قوانین دادرسی در مورد آئیاطالعات

 خواهد ن مورد قابل اصالح است،یا آنچه در ای است یدگیان رسیا در جریآن بعمل آمده 

. بود
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ن یافت اولیت هر دو دولت عضو پس از دری باشد که رضایبی اگر موضوعات به ترت-ب 

ن حق خواهد داشت با ارسال یک از طرفید، هر ی ماه جلب ننما6ه و در ظرف یاطالع

. دی نمايریگیته و به دولت مقابل، موضوع را پی به کميه ایاخطار

ش محقق شد که اقدامات چاره ینکه برایس از ان ماده فقط پیته با توجه به ای کم-ج 

ده است و دو ی نرسيجه ای دو کشور، به نتین داخلیانه و قابل اصالح طبق قوانیجو

 باشند، آنگاه ی عاجز مین المللیدولت از حل موضوع بر طبق اصول متفق حقوق ب

ت ای به شکایدگی که رسين قاعده در مواردیا.  خواهد کردیدگیبموضوع مرجوعه رس

 که طبق يا کمک موثر به فردی باشد و یر معقول و طوالنی غی قانونيها  از راهيبنحو

د بنظر رسد، اجرا نخواهد یر محتمل و بعیشود، غ ی خشونت محسوب میثاق قربانین میا

. شد

ن ماده جلسات محرمانه ی، بنابر ایافتی دريت های به شکایدگیته در مواقع رسی کم- د 

. ل خواهد دادیتشک

ته بمنظور حل دوستانه موضوع مورد اختالف و بر ی، کم)ج(ت مقررات بند ی با رعا-ـ ه

 ي قابل اجرايون ارائه شده است، کمکهاین کنوانسی که در ایاساس احترام به تعهدات

، ین منظور، در زمان مقتضیبد.  عضو مربوط خواهد گذاردهاي دولتار یخود را در اخت

. ن خواهد کردیی تعیخصصون حل اختالف تیسیک کمیته یکم

 هاي دولتتواند از ی که به آن ارجاع شود ميه امورین ماده، در کلیته بنا بر ای کم- و

. هر گونه اطالعات مربوط را خواستار گردد) ب(ر بند یطرف اختالف موضوع ز

 یدگیحق خواهند داشت هنگام رس) ب(ر بند ی عضو مربوط موضوع زهاي دولت -ز

 یا کتبی و ی داشته باشند و مالحظات خود را بطورشفاهينده اینماته، یبموضوع در کم

. اظهار دارند

) ب(ر بند یه بنا به زیافت اخطاریخ دریماه پس از تار12ته موظف است در مدت ی کم-ح

: گزارش بدهد

ک یته گزارش خود را به یحاصل شده باشد، کم) ه(ر بند ی بنا به مقررات زیاگر راه حل) 1

.  منحصر خواهد کردخالصه گزارش

ا یته در گزارش خود بشرح قضایحاصل نشود کم) ه(ر بند ی بنابر مقررات زیاگر راه حل) 2

 ی و شفاهیمتن صورت مجلس مالحظات کتب) نیهمچن. (مختصرا اکتفا خواهد کرد
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 عضو هاي دولت به یدر هر مورد گزارش. مه گزارش خواهد شدی عضو، ضمهاي دولت

