
  رحمانه، يب يا مجازاتهايگر رفتارها يون منع شکنجه و ديکنوانس

  ∗)١٩٨۴( يليا ترذي ير انسانيغ

  ون،ين کنوانسيعضو ا يکشورها

 يه اعضايکل يبرا ير قابل واگذاريو غ يحقوق مساو يياول مصرحه در منشور ملل متحد، شناسا قن که مطابيت به ايبا عنا

  و صلح در جهان است،  ، عدالتيآزاد يربنايت زيجامعه بشر

  رد،يگ يسرچشمه م يانسان ين که حقوق مزبور از کرامت ذاتيبا قبول ا

احترام همه جانبه به حقوق بشر و  يآن به منظور ارتقا ۵۵ژه ماده يکه کشورها براساس منشور، به و يفيبا در نظر گرفتن تکل

  ت آنها به عهده گرفته اند،يز رعايو ن ياساس يها يآزاد

ت اعمال يممنوع، درخصوص ياسيو س يحقوق مدن ين الملليثاق بيم ٧حقوق بشر و ماده  يه جهانياعالم ۵به ماده  با توجه

  نسبت به افراد،  يليا ترذي ير انسانيرحمانه، غيب يا رفتارها و مجازات هايشکنجه 

که  يليا ترذي ير انسانيرحمانه، غيب يهاا مجازاتيگر رفتارها يان شکنجه و ديت از قربانيه حماين با در نظر داشتن اعالميهمچن

  ده است،يسازمان ملل متحد رس يب مجمع عموميبه تصو ١٩٧۵خ نهم دسامبر يدر تار

 ير انسانيرحمانه، غيب يا مجازاتهايگر رفتارها يان برداشتن شکنجه و ديمعمول در جهت از م يبا عزم به کاراتر ساختن تالشها

  ا،يدر سراسر دن يليا ترذي

  :ر را مورد توافق قرار داده انديزمراتب 

  کيبخش 

  ١ماده 

ک شخص يبه  يا روحي يد بدنيا رنج شديهر گونه درد و  يراد عمدياز ا تعبارت اس» شکنجه«ون واژه ين کنوانسيدر ا -١

ا سکوت او به يا اجازه و يک و يا به تحريکند، و  يعمل م يرسم يکه در سمت يا کسيدولت و  ياز جانب مامور رسم

ا شخص ثالث مرتکب يو  يکه و ياز بابت عمل يا شخص ثالث، مجازات ويا اقرار شخص و يور اخذ اطالعات و منظ

ض يبر هر گونه تبع يکه مبتن يليا به هر دليا شخص ثالث و يا اجبار او يا مظنون به ارتکاب آن است، ارعاب و يشده و 

ف ين تعريا الزمه آنهاست، از شمول اينفک و يا جزء اليو  شود يم يناش يقانون يکه از مجازاتها يا رنجيدرد و . باشد

  . خارج است

 يمتضمن مقررات عام الشمول تر يکه به نوع ين داخليا قواني ين المللين ماده به گستره شمول اسناد بيمفاد ا -٢

 .کند يوارد نم يچ گونه خدشه ايباشد، ه

                                                 
به زودي ترجمه حاضر که خوشبختانه انتشار عمومي نيز يافته مورد تاييد کميسيون حقوق بشر اسالمي ايران است ولي ترجمه نهايي مورد نظر کميسوين   ∗

  . منتشر مي شود



  ٢ماده 

از شکنجه در سرتاسر  يريشگيپ ير آن را برايو غ يي، قضايادار، ينير موثر تقنيه تدابيهر کشور عضو مکلف است کل -١

  . ت خود اتخاذ کنديتحت صالح يقلمرو

ت فوق يا هر گونه وضعي، يداخل ياسيس يها يد به آن، ناآراميا تهديمثل حالت جنگ  ييط استثنايچ گونه شرايه -٢

 .رديناد قرار گه شکنجه مورد استيتوج يبرا يزيتواند به عنوان دستاو ينم يالعاده عموم

 .رديه شکنجه قرار گيتوج يبرا يتواند مستمسک يمافوق نم يا مقام دولتيدستور افسر و  -٣

  ٣ماده 

د به اخراج، ينبا يچ کشور عضويدر مورد تحت شکنجه قرار گرفتن شخص وجود داشته باشد، ه يل متقنيچنانچه دال -١

  .مبادرت ورزد يا استرداد ويبرگرداندن و 

 يک الگويه مالحظات مربوطه از جمله وجود يت دار عنداالقتضا کليل، مقامات صالحين گونه داليجود ابه منظور احراز و -٢

