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  ی و فرهنگی، اجتماعي حقوق اقتصادین المللیثاق بیم

  )25/9/1954 ( 1966 دسامبر16مصوب 

  . سازمان ملل متحدیمجمع عموم
  

  :ثاقین می طرف ايکشورها

 ییده است شناسای که درمنشور ملل متحد اعالم گردین که برطبق اصولی توجه به ابا

، ي آزادي خانواده بشر برمبنايه اعضایر قابل انتقال کلیکسان وغی و حقوق یت ذاتیثیح

  .عدالت وصلح درجهان است

 یی حقوق بشر کمال مطلوب انسان آزاد رهایۀ جهانین که برطبق اعالمیبا اذغان به ا

ط تمتع هرکس ازحقوق یشود که شرای حاصل می واز ترس وفقر فقط درصورتافتهی

  .جاد شودی او ایاسی وسین ازحقوق مدنی خود و همچنی وفرهنگی، اجتماعياقتصاد

 ومو ثر یج احترام جهانین که کشور ها برطبق منشور ملل متحد به ترویبا توجه به ا

  . بشر ملزم هستنديهایحقوق و آزاد

 که یز نسبت به اجتماعیگر ونیقت که هر فرد نسبت به افراد دین حقین ابا درنظر گرفت

ت حقوق یج ورعاین که درتروی است ومکلف است به ایفیبدان تعلق دارد عهده دار وظا

:ر موافقت دارندید با مواد زیثاق اهتمام نماین میشناخته شده به موجب ا

  :کیماده 

موجب حق مزبور ملل وضع به .  هستندي حق خود مختاريه ملل دارایکل.1

ن ی خود را آزدانه تاُ می وفرهنگی، اجتماعين وتوسعه اقتصادیی خود را آزادانه تعیاسیس

.کنندیم

 خود یعی طبي خود در منابع وثروتهايل به هدف های نيتوانند برایه ملل میکل.2

  بر منافع مشتركی مبتنین المللی بي اقتصادي ازهمکاریبدون اخالل به الزامات ناش

 توان ملتی را از یچ مورد نمیدره. ندی بنماین الملل آزادانه هرگونه تصرفیوحقوق ب

  .ل معاش خود محروم کردیوسا
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 ين های مسوول اداره سرزميثاق ازجمله کشورهاین می طرف ايکشور ها.3

ل ی ملل را تسهيت مکلف اند، تحقق حق خود مختاریمومیر خود مختار تحت قیغ

.ت کنندیقررات منشور ملل متحد رعان حق را طبق میواحترام ا

  :ماده دوم

ق ی و اهتمام خود و ازطریگردد به سعیثاق متعهد مین میهرکشور طرف ا.1

، بااستفاده از حد اکثر ی و فني اقتصاديژه در طرح های بوین المللی وتعاون بيهمکار

ن ی اعمال کامل حقوق شناخته شده درایجین تدریم منابع موجود خود به منظور تا

  .ندی اقدام نماي به خصوص با اقدامات قانون گذاریل مقتضیه وسایثاق با کلیم

ثاق ین میشوند که اعمال حقوق مذکور درایثاق متعهد مین می طرف ايکشورها.2

ا هر ی یاسیده سیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیض ازحیچ نوع تبعیرا بدون ه

گر یت دیا هر وضعی ثروت، نسب ،یا اجتماعی یاصل و منشاء مل. گریده دیگونه عق

.ندین نمایتضم

خود  کشور هاي درحال رشد با توجه الزم به حقوق بشر و وضع اقتصاد ملی.3

ثاق را درباره ین میشناخته شده در ا ن کنند که تا چه اندازه حقوق اقتصاديییتوانند تعیم