. دمربوط ابالغ خواهد ش

ون، بنا بر ی قابل اجرا خواهد بود که پنج دولت عضو کنوانسین ماده هنگامی مقررات ا-2

 مذکور نزد يه هایاعالم.  شده را داده باشندینیش بی پيه هاین ماده اعالمی ا1بند 

 عضو ير کشورهای ساي سازمان ملل سپرده خواهد شد و رونوشت آن برایسرمنش

ه یله اخطاریه ممکن است در هر زمان بوسیالماع. ون ارسال خواهد شدیکنوانس

ک ی مسئله، موضوع یدگین استرداد به رسیا.  سازمان ملل بازپس گرفته شودیسرمنش

ت یچ شکایه. کندی وارد نمین ماده ارسال شده باشد، خللیت که قبال بموجب ایشکا

مگر  شود یرفته نمی پذیه به سرمنشیه استرداد اعالمیافت اخطاری پس از دريگرید

.  داده باشديدیه جدیآنکه دولت عضو مربوط اعالم

 :ست و دومیماده ب

ت ین ماده در هر زمان صالحی تواند بموجب ایون مین کنوانسیک دولت عضو ای -1

ک ی خشونت توسط ی قربانی که مدعيات افرادی شکایدگیافت و رسی دريته را برایکم

 از یتیچ شکایه. نرا اعالم داردت شناسد و آیثاق هستند، به رسمین میدولت عضو ا

ته قابل ی نسبت به آن صورت نگرفته است از جانب کمین اعالمی که چنيدولت عضو

. رش نخواهد بودیپذ

ا ین ماده و یون را بنا بر ایا ناسازگار با مقررات کنوانسیات بدون نام و یته شکای کم-2

. رفتی را نخواهد پذن حق مطرح شده استی که در مقام سوء استفاده از ایاتیشکا

ات ی کردن به شکایدگین ماده ضمن رسیته بنا بر ای، کم2ت مقررات بند ی با رعا-3

 1ز طبق بند یون است، توجه آنرا نین کنوانسی که متهم به تخلف از مفاد ايدولت عضو

ات دولت متهم به ی ماه پس از وصول شکا6در ظرف . کندیات جلب مین شکایبه ا

 که يا بهبودهای بر روشن نمودن موضوع و ی مبنی و اظهاراتیبحات کتیتخلف، توض

. ته ارائه خواهد دادیتوسط آن کشور انجام گرفته است را به کم

ا یابت فرد ین ماده و طبق اطالعات روشن موجود که به نیات را بنا بر ایته شکای کم-4

. داد قرار خواهد یدگی و رسیکند، مورد بررسیافت میله عضو مربوط دریبوس
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 یدگیکند، مورد رسیافت مین ماده دری که از طرف فرد و بنا بر ایاتیته به شکای کم-5

: ته محقق شود کهی کمينکه برایقرار نخواهد داد مگر ا

 قرار یدگیگر مطرح و مورد رسی دین المللی بيت در ارگانهای موضوع شکا-الف 

. نگرفته است

جه ی نتیصالح داخلیانه در مراجع ذیچاره جواز تمام اقدامات ) ت کنندهیشکا( فرد -ب 

 یر معقول طوالنیت بنحو غیق شکای طری که طين در مواردیهمچن.  نگرفته استيا

 خشونت شناخته یثاق قربانین می که طبق ايگشته است و با کمک موثر بر فرد

.د بنظر رسدیر محتمل و بعیشود، غ یم

ن ماده جلسات محرمانه ی، بنابر ایافتیات دری به شکایدگیته در مواقع رسی کم-6 

. ل خواهد دادیتشک

منعکس خواهد ) ت کنندهیشکا(ته نظرات خود را به دولت عضو مربوط و فردی کم-7

. نمود

ون ی قابل اجرا خواهد بود که پنج دولت عضو کنوانسین ماده هنگامی مقررات ا-8

 مذکور يه هایاعالم. ندن ماده را داده باشی شده در بند اول اینیش بی پيه هایاعالم

 یسرمنش.  سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شدیتوسط دولت عضو، نزد سرمنش

. ثاق ارسال خواهد داشتی طرف مهاي دولتر ی سايسازمان ملل، رونوشت آنرا برا

ن استرداد ی مسترد گردد، ایه به سرمنشیله اخطاریه ممکن است در هر زمان، بوسیاعالم

 ین ماده ارسال شده بود، خللیتی که قبال بموجب ایله، موضوع شکا هر مسئیدگیبه رس

  .  کندیوارد نم

:ست و سومیماده ب

انتصاب ) ه(1 بند 21ن متخصص که بنا به ماده ی مشاوريونهایسیته و کمیاعضاء کم

 سازمان ملل، يت های در ماموريها تیونئازات و مصی از امتيشوند، سزاوار برخورداریم

ازات ویون و بر اساس امتی مربوط به کنوانسين موارد در قسمتهایا. خواهند بود

.  سازمان ملل قرار خواهد گرفتيتهایمصون

 :ست و چهارمیماده ب
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م یک گزارش ساالنه تقدی خود را در يتهایون، فعالین کنوانسیته بموجب ایکم