 .رنديگ يا گسترده حقوق بشر در کشور مربوطه را در نظر ميثابت از نقض فاحش، آشکار  يرفتار

  

  ۴ماده 

آن کشور عنوان مجرمانه داشته  يه اشکال شکنجه در قانون جزايهر کشور عضو مراقبت به عمل خواهد اورد تا کل -١

  . ن حکم استيز تابع هميا مشارکت در آن نيشروع به ارتکاب شکنجه و معاونت . باشد

ن گونه بزه ها را قابل مجازات اعالم يم، ارتکاب اين جراين ايمتناسب با طبع سنگ ين مجازاتهاييهر کشور عضو با تع -٢

 .خواهد کرد

  ۵ماده 

ر اتخاذ خواهد يدر موارد ز ۴م موضوع ماده يخود در مورد جرا ييت قضاياحراز صالح يبرار الزم را يهر کشور عضو تداب -١

 :کرد

ثبت شده نزد  يمايا هواپي يکشتا در يت آن يم مزبور در هر نقطه از قلمرو تحت صالحيکه جرا يدر صورت) الف    

  افته باشد،يآن کشور ارتکاب 

  که متهم تبعه آن کشور باشد، يدر صورت) ب    

    .بداند يمقتض ن که آن کشوريت آن کشور باشد، مشروط بر ايتابع يدارا يقربان چنانچه) ج    



که متهم در قلمرو  يم در مواردين گونه جرايت خود نسبت به اياحراز صالح ير الزم را براين هر کشور عضو تدابيهمچن

 ين ماده مسترد نميا ١مذکور در بند  يکشورهاک از يچ يرا به ه يو ٨آن کشور مطابق ماده  ]يول[حضور دارد  يو ييقضا

 . کند، اتخاذ خواهد نمود

 . ستين ين داخليموجود در قوان يفريت کيچگونه صالحيه يون نافين کنوانسيا -٢

  ۶ماده 

ن آن حضور دارد، ي، در سرزم۴م اشاره شده در ماده يجرااز  يکيون که شخص متهم به ارتکاب يهر کشور عضو کنوانس -١

 يا اقدامات قانونياطالعات در دسترس و احراز ضرورت با توجه به اوضاع و احوال موجود، او را بازداشت  يپس از بررس

گر طبق قانون کشور عضو يد يبازداشت و اقدامات قانون. دينما ياتخاذ م ]در دادگاه[ن حضور متهم يتام يرا برا يگريد

ا استرداد ي يفريک يطرح هر گونه دعوا ير است که برايامکان پذ يادامه آنها فقط تا زمان يصورت خواهد گرفت، ول

  . الزم باشد

 .دهد يات امر انجام ميرا در مورد واقع يقات مقدماتيتحق کشور مزبور فورًا -٢

نده مربوطه از کشور متبوع ين نمايکتريبا نزد ن ماده کمک خواهد شد تا فورًايبه شخص تحت بازداشت مطابق بند اول ا -٣

 .خود، تماس برقرار کند ينده کشور اقامتگاه معموليت بودن، با نمايون تابعا در صورت بديخود، 

که  يطين ماده شخص را بازداشت نموده است، فورا مراتب بازداشت متهم و شرايا يکه در اجرا يهر کشور -۴

قات يتحق که يکشور. اطالع خواهد داد ۵اشاره شده در بند اول ماده  يبه کشورها جاب کرده است،يرا ا يبازداشت و

مزبور گزارش و  يخود را فورا به کشورها يافته هايدهد،  يمن ماده را انجام يا ٢شده در بند  ينيش بيپ يمقدمات

 . دينما يت نسبت به متهم اعالم ميا عدم اعمال صالحياعمال  يقصد خود را برا

  

  ٧ماده 

افت شده است، در ي ۴ذکور در ماده م مياز جرا يکيآن شخص متهم به ارتکاب  ييکه در قلمرو قضا يکشور عضو -١

تدار متبوعه يب به مقدمات صالحيپرونده را جهت تعق ۵شده در ماده  ينيش بي، در موارد پيصورت عدم استرداد و

  . دارد يم ميتسل

به بزه  يدگيرس ين آن کشور برايشده در قوان ينيش بين پييم خود را مطابق همان آيتدار مزبور تصميمقامات صالح -٢

 يادله اثبات الزم برا يارهاي، مع۵ماده  ٢در موارد مندرج در بند . ندينما ين اتخاذ ميت سنگيماه يدارا يدعا يها