.ن خواهند کردیگانه تضمیب اتباع

  :ماده سوم

 حقوق مردان و زنان را دراستفاده يشوند که تساویهد مثاق متعین می طرف ايکشورها

  .ندین نمایثاق تامین می مقرر در ای و فرهنگی، اجتماعيه حقوق اقتصادیاز کل

  :ماده چهارم

ثاق ین می که مطابق ایکه درتمتع ازحقوق ثاق معترفندین می طرف ايکشور ها

 جز به ییت های محدود تواند حقوق مزبور را تابعیشود آن کشور نمی مقررميدرهرکشور

ن حقوق سازگار بوده ومنظور یت ای که با ماهيد وآنهم فقط تاحدودیموجب قانون بنما

  .ک باشدیک جامعه دموکراتیآن منحصراً توسعه رفاه عامه در

  :ماده پنجم

جاد یر نمود که متضمن ای تفسي توان به نحویثاق را نمین میک از مقرارت ایچ یه. 1

ک از یع هریی گردد که به استناد آن به منظور تضيا فردی یروها گی کشور ي برایحق
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ن یش ازآنچه درایا محدود نمودن آن پیثاق وین می شناخته شده درايهایحقوق و آزاد

  . بعمل آوردیا اقدامی بکند ویتی شده است مبادرت وفعالینیش بیثاق پیم

ن،مقاوله یجب قوانک از حقوق بشر که به مویا انحراف از هریت یچ گونه محدودیه. 2

ا یت شناخته شده یثاق برسمین میدرهر کشور طرف ا ا عرف و عاداتیح ینامه ها، لوا

ن که یا ایت نشناخته ی را برسمین حقوقیثاق چنین مین که ای است بعذر اينافذ و جار

  .ت شناخته، قابل قبول نخواهد بودی برسميزان کمتریبه م

  :ماده ششم
ن ی کار کردن را که شامل حق هرکس است به اثاق حقین می طرف ايکشور ها.1

ن ید معاش خود را تامینمایا قبول می که آزادانه انتخاب يله و کاریابد بوسیکه فرصت 

.ن حق معمول خواهند داشتی حفظ اي برایشناسند واقدامات مقتضیت میکند، برسم

ق بعمل ن حین اعمال کامل ایثاق به منظور تامین می طرف اي که کشور هایاقدامات

 ها ی وطرح برنامه ها وخط مشیی وحرفه یت فنی وتربیید شامل رهنمایخواهند آورد با

 اشتغال ی وفرهنگیاجتماع ،ين توسعه مداوم اقتصادی باشد،که ازلوازم تامیر فنیتداب و

 افراد حفظ ي رابراي واقتصادیاسی سی اساسيهای که آزادیطیتام ومولد است تحت شرا

  .دینما

  :ماده هفتم

 ط عادالنه ومساعد کارکهیثاق حق هرکس را به تمتع از شرین می طرف ايشورهاک

  :شناسندیت میر باشد به رسمیژه متضمن مراتب زیبو

  .دین نمایه کارگران تامیکل ل را برايیکه دراصل، امور ذیاجرت) الف

چ نوع ی و بدون هيارزش مساو با  کار،ي برايمزد منصفانه و اجرت مساو.1

ط ین تر از شراییط کارآنان پاین داشته باشند که شراین که زنان تضمیژه ایبو. زیتما

.افت دارندی بامردان دري مزد مساوي کار مساويمورد استفاده مردان نباشد وبرا

 .ثاقین میخانواده شان طبق مقررات ا  آنان وي برای کافيایمزا.2

. وبهداشت کاریمنیا: ب

 ارتقاء يتریمت خود به مدارج مناسب عال هرکس که بتواند درخدي فرصت برايتساو: ج

  . اقتی جز طول مدت خدمت وليگریچ گونه مالحظات دیابد، بدون درنظر گرفتن هی

 با استفاده ازحقوق ي ادواریو مرخص ت معقول ساعت کاریاستراحت،فراغت ومحدود: د

  .یل رسمیام تعطین مزد ایو همچن
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  :ماده هشتم