  . سازمان ملل متحد خواهد نمودی عضو و مجمع عمومهاي دولت

  

قسمت سوم
 :ست و پنجمی بماده

.  مفتوح استها دولت امضاء تمام يون براین کنوانسی ا-1

ها  مان نامهی در پ"بیتصو"اصالح  ( استها دولتب یون موکول به تصوین کنوانسی ا-2

ا ی و ید طبق قانون اساسیب بای است که تصوین معنی، به ایالملل نی بيها و پروتکل

 ایب ی اسناد تصو)داخل کشور، انجام شودت دار مثل مجلس شورا و در یمراجع صالح

.  سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شدیالحاق، نزد سرمنش

:ست و ششمیماده ب

له سند ی بوسها دولتالحاق .  الحاق تمام کشورها مفتوح خواهد بوديون براین کنوانسیا

. ردیگ یسپرده خواهد شد، صورت م  سازمان مللیالحاق که نزد سرمنش

 :ست و هفتمیماده ب

ا الحاق نزد یب ین سند تصویستمی روز پس از سپرده شدن ب30ون ین کنوانسی ا-1

. دا خواهد کردی پی سازمان ملل متحد، قدرت اجرائیسرمنش

ن یا الحاق، ایب ین سند تصویستمی که پس از سپرده شدن بی هر دولتي برا-2

خ سپرده شدن ی روز بعد از تار30ون یوندد، کنوانسیب کند و به آن بپیون را تصویکنوانس

  . دا خواهد کردیپ)  آن دولتيبرا ( یا الحاق آن دولت، قدرت اجرائیب یسند تصو

 :ست و هشتمیماده ب

ا الحاق، اعالم یون ین کنوانسیب ایا تصوی ممکن است در زمان امضاء ی هر دولت-1

ت ی است، به رسم ارائه شده20در ماده )  کهیوظائف (يته را برایت کمیدارد که صالح

. شناسد  ینم
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ن ماده قائل شده ی ا1 را در ارتباط با بند ی که شرط و حق محفوظي هر دولت عضو-2