ف تر نخواهد يگردد، خف ياعمال م ۵ماده  ١چ وجه از آنچه که نسبت به موارد مذکور در بند يت به هيب و محکوميتعق

 . بود



 يدگيه مراحل رسيب قرار گرفته است، در کليتحت تعق ۴ماده  م مندرج دريک از جرايکه به لحاظ ارتکاب هر  يشخص -٣

 . منصفانه برخوردار خواهد بود ياز رفتار

  

  ٨ماده 

 يعضو قلمداد م ين کشورهايم قابل استرداد در معاهدات استرداد موجود بيدر عداد جرا ۴م مذکور در ماده يجرا -١

 يم قابل استرداد در هر معاهده استرداديه عنوان جرام را بين گونه جرايشوند تا ا يعضو متعهد م يکشورها. شوند

  . کنند، بگنجانند ين خود منعقد مينده بيکه در آ

افت يدر يگريرا از عضو د ياسترداد يکه در آن استرداد مشروط به وجود معاهده است، تقاضا يچنانچه کشور عضو -٢

م مورد ياسترداد در مورد جرا يقانون يبه عنوان مبناون حاضر را يتواند کنوانس يکند که با آن معاهده استرداد ندارد، م

 . شده در قانون کشور مورد تقاضا خواهد بود ينيش بيط پير شرايت ساياسترداد مشروط به رعا. دينما يبحث تلق

ط يت شرايم مورد بحث را با رعايدانند، جرا يکه استرداد را مشروط به وجود معاهده استرداد نم يعضو يکشورها -٣

 .ن خود خواهند شناختيم قابل استرداد بير قانون کشور مورد تقاضا، به عنوان جرامقرره د

ن يم موضوع اي، جرا۵ماده  ١ت آنها برابر مفاد بند يون، و احراز صالحين کنوانسيعضو ا ين کشورهايبه منظور استرداد ب -۴

 . شوند يم يافته تلقيز ارتکاب ياسترداد ن يمتقاض ين کشورهايمعاهده نه تنها در محل وقوع آنها بلکه در سرزم

  

  ٩ماده 

ه ينه ارائه کلياز جمله در زم ۴م مندرج در ماده يمطروحه در مورد جرا يفريک يدگيعضو درخصوص رس يکشورها -١

  .گر به عمل خواهند آورديکديت مساعدت را با يباشد، نها يالزم م يدگيرس يکه نزد آن بوده و برا ياسناد

به  يين ماده را در چارچوب معاهدات منعقده موجود درخصوص معاضدت قضايا ١بند عضو تعهدات موضوع  يکشورها -٢

 .اجرا درخواهند آورد

  ١٠ماده 

ت شکنجه به طور کامل يون مراقبت به عمل خواهد آورد تا آموزش و اطالعات مربوط به ممنوعيهر کشور عضو کنوانس -١

و اشخاص  ي، ماموران دولتي، کارکنان پزشکير نظاميغا ي يقانون، اعم از نظام يمجر يروهاين يدر برنامه آموزش

باشند،  يا زندانير و بازداشت شده يا برخورد با فرد دستگي ييگر که ممکن است دست اندرکار بازداشت، بازجويد

  . گنجانده شود



ک از يهر  يتهايف و مسئوليصادره در ارتباط با وظا يا دستورالعمل هايت مزبور را در مقررات و يهر کشور عضو، ممنوع -٢

 . اشخاص مزبور درج خواهد کرد

  

  ١١ماده 

وه ها و ي، دستورالعمل ها، شييون مقررات بازجوياز وقوع هر گونه شکنجه، هر کشور عضو کنوانس يريشگيبه منظور پ

ر، يدستگآن  ييت قضايتحت صالح ياز حوزه ها يکيدر  يرا که به نحو ين بازداشت و رفتار با اشخاصيين آيعملکردها و همچن

  . منظم قرار خواهد داد ينيشده اند، مورد بازب يا زندانيبازداشت 

  

  ١٢ماده 

ل معقول بر وقوع شکنجه در يتدار آن در صورت وجود داليون مراقبت به عمل خواهد آورد تا مقامات صالحيهر کشور عضو کنوانس

  .زندطرفانه مبادرت وريع و بيقات سريآن، به تحق ييت قضايهر حوزه تحت صالح

  

  ١٣ماده 

 ييت خود را در حوزه قضايشکنجه شدن است بتواند شکا يکه مدع يهر کشور عضو مراقبت به عمل خواهد آورد تا هر شخص

اتخاذ  يتيبات حمايترت. گردد يدگيطرفانه توسط مراجع مزبور رسيت فورا و بين شکايد و به ايم نمايتدار تسليآن به مراجع صالح