:ن کنندیر را تضمیند که مراتب زشویثاق متعهد مین می طرف ايکشور ها.1

 خود ی و اجتماعيشبرد وحفظ منافع اقتصادین که به منظور پی حق هرکس به ا:الف

هء مورد ید وبه اتحادینما هیل اتحادیربط مبادرت به تشکیت مقررات سازمان ذیبا رعا

  نمود مگرآنچهیتیچ محدودیتواند تابع هین حق را نمیاعمال ا. انتخاب خود ملحق شود

ا ی یت ملی مصالح امنيک برایک جامعه دموکراتیز شده و در یکه به موجب قانون تجو

  .گر ضرورت داشته باشدی افراد ديهایا حفظ حقوق وآزادی ینظم عموم

 وحق یمل يونهایکنفدراس ایونهایل فدراسیکه به تشک)کاهایسند( .ها  حق اتحادبه:ب

  .ا الحاق به آنهای ین المللی بییکای سنديل سازمان هایونها به تشکیکنفدراس

چ یند، بدون هیت خود مبادرت نمایکه آزادانه به فعال) کاهایسند(ه های حق اتحاد:ج

 يک برایک جامعه دموکراتیدر ز شده وی جز آنچه به موجب قانون تجویتیمحدود

گران ضرورت ی ديهای حفظ حقوق وآزاديا برای یا نظم عمومی یت ملیمصالح امن

  .داشته باشد

  .ت مقررات کشور مربوط اعمال شودین که با رعایحق اعتصاب مشروط برا :د

ا مقامات یس یا پولی مسلح يرو هاین ماده مانع ازآن نخواهد بود که افراد نیا.2

. شوندی قانونيتهاین حقوق تابع محدودی دولت دراعمال ايادار

 ین المللی سازمان ب1948 طرف مقاوله نامه ين ماده کشورهایک از مقررات ایچ یه

دارد که با اتخاذ ی را مجاز نمییکایت ازحق سندی وحماییکای سنديکارمربوط به آزاد

نات مقرر در مقاوله نامه مزبور لطمه یتضمن به ی قوانيا نحوه اجرای ير قانونگذاریتداب

  . وارد آورندیی

  :9ماده 

 یجتماع ايها مهیب از جمله ین اجتماعیمثاق هر شخص را به تأین میطرف ا يهاکشور

  .شناسد یت میبه رسم

  :10ماده 

  :دارند که) قبول( ثاق اذعان ین می طرف ايکشور ها
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 يت ومساعدت بحد اعالید از حمای جامعه است بای و اساسیعیخانواده عنصر طب.1

ت یل و استقرار آن ومادامی که مسوولی تشکيژه برایبر خوردار گردد، بو ممکن

. را بعهده دارد و آموزش و پرورش کودکان خودينگاهدار

  .ن که قصد آن را دارند واقع شودیت آزادانه طرفید با رضایازدواج با

 ت خاصیاز حما دیپس از آن با مان ویش از زایپ یمادران در مدت معقول.2

ا  ی با استفاده از حقوق وید از مرخصیبرخودار گردند، در آن مدت مادران کارگر با

.رخوردار گردند بیکاف ین اجتماعیمي تأای با مزایمرخص

ز بدون یز و ممیر ممیه اطفال غیت ومساعدت به نفع کلیر خاص در حمایتداب.3

ز یز و ممیر ممیاطفال غ. د اتخاذ شودیگر بایا علل دیض به علت نسب یتبع چ گونهیه

.ت شوندیحما ی و اجتماعيد درمقابل استثمار اقتصادیبا

ا یاست و ان آوریا سالمت آنها زی ی جهات اخالقيبرا  کهییاطفال به کار ها واداشتن

به موجب قانون  دیگردد بای آن میعیا مانع رشد طبیاندازد یم آنها را به مخاطره یزنده گ

  .قابل مجازات باشد

  :11ماده 

 يبرا یکاف یزنده گ داشتن سطح ثاق حق هرکس را بهین می طرف ايهاکشور.1

ط یبهبود مداوم شران یهمچن یکاف خوراك، پوشاك ومسکن خود و خانواده اش شامل

ن ین تحقق ایثاق به منظور تأمین میکشور هاي طرف ا. شناسندیت میبه رسم یزنده گ

ن المللی یت اساسی همکاري بین لحاظ اهمیر مقتضی اتخاذ خواهند کرد و از ایحق تداب

.دارند) قبول(ت آزاد را اذعان یبر اساس رضا

ن که از یکس به ا هریبا اذعان به حق اساس ثاقین می طرف ايهاکشور.2

 ر الزم از جملهیتداب ین المللی بيق همکاری فارغ باشد، منفرداً و از طریگگرسنه

:ل اتخاذ خواهند کردی به قرار ذی مشخصيهابرنامه

 یاز معلومات فن خوار بار با استفاده کامل عید وحفظ وتوزی تولي بهبود روشها)الف

که حد  ي بنحویا اصالح نظام زراعتی هو با توسع هیاصول آموزش تغذ  با اشاعهیوعلم

  .ندینما نیرا تام یعیاکثر توسعه موثر و استفاده از منابع طب

ل یج با توجه به مسایخواربار جهان برحسب حوا )منابع(ر یع منصفانه ذخاین توزی تام)ب

  ).غذا( صادر کننده و وارد کننده خواربار يکشور ها) مبتالبه(
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  :12ماده 