 سازمان ملل متحد، یادداشت به سرمنشیله نوشتن ی آنرا بوسدتوان یاست، در هر زمان م

. استرداد کند

 :ست و نهمیماده ب

را  شنهاد کند و متن آنی به آن، پيه ایتواند اصالحیون مین کنوانسی هر دولت عضو ا-1

 ي را برايشنهادی پی هر طرح اصالحیسرمنش.  سازمان ملل بسپاردینزد سرمنش

ثاق ارسال خواهد داشت و از آنها درخواست خواهد کرد که به او ین می عضو اهاي دولت

 ي و گرفتن رایدگی عضو بمنظور رسهاي دولت از یل کنفرانسیا با تشکیاعالم دارند آ

 هاي دولتک سوم یکه حداقل  ی موافق هستند؟ در صورتيشنهادی پيدر باره طرحها

 ه کنفرانس را تحت نظر و توجی باشند، سرمنشین کنفرانسیل چنیعضو خواهان تشک

 حاضر هاي دولتت ی که مورد قبول اکثریهر اصالح. ل خواهد دادیسازمان ملل تشک

 عضو ي به تمام کشورهایله سرمنشیوس رد، بهی دهنده در کنفرانس قرار گيعضو و را

. رفتن، ارسال خواهد شدی پذيبرا

دا خواهد ی پی قدرت اجرائین ماده، هنگامی ا1رفته شده با توجه به بند یه پذی اصالح-2

 سازمان ملل متحد اطالع یون، به سرمنشین کنوانسی عضو اهاي دولتکرد که دو سوم 

. رفته اندی آنرا پذ خودشانیدهند که آنها بر طبق قانون اساس

رفته یرا پذ  عضو که آنهاي دولت يدا کردند، برای پی قدرت اجرائی مفاد اصالحی وقت-3

ون و هرگونه ین کنوانسی عضو به مقررات ايگر کشورهاید. گردد یاند، الزم االجرا م

. رفته اند، ملزم خواهند شدی که پذیاصالحات

 : امیماده س

ا کاربرد یر یشتر در مورد تفسیا بین دو دولت عضو و یب که ی هر مشاجره و اختالف-1

ن خود حل ی مذاکرات بین اختالف را طید و آنها نتوانند ایون بوجود آین کنوانسیا

ت واگذار خواهد ی وحکميداور) ئتیه(ن اختالف به ی از آنها ایکیند، با درخواست ینما

 ها دولت واگذار شده است، ئتیکه درخواست به ه ی از زمانیعنی ماه 6اگر پس از . شد

ن یتوانند ا ین موضوع میستند، هر کدام از طرفیت نیئت حکمی هيرفتن رایقادر به پذ

.  ارجاع دهندیالملل نی بياختالف را به دادگاه دادگستر

ا الحاق آن اعالم دارد که خود را یون ین کنوانسیتواند در زمان امضاء ا ی می هر دولت-2

 يگر با احترام به هر کشوری عضو دهاي دولت. داند ین ماده نمیا 1 بند يموظف به اجرا
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ن ی ا1 بند ي خود محفوظ داشته اند، خود را موظف به اجراين حق و شرط را برایکه ا

.  دانندیماده، در مورد آن کشور نم

ن ماده قائل شده ی ا2 را در ارتباط با بند ی که شرط و حق محفوظي هر دولت عضو-3

 سازمان ملل متحد، یادداشت به سرمنشیله یوس تواند آنرا به یمان ماست، در هر ز

. مسترد کند

 :کمی و یماده س

 به یادداشت کتبیق یون را از طرین کنوانسیتواند در هر زمان ا یک دولت عضو می -1

که در واقع عدم (ون ین کنوانسید و خروج خود را از ای سازمان ملل، فسخ نمایسرمنش

 یادداشت به سرمنشین یافت ایکسال پس از دری. را اعالم دارد)  استتعهد خود به آن

.  و الزم االجرا خواهد شدیانصراف و خروج قطع

 که قبل از ی بر تعهدات دولت عضو نسبت به اعماليرین فسخ و انصراف، تاثی ا-2

 یدگیخ الزم االجرا شدن خروج انجام داده است، نخواهد داشت و مانع ادامه رسیتار

  . شود یخ شروع شده، نمیته که قبل از آن تاریکم

گر نسبت به دولت یته دیون، کمیخ الزم االجرا شدن خروج از کنوانسی پس از تار-3

. را انجام نخواهد دادي ایدگیخارج شده، رس

 : و دومیماده س

ن ی که ایئها دولت عضو سازمان ملل و هاي دولت سازمان ملل متحد تمام ی سرمنش-1

: وسته اند را مطلع خواهد کرد کهیا به آن پی را امضاء کرده اند و ونیکنوانس
 26 و 25ها را بنا بر ماده  و الحاق) بیاسناد تصو( امضاء ها، مصوبات :الف

 اصالحات يخ الزم االجرای و تار27ون طبق ماده ین کنوانسیخ به اجرا درآمدن ای تار:ب

 29طبق ماده 

   31اده  طبق مها دولت انصراف و فسخ :ج

  

 : و سومیماده س
 يون، داراین کنوانسی ایائی و اسپانی، فرانسه، روسیسی، انگلینی، چی عربي متنها-1

 سازمان ملل متحد به امانت سپرده ی باشند و آنها نزد سرمنشیکسان می ياعتبار

. خواهند شد
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 تمام يون را براین کنوانسی شده ای سازمان ملل متحد رونوشت گواهی سرمنش-2

  .کشورها ارسال خواهد داشت