  . رنديد قرار نگيا تهدي يشهادت مورد بدرفتار يا ادايت و يل طرح شکايد به دلو شهو يخواهد شد تا شاک

  ١۴ماده 

 يشکنجه جبران گردد و و ين خود مراقبت به عمل خواهد آورد تا لطمه وارده به قربانيهر کشور عضو در چارچوب قوان -١

در . کامل به وضع سابق برخوردار شود و منصفانه، از جمله امکانات اعاده يافت خسارت کافيدر ياز حق قابل اجرا برا

  . افت خسارت خواهند بوديجه شکنجه، افراد تحت تکفل او مستحق دريدر نت يصورت مرگ قربان

 يگر اشخاص خدشه ايا دي يقربان يبرا ين داخليچ وجه به حق جبران خسارت موجود در قوانين ماده به هيمفاد ا -٢

 .کند يوارد نم

  ١۵ماده 

به  يقانون يدگيچ رسيکه قطعا حاصل از شکنجه اند در ه يعضو مراقبت به عمل خواهد آورد تا اظهارات يک از کشورهايهر 

تحت [ يان چنان اظهاراتيل بر بيه شخص متهم به ارتکاب شکنجه به عنوان دليرد مگر عليل مورد استناد قرار نگيعنوان دل

  ]شکنجه



  

  ١۶ماده 

رحمانه و يگر اقدامات بيخود از ارتکاب انواع د ييت قضايتحت صالح يان هيد تا در سرزمينما يهر کشور عضو تعهد م -١

ا سکوت يت يا با رضايک يا به تحريتوسط و  ١از شکنجه موضوع ماده  اخّف يليترذ يا رفتارها و مجازاتهايو  ير انسانيغ

تعهدات مندرج در ژه يبه و. به عمل آورد يريشگيکنند، پ يعمل م ين سمتيکه در چن يا اشخاصيو  يماموران رسم

ر يرحمانه و غير اشکال اقدامات بين ساختن اشارات انجام شده در مواد مزبور با سايگزيبا جا ١٣و  ١٢، ١١، ١٠مواد 

  . مجرا خواهد بود يليترذ يو رفتارها و مجازاتها يانسان

ت يگر در ارتباط با ممنوعيد يلن المليا اسناد بيو  ين داخليچ وجه به مقررات مندرج در قوانيون به هين کنوانسيمفاد ا -٢

 يوارد نم يا اخراج خدشه ايا مقررات ناظر به استرداد و يو  يليا ترذي ير انسانيرحمانه، غيب يا رفتارهايمجازاتها و 

 . کند

  بخش دو

  ١٧ماده 

) »تهيکم«ن به بعد ياز ا(ته ضد شکنجه يبه نام کم يته ايون کمين کنوانسيالذکر در ا يف آتيبه منظور انجام وظا -١

 يعلم يستگيو شا يه انسانيته از ده نفر کارشناس مستقل که به داشتن اخالق عالين کميا. ل خواهد شديتشک

ع يت توزيعضو و با رعا يکارشناسان مزبور توسط کشورها. شود يل مينه حقوق بشر اشتهار دارند، تشکيدر زم

  . شوند يانتخاب م يحقوقات يتجرب يحضور چند چهره دارا يو سودمند ييايمنصفانه جغراف

ک يتواند  يهر کشور عضو م. گردند يده ميعضو برگز يکشورها يمخف يان فهرست نامزدها با رايته از ميکم ياعضا -٢

ته حقوق بشر موضوع يکم يعضو اثرات مثبت نامزد کردن اعضا يکشورها. ن سمت کندينفر از اتباع خود را نامزد ا

باشند، مد نظر قرار  يه مجته ضد شکنيل به خدمت در کميرا که ما يو مدن ياسيحقوق س ين الملليثاق بيم

 . خواهند داد

شود،  يل مير کل سازمان ملل متحد تشکيعضو که به دعوت دب يرهاوته در جلسه دوساالنه کشيکم يانتخاب اعضا -٣

ت يعضو ي، براعضو است يت آنها منوط به حضور دو سوم از کشورهايدر جلسات مزبور، که رسم. صورت خواهد گرفت

 . الزم است يريگ يعضو حاضر در را يندگان کشورهاينما يت مطلق آراياز اکثر ين رايشتريته کسب بيدر کم

حداقل چهار ماه قبل از . گردد يون برگزار مين کنوانسيانتخابات اول حداکثر ظرف شش ماه پس از قابل اجرا شدن ا  -۴