ن حال سالمت یبهترثاق حق هرکس را به تمتع ازیمن ی طرف ايهاکشور.1

.شناسندیت می ممکن الحصول به رسمی و روحیجسم

ن حق ی کامل ايفاین استیم تأيثاق براین می طرف ايها که کشوريریتداب.2

:ل خواهد بودین امور ذیم تأياتخاذ خواهند کرد شامل اقدامات الزم برا

  .رشد سالم آنان و ر کودکانیوم مرگ ن،متولد شدن کودکا مرده زانیل می تقل)الف

  .ع جهاتی از جمیو بهداشت صنعت طی بهبود بهداشت مح)ب

ها و  يماریر بی وسایی ، حرفهیر، بومیگ  همهيها يماریمعالجه ب و يریشگی پ)ج

  .ها يمارین بیه ایکار علین پیهمچن

موم  عيبرا یپزشک يها وکمک ین مراجع پزشکیم تأيط مناسب برایجاد شرای ا)د

  .يماریب درصورت ابتال به

  :13مادة 

ت یثاق حق هر کس را به آموزش و پرورش به رسمین می طرف ايکشورها-1

 کامل يد نمویمزبور موافقت دارند که هدف آموزش و پرورش با يشناسد کشورهایم

 ی اساسيهایت احترام حقوق بشر و آزادیت آن و تقویثی و احساس حیت انسانیشخص

د یثاق موافقت دارند که آموزش و پرورش باین می طرف اين کشورهایعالوه بر ا. باشد

ک جامعۀ آزاد آماده سازد و موجبات تفاهم و ی نقش سودمند در يفای ايۀ افراد را برایکل

 را فراهم آورد یا مذهبی ی، قومي نژاديۀ گروه هایۀ ملل و کلین کلی بیتساهل و دوست

  .دیق نمایه منظور حفظ صلح تشو سازمان ملل متحد را بيتهایو توسعۀ فعال

:ن حقی ايفایثاق اذعان دارند که به منظور استین می طرف ايکشورها-2

  .ردیگان در دسترس عموم قرار گی باشد و رايد اجباریبا یی آموزش و پرورش ابتدا)الف

 و ی آموزش و پرورش متوسطه به اشکال مختلف از جمله آموزش و پرورش فن)ب

لۀ معمول کردن یژه وسی بویل مقتضیۀ وسایابد و به کلیم ید تعمی متوسطه باییحرفه 

  .ردی قرار گی در دسترس عمومی آموزش و پرورش مجانیجیتدر

له معمول کردن یژه بوسیوه  بیل مقتضیه وساید به کلی بایآموزش و پرورش عال )ج

کس در دسترس  کامل براساس استعداد هري به تساوی آموزش و پرورش مجانیجیتدر

  .ردیوم قرار گعم
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 که فاقد آموزش و ی کساني االمکان براید حتیبا) اساس(ه ی آموزش و پرورش پا)د

  .د شودیق و تشدیل نکرده باشند تشویا آنرا تکمی بوده یپرورش ابتدای

ب یک ترتید یز باید فعاالنه دنبال شود و نیه مدارج بای توسعۀ شبکۀ مدارس در کل)ه

وسته ید پی معلمان بايط مادیبرقرار گردد و شرا) یلیصنۀ تحیهز(ها   بورسي اعطایکاف

  .ابدیبهبود 

 یا سرپرست قانونین ی والديشوند که آزاد یثاق متعهد مین می طرف اي کشورها-3

 ی مدارس دولتي کودکانش سوايکودکان را بر حسب مورد در انتخاب مدرسه برا

آموزش و ) قواعد(ن یزن که مدارس مزبور با حداقل موایمحترم بشمارند مشروط به ا

ب کرده باشد، مطابقت کنند و آموزش و یا تصویز یپرورش، که ممکن است دولت تجو

ا سرپرستان آنان ین ی والدی کودکان مطابق معتقدات شخصی و اخالقیپرورش مذهب

  .ن گرددیتأم

 افراد و ير گردد که با آزادی تفسيد به نحوین ماده نبای ايک از اعضایچ ی ه-4

ن که یمشروط بر ا. دی اخالل نمایجاد و ادراة موسسات آموزشی به ایوقاشخاص حق

 آموزش یسساتن مؤی که در چنیماتیت شود و تعلین ماده رعایاصول مقرر در بند اول ا

  .ز کرده باشد مطابقت کندین حداقل که ممکن است دولت تجویشود بامواز یداده م

  : 14مادة 

 ی آن هنوز نتوانسته است در قلمرو اصليمضاثاق که در زمان این میهر کشور طرف ا

 ی، مجاني اجبارییت خود آموزش و پرورش ابتدای تحت حاکمينهایگر سرزمیا دیخود 

 ير الزم برای تدابیلیک طرح تفصیشود ظرف مدت دو سال ید، متعهد مین نمایتأم

 ي برای مجاني کامل اصل آموزش و پرورش اجباري اجرایجیدن تدریتحقق بخش

  .ب کندیم و تصویح شود تنظی که در خود طرح تصریر ظرف چند سالعموم د

  :15مادة 

  :شناسندیت میل به رسمیثاق حق هر کس را در امور ذین می طرف ايکشورها-1

  .ی فرهنگی شرکت در زنده گ)الف

  . آني و مجاری علميشرفتهای بهره مند شدن از پ)ب

ا ی ی، ادبیاز هر گونه اثر علم ی ناشي و ماديت منافع معنوی بهره مند شدن از حما)ج

  .آن است) ا مخترعی( که مصنف يهنر
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ثاق ین می طرف اين حق توسط کشورهاین اعمال کامل ای تأمي که برايری تداب-2

ج علم و فرهنگ ین حفظ و توسعه و تروی تأمير الزم برایاتخاذ خواهد شد شامل تداب

  .باشد

 و یقات علمی تحقي الزم برايدشوند که آزایثاق متعهد مین می طرف اي کشورها-3

  . خالقه را محترم بشمارنديتهایفعال

 ي و تماسهايق و توسعه، همکارید حاصل از تشویثاق به فواین می طرف ايکشورها

  .ندینماینۀ علم و فرهنگ اعتراف می در زمین الملیب

  :16مادة 

ثاق ین بخش از میشوند بر طبق مقررات ایثاق متعهد مین می طرف ايکشورها-1

ثاق اتخاذ ین میت حقوق شناخته شده در این و رعای که به منظور تأميریدر بارة تداب

م ی تقدیینه حاصل شده است گزارشهاین زمی که در اییشرفتهایکرده باشند و از پ

  .بدارند

. شودیم می سازمان ملل متحد تقدیۀ گزارشها به عنوان سرمنشی کل)الف-2

 ي اقتصاديثاق به شوراین می، طبق مقررات ای بررسيه رونوشت گزارشها را برایمشارال

.داردی ارسال میو اجتماع

 مربوط يا قسمتهاین رونوشت تمام ی سازمان ملل متحد همچنی سرمنش)ب

 را تا یز عضو موسسات تخصصیثاق و نین می طرف اي و اصل از کشورهايگزارشها

د که بر طبق  باشیلی مربوط آنها راجع به مساين گزارشها با قسمتهای که اییجا

 آن موسسات يرد برایگیت آنها قرار می مذکور در صالحیاساسنامۀ موسسات تخصص

  .داردیارسال م

  :17ماده 

بر طبق برنامه   خود را مرحله به مرحلهيثاق گزارشهاین می طرف ايکشورها-1

ثاق ین میخ الزم االجراء شدن ایکسال از تاری ظرف ی و اجتماعي اقتصادي که شورایی

م خواهد ی مربوط تنظیثاق و موسسات تخصصی طرف مياوره با کشورهاپس از مش

.م خواهند داشتیکرد، تقد

 باشد که مانع دولتها در ی از عوامل و مشکالتیگزارشها ممکن است حاک-2

.ثاق شده استین می کامل تعهدات مقرر در اياجرا
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سازمان ثاق قبأل به ین می که اطالعات مربوط توسط هر کشور طرف ايدر موارد-3