خود را  ينامزدها يعضو دعوت خواهد کرد تا اسام يتبا از کشورهار کل سازمان ملل متحد کيخ هر انتخابات، دبيتار



ه و به يکننده ته يعضو معرف ينامزدها را با ذکر کشورها يير کل فهرست الفبايدب. نديم نمايظرف سه ماه تسل

 . عضو ارسال خواهد کرد يکشورها

مع . مجدد بالمانع است ير صورت نامزدگردند و انتخاب دوباره آنها د يمدت چهار سال انتخاب م يته برايکم ياعضا -۵

ن افراد يا يابد، اسامي يمنتخب در انتخابات اول خاتمه م يپنج نفر از اعضا يندگيالوصف، پس از دو سال دوره نما

 . ن ماده اعالم خواهد شديس جلسه مذکور در بند سوم ايله رئيق قرعه به وسيبالفاصله پس از انتخابات از طر

ف خود، کشور عضو نامزد کننده او، يوظا يفاياز اعضا به هر علت ممکن از ا يکي يا ناتوانيا و در صورت فوت، استعف -۶

مانده دوره خدمت او در يباق يان اتباع خود برايرا از م يگريعضو، کارشناس د يت کشورهايب اکثريمشروط به تصو

عضو ظرف شش هفته  يف کشورهاشتر از نصيا بياز جانب نصف و  يعدم ابراز پاسخ منف. کند يته منصوب ميکم

 . گردد ير کل سازمان ملل متحد، حمل بر موافقت آنها ميتوسط دب يشنهاديپس از اطالع از انتصاب پ

 . عضو است يف مربوطه برعهده کشورهايوظا ين اجرايته حيکم يت مخارج اعضايمسئول -٧

 

  ١٨ماده 

  .مجدد آنها بالمانع است ند و انتخابيگز يمدت دو سال بر م يته ماموران خود را برايکم -١

 :گردد که  ينيش بيد از جمله پيدر مقررات مزبور با يگردد ول ين ميته توسط خود آن تدويکم يدگين رسييا -٢

  است ت جلسات حضور شش عضو الزميرسم يبرا) الف    

 گردد يحاضر اتخاذ م يت اعضاياکثر يته با رايمات کميتصم) ب    

ن يته به شرح مندرج در ايف کميموثر وظا ياجرا يو امکانات الزم را برا يانانس يروير کل سازمان ملل متحد نيدب -٣

 . دينما ين ميون تاميکنوانس

ن شده در ييتع يته در زمانهايکم يجلسات بعد. ته را منعقد خواهد کردير کل سازمان ملل متحد جلسه نخست کميدب -۴

 . ته برگزار خواهد شدين کار کميائ

 ينه هايته، از جمله بازپرداخت هزيعضو و کم يجلسات کشورها يج مربوط به برگزارعضو عهده دار مخار يکشورها -۵

 . ر امکانات خواهند بوديو سا ين ماده، در مورد مخارج پرسنليا ٣متحمله توسط سازمان ملل وفق بند 

  ١٩ماده 

عضو گزارش اقدامات خود را در  يون در مورد هر کشور عضو، کشورهايک سال پس از الزم االجرا شدن کنوانسيظرف  -١

پس از . ته ارائه خواهند دادير کل سازمان ملل متحد به کميق دبيون را از طرين کنوانسيتعهدات موضوع ا يفايجهت ا



ته را يدرخواست شده از طرف کم يز گزارشهايد متخذه و نير جديدر مورد تداب يليتکم يعضو گزارشها يآن کشورها

  . ندينما يم ميک بار تسليهر چهار سال 

 . عضو ارسال خواهد کرد يه کشورهايکل يواصله را برا ير کل سازمان ملل متحد گزارشهايدب -٢

در مورد آن ابراز و آنها را به  يد نظرات کليته در صورت صالحديگردد و کم يم يته بررسيه گزارشها توسط کميکل -٣

 . ته اعالم دارديخود را در پاسخ به کم يدگاههايد تواند يکشور عضو مزبور م. دينما يربط ارسال ميعضو ذ يکشورها

ز پاسخ واصله از کشور مربوطه، در گزارش ين ماده و نيا ٣تواند راسا در مورد درج نقطه نظرات خود طبق بند  يته ميکم -۴

ک نسخه از يتواند  ين ميته همچنيدر صورت درخواست کشور مورد بحث، کم. م کندياخذ تصم ٢۴ساالنه موضوع ماده 

 .ز در گزارش مزبور بگنجاندين ماده را نيک ايطبق بند  يميگزارش تسل

  

  ٢٠ماده 

کشور عضو دست  ياز اعمال منظم شکنجه در قلمرو ين متقنيبه وجود قرا يافت اطالعات موثقيته با دريچنانچه کم -١

ن رابطه يرات خود را در او نقطه نظ يته همکارياطالعات واصله با کم يکند تا در بررس يابد، از کشور مزبور دعوت مي

  .ارائه کند

تواند در  يته مير اطالعات در دسترس، کميز سايارائه شده توسط عضو مورد بحث و ن يبا در نظر گرفتن نقطه نظرها -٢

 . ت دهديمامور يفور يه گزارشيقات محرمانه و تهيانجام تحق يخود برا يا چند نفر از اعضايک يصورت احراز ضرورت به 

کشور عضو مربوطه را جلب خواهد کرد و با موافقت  يته همکارين ماده، کميا ٢قات موضوع بند يام تحقدر صورت انج -٣

 . دار کنديز ديآن ن يقات از قلمرويانجام تحق يتواند برا يکشور مزبور، م

مراه ته آنها را به هيم شده است، کمين ماده تسليا ٢ته که طبق بند يکم يا اعضايعضو  يافته هاي يپس از بررس -۴

 . کند يدهد، به عضو مربوطه منعکس م يص ميط مزبور تشخيکه مناسب با شرا ييشنهادهايا پيدگاهها يد

 يته همکاريمراحل آن  کم هين ماده محرمانه بوده و در کليا ۴تا  ١ يته به شرح مندرج در بندهايه اقدامات کميکل -۵

 يزنيتواند پس از را يته ميکم ٢قات موضوع بند يحقل اقدامات مربوط به تيپس از تکم. کشور عضو را جلب خاهد کرد

 ٢۴ج حاصله از اقدامات خود در گزارش ساالنه موضوع ماده ياز نتا يبا کشور عضو مربوطه نسبت به درج خالصه ا

 . به عمل آورد يريم گيتصم

  ٢١ماده 

افت و يدر يته را برايت کميحن ماده اعالم دارد که صاليت مفاد ايتواند هر زمان با رعا يون ميکشور عضو کنوانس -١

ون از جانب ين کنوانسيتعهدات موضوع ا يک کشور عضو در مورد عدم اجراي ياز ادعا يحاک يبه گزارش ها يدگيرس



ن ماده فقط ين مندرج در اييبه آنها وفق آ يدگيمزبور و رس يافت گزارش هايدر .شناسد يت ميبه رسم يگريعضو د

ت يته را نسبت به خود به رسميت کميصالح يه اياعالم يم کننده آن طيو تسلر است که عضيامکان پذ يدر صورت

ته به يم نکرده باشد، کميه را تسلين اعالميباشد که ا يچنانچه گزارش واصله درخصوص کشور عضو. شناخته باشد

 :خواهد شد يدگير رسين زييت آين ماده با رعايموضوع ا يافتيدر يگزارشها. نخواهد کرد يدگيآن رس

 يب اثر نميون ترتيکنوانسن يگر به مقررات ايعضو مالحظه کند که عضو د ياز کشورها يکيچنانچه ) الف    

ن مکاتبه يافت ايافت کننده ظرف سه ماه پس از دريکشور در. برساندتواند مراتب را کتبا به اطالع آن کشور عضو  يدهد، م

ان و کد در حد امين پاسخ بايا. دينما يکشور فرستنده روشن م يراا هر گونه شرح مکتوب موضوع را بيح يتوضبا ارسال 

  .باشد يا قطعيبالقوه  يجبران یو راه ها يارتباط، متضمن اشاره به مقررات داخل

ت دو يکننده، موضوع در حد رضا افتيه به کشور دريظرف مدت شش ماه پس از وصول مکاتبه اول چنانچه) ب    

گر، به يته و کشور ديکم يبرا يادداشتيخواهد بود که موضوع را با ارسال  ک از آنها محقيهر ابد يصله نيکشور عضو ف

  . ارجاع دهد تهيکم

ه طرق و يد کليکه احراز نماکند  يم يدگين ماده رسيدر حدود ا يبه موضوع ارجاع يته تنها در صورتيکم) ج    

که  يدر موارد. ده انديالملل مورد مراجعه قرار گرفته و استقصاء گردن يرفته شده حقوق بيت اصول پذيبا رعا يمراجع داخل

ون ين کنوانسينقض ا يقربان يک جبران موثر برايل به يا نيبه طول انجامد و  يبه طور نامعقول يجبران يهاله حل  ياجرا