ۀ مجدد اطالعات ی فرستاده شده باشد تهیک از موسسات تخصصیا هر یملل متحد 

ت ی کفایح به اطالعات ارسال شدة قبلیمزبور ضرورت نخواهد داشت بلکه اشارة صر

  .خواهد کرد

  :18مادة 

نۀ ی که طبق منشور ملل متحد در زمییتهای به موجب مسئولی و اجتماعي اقتصاديشورا

م یتواند به منظور تقدی به آن محول شده است می اساسيهایادحقوق بشر و آز

 مربوط به خود شان يتهای به شورا در حدود فعالی از طرف موسسات تخصصییگزارشها

ثاق با موسسات مزبور قرار ین میت مقررات این رعای حاصل در تأميشرفتهایدر بارة پ

مات یشند در خصوص تصم باین گزارشها ممکن است متضمن اطالعاتیا.  بگذراندییها

ب ی تصوییات اجرایت موسسات مزبور راجع به عملیصالحی که ارکان ذییه هایو توص

  .کرده اند

  :19مادة 

 مربوط به حقوق بشر را که کشور ها بر يتواند گزارشهای می و اجتماعي اقتصاديشورا

لعه  مطايدارند برایم می تقد18 بر طبق مادة ی و موسسات تخصص17 و 16طبق مواد 

  .دیون حقوق بشر احاله نمایسی اطالع به کميا در صورت اقتضاء برای یۀ کلیو توص

  :20مادة 

 یه کلیتوانند در بارة هر توصی مربوط میثاق و موسسات تخصصین می طرف ايکشورها

 در یۀ کلیک توصی که از يا در بارة هر گونه ذکری شده باشد 19که به موجب مادة 

ا در هر سند مذکور در آن گزارش شده باشد یبشر ون حقوق یسیک گزارش کمی

  .م دارندی تقدی و اجتماعي اقتصاديمالحظات خود را به شورا

  :21مادة 

 و ی کليه های متضمن توصيتواند گاه گاه گزارشهای می و اجتماعي اقتصاديشورا

 در یثاق و عضو موسسات تخصصین می طرف ايخالصۀ اطالعات و اصل از کشور ها

ثاق ین می حقوق شناخته شده در ایت کلی حاصله در رعايشرفتهایر متخذه و پیبارة تداب

  .م بداردی تقدیرا به مجمع عموم
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  :22مادة 

 یر ارکان سازمان ملل متحد و ارکان فرعیتواند توجه سای می و اجتماعي اقتصاديشورا

 معطوف یلی هستند به مسای مربوط را که عهده دار کمک فنیو موسسات تخصص

ن یثاق عنوان شده و ممکن است به این مین بخش ای مذکور در ايد که در گزارشهابدار

 بودن اتخاذ یتشان راجع به مقتضیک در حدود صالحیموسسات کمک کند که هر 

  .ثاق اظهار نظر کندین می ایجی موثر و تدريد به اجرای مفین الملیر بیتداب

  :23مادة 

ن و تحقق ی به منظور تأمین الملیر بیتدابثاق موافقت دارند که ین می طرف ايکشورها

ب نامه ها، یثاق باالخص شامل انعقاد مقاوله نامه ها، تصوین میحقوق شناخته شده در ا

 با شرکت ی فني و کنفرانسهایی منطقه يل کنفرانسهای و تشکیدادن کمک فن

  .باشدی می مربوط به منظور مشاوره و بررسيدولتها

  :24مادة 

ر گردد که به مقررات منشور ملل ی تفسيد بنحویثاق نباین می اک از مقرراتیچ ی ه

 مربوط به هر يتهایف مسوولیر به تعری دای موسسات تخصصيمتحد و اساسنامه ها

ل موضوع ی نسبت به مسایک از ارکان مختلف سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی

  .دی واردنماییلطمه ثاق ین میا

  :25مادة 

ه ملل و ی کلیر گردد که به حق ذاتی تفسيد بنحویثاق نباین میک از مقررات ایچ یه

  . خود شان لطمه وارد آوردیعی طبيتمتع و استفادة کامل و آزادانۀ آنان از منابع و ثروتها