  . ت نخواهد شدين بند رعايد، ايد به نظر آيبع

  .خواهد بودن ماده محرمانه يموضوع ا يزارش هابه گ يدگيته در زمان رسيجلسات کم) د    

احترام به تعهدات  يمبنادوستانه بر  يبه راه حل يابي، و به منظور دست)ج( يت مفاد بند فرعيبا رعا) هـ    

 تواند در يته مين منظور کميبه ا. عضو به عمل خواهد آورد يکشورها را با يت همکاريته نهايون، کمين کنوانسيموضوع ا

  .ات سازش مبادرت ورزديک هيل ياقتضا به تشکصورت 

مربوطه، به شرح مذکور عضو  ين ماده، از کشورهايتواند در ارتباط با مساله ارجاع شده برابر ا يته ميکم) و    

  .بخواهد تا اطالعات الزم را ارائه کنند) ب( يدر بند فرع

نده داشته و يته نمايدر کمبه موضوع  يدگينگام رس، حق دارند ه)ب( يعضو مذکور در بند فرع يکشورها) ز    

  . نديارائه نما يا شفاهي يح خود را به صورت کتبيلوا

 يگزارش خود را ارائه م) ب( يادداشت موضوع بند فرعيافت يخ دريته ظرف م دت دوازده ماه پس از تاريکم) ح    

  :کند



ته در گزارش خود به شرح يکم، )هـ( يفرع ل به راه حل مطابق مفاد مذکور در بنديدر صورت ن) کي      

  بسنده خواهد کرد،ع و راه حل به دست آمده ياز وقا يکوتاه

    ، )هـ( يل به راه حل مطابق مفاد مذکور در بند فرعيدر صورت عدم ن) دو      

عضو مربوطه  يورهاکش ياستدالالت شفاه  ح مکتوب و سابقه يلوا. ع اکتفا خواهد کردياز وقا يته به شرح کوتاهيکم  

  . خواهد شدعضو مربوطه ارسال  يکشورها يآگاه يه شده برايهر حال، گزارش ته  در . مه گزارش خواهد شديضم

 يون الزم االجرا مين کنوانسيا ين ماده از جانب پنج کشور از اعضايا ١ه مندرج در بند ين ماده با صدور اعالميمقررات ا -٢

از  يع خواهد شد و او رونوشتير کل سازمان ملل متحد توديعضو نزد دب يله کشورهايوسمزبور به  يه هاياعالم. گردد

. باشد ير کل قابل رجوع ميه در هر زمان با اطالع به دبين اعالميا. کند يعضو ارسال م ير کشورهايسا يآنها را برا

پس از . ده، نخواهد شدياده آغاز گردن ميکه قبل از آن طبق ا يبه هر مساله ا يدگين رجوع مانع از ادامه رسيمعهذا ا

 يرفته نميپذ يچ دولت عضوين ماده از هيمطابق ا يگريچگونه گزارش دير کل، هيادداشت رجوع توسط دبيافت يدر

 . داده باشد يديه جدين که کشر عضو مورد بحث اعالميشود مگر ا

  

  ٢٢ماده 

افت و يدر يته را برايت کميماده اعالم کند که صالح نيتواند در هر زمان به موجب ا يون مين کنوانسيهر کشور عضو ا -١

 يکه مدع يه شده از جانب افراديته يا گزارش هايخود و  ييت قضايافراد مشمول صالح يبه گزارشها يدگيرس

گزارش . شناسد يت ميباشند، به رسم يک کشور عضو ميون از جانب ين کنوانسينقض مقررات ا يهستند قربان

  . ل گرفته نخواهد شديته تحويرا نداده است، توسط کم يه اين اعالمينوز چنکه ه يمربوط به کشور

با سوء استفاده از حق  يص ويرا که به تشخ يا گزارشين ماده و يطبق ا يمينام تسل يته هر گونه گزارش بيکم -٢

  .رفتياهد پذوون ناسازگار است، نخين کنوانسيا با مقررات ايارائه شده و  يين گزارش هايم چنيتقد

ه يکه اعالم يکشور عضو يموضوع ماده حاضر را به آگاه يميتسل يته هر گونه گزارشهاي، کم٢ت مفاد بند يبا رعا -٣

افت کننده يکشور در. ون قرار دارد، خواهد رساندين کنوانسينقض مقررات ا ک را صادر نموده و در مظاّنيموضوع بند 

انجام شده  يانا اقدامات جبرانيشن شدن و موضوع و احرو يخود را برا يا نظرات کتبيحات و يظرف شش ماه توض