  :26ماده 

ک از یا عضو هری امضاي هرکشور عضو سازمان ملل متحد يثاق براین میا.1

 ین المللیوان بینامه دا هرکشور طرف متعاهد اساسی  ملل متحدیموسسات تخصص

 سازمان ملل متحد دعوت کند که ی که مجمع عموميگریا هرکشور دی يدادگستر

.ثاق شود مفتوح استین میطرف ا

 سازمان ید نزد سرمنشیب بایاسناد تصو. ب استیثاق موکول به تصوین میا.2

.ع شودیملل متحد تود
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ن ماده ی ا مذکور دربند اوليک از کشور های الحاق هريثاق براین میا.3

.مفتوح خواهد بود

 سازمان ملل متحد صورت یع سند الحاق نزد سرمنشیله تودیالحاق بوس.4

.ردیگیم

ا به آن یثاق را امضا کرده اند ین میرا که ا ییه کشورهای سازمان ملل متحد کلیسرمنش

  .ا الحاق مطلع خواهد کردیب یع هرسند تصویملحق شده اند از تود

  :27ماده 

ا الحاق نزد یب ین سند تصوی وپنجمیع سیخ تودیماه پس از تارثاق سه ین میا.1

.شودی سازمان ملل متحد الزم االجرا میسرمنش

ثاق را ین میا الحاق ایب ین سند تصوی وپنجمیع سی که پس از توديدرباره هرکشور 

ا یب یع سند تصویخ تودیثاق سه ماه پس از تارین میا به آن ملحق شود، ایب کند یتصو

  .ن کشور الزم االجرا خواهد شدالحاق آ

  :28ماده 

ل ی تشکيه واحد هایا استثنا درباره کلیت یچ گونه محدودیثاق بدون هین میمقررات ا

  .شمول خواهدداشت) فدرال( متحد يدهنده کشور ها

  :29ماده 

شنهاد ومتن آن را نزد یپ) ثاقراین میا(تواند اصالح یثاق مین میهرکشور طرف ا.1

 هرطرح اصالح ین صورت سرمنشیع کند درای متحد تود سازمان مللیسرمنش

د ینمایدارد و از آنها درخواست میثاق ارسال مین می طرف اي کشور هاي را برايشنهادیپ

 و یثاق به منظور بررسی طرف مي از کشور هایلند کنفرانسیا مایبه او اعالم دارند که آ

ک ثلث کشور یکه حد اقل یدر صورت. ل گرددی تشکيشنهادی پيطرحها  دربارهياخذ را

 سازمان ير لوای کنفرانس را زی باشند،سرمنشین کنفرانسیچن ثاق موافقیهاي طرف م

 حاضر و يت کشور های که مورد قبول اکثریهراصالح ملل متحد دعوت خواهد کرد

 سازمان ملل متحد یب به مجمع عمومی تصويدرکنفرانس واقع شود برا  دهندهيرا

.م خواهد شدیتقد
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 سازمان ملل یب مجمع عمومیشود که به تصوی الزم االجرا میات موقعاصالح.2

 خود یثاق برطبق قواعد اساسین میطرف ا يت دوثلث کشور هایمتحد برسد و اکثر

.شان آن را قبول کرده باشند

ثاق که آن ی طرف مي آندسته از کشور هايشود برایالزم االجرا م  که اصالحاتیموقع

ثاق کماکان به مقررات ی طرف مير کشور هایسا. آور خواهد بودرا قبول کرده اند الزام 

  .ثاق و هرگونه اصالح آن که قبالَ قبول کرده اند ملزم خواهند بودین میا

  :30ماده 

ر ی سازمان ملل متحد مراتب زی،سرمنش26 ماده 5 مقرر دربند يه هایقطع نظر از اعالم

  :الع خواهد داد مذکور دربند اول آن ماده اطيه کشور هایرا به کل

  .26ع شده طبق ماده یب والحاق تودیثاق و اسناد تصوین می ايامضا ها) الف

الزم االجرا شدن  خی و تار27ثاق طبق ماده ین میخ الزم االجرا شدن ایتار) ب

  .29اصالحات طبق ماده 

  :31ماده 

 ي آن داراییای و اسپانی، روسي، فرانسویسی، انگلینی چيثاق که متنهاین میا.1

.ع خواهد شدیسازمان ملل متحد تود) فیآرش (یگانی است در بايتبار مساواع

 مذکور يه کشورهای کليثاق را براین میر کل سازمان ملل متحد رونوشت مصدق ایدب

  . ارسال خواهد داشت26در ماده 

  

  
  