 . م خواهد کرديته تسليتوسط آن کشور به کم

 يا از طرف کشور عضو مربوطه، به گزارشهايو  يو ياز سو يندگيا به نماياز فرد  يافتيه اطالعات دريته در پرتو کليکم -۴

 . خواهد کرد يدگين ماده رسيواصله طبق ا

 :ديخواهد کرد که احراز نما يدگين ماده رسيگزارش افراد برابر ا به يته فقط در صورتيکم -۵



ا تحت يقرار نگرفته و  يدگيرس گر مورديد ين الملليا سازش بيق ين تحقيهمان موضوع به موجب آئ) الف    

  باشد؛ ينم يدگيرس

 يجبران يراه حلهااعمال چنانچه . موجود متوسل شده باشد يه طرق و مراجع داخليفرد مورد نظر به کل) ب    

ن قاعده يد، ايد به نظر آيون بعين کنوانسيتجاوز به ا يوارده به قربانم موثر لطمات يا ترميو روبرو گردد  ير نامعقوليبا تاخ

 . شداجرا نخواهد 

 . ن ماده محرمانه خواهد بوديموضوع ا يبه گزارشها يدگيته در هنگام رسيجلسات کم -۶

 . کند يدولت عضو مربوطه و فرد گزارش کننده ارسال م يخود را برا يدگاههايته ديکم -٧

 يون الزم االجرا مين کنوانسيا ين ماده از جانب پنج کشور از اعضايا ١ه موضوع بند ين ماده با صدور اعالميمقررات ا -٨

ها را نآر ير کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد و او تصويعضو نزد دب يمزبور توسط کشورها يه هاياعالم. گردد

ن يباشد، و ا ير کل در هر زمان قابل رجوع ميه با اطالع به دبين اعالميا. دارد يعضو ارسال م ير کشورهايسا يبرا

ه يپس از وصول اطالع. دينما يوارد نم ين ماده خدشه ايبه موضوع قبال گزارش شده طبق ا يدگيرجوع به روند رس

نکه کشور عضو يافت نخواهد شد مگر اين ماده دريطبق ا يز جانب وا اياز فرد و  يگريچ گزارش دير کل هيرجوع به دب

 . م کرده باشديتسل يديه جديمزبور اعالم

  

  ٢٣ماده 

ازات و يشوند، از همان امکانات، امت يمنصوب م ٢١ماده ) هـ( ١که به موجب بند  يژه ايسازش و ياتهايته و هيکم ياعضا

 يتهايازات و مصونيون امتيبه شرح مندرج در مواد مربوطه در کنوانس کارشناسان مامور سازمان ملل متحد يت هايمصون

  .سازمان ملل متحد برخوردار خواهند بود

  ٢۴ماده 

سازمان ملل متحد  يعضو و مجمع عموم يون را به کشورهاين کنوانسيخود براساس ا يتهاياز فعال يته، گزارش ساالنه ايکم

  .دينما يم ميتسل

  سه شبخ

  ٢۵ماده 

  ه کشورها مفتوح استيکل يامضا يون برايانسن کنويا -١

ع خواهد ير کل سازمان ملل متحد توديب نزد دبياسناد تصو. ب آن استيون مشروط به تصوين کنوانسيا ]ت دريعضو[ -٢

 . شد



  

  ٢۶ماده 

تحد ر کل سازمان ملل ميالحاق با سپردن سند الحاق نزد دب. الحاق همه کشورها به آن مفتوح است يون براين کنوانسيا

  . صورت خواهد گرفت

  ٢٧ماده 

ر کل سازمان ملل متحد اعتبار يا الحاق نزد دبيب ين سند تصويستميع بيام پس از تود يون در روز سين کنوانسيا -١

  . افتيخواهد 

ا الحاق، آن را يب ين سند تصويستميکه پس از سپرده شدن ب ييکشورها يون برايزمان الزم االجرا شدن کنوانس -٢

ا الحاق توسط خود آن کشور يب يع سند تصويخ توديام پس از تار يشوند، روز س يملحق ما به آن يب کرده يتصو

 . خواهد بود

  ٢٨ماده 

شده در  ينيش بيته پيت کميا الحاق به آن اعالم دارد که صالحيون يب کنوانسيا تصويتواند هنگام امضا  يهر کشور م -١

  .شناسد يت نميرا به رسم ٢٠ماده 

ر کل سازمان يتواند هر زمان با آگاه ساختن دب يقائل شده باشد، م ين ماده شرطيا ١که برابر بند  يهر کشور عضو -٢

 . ملل متحد از آن شرط رجوع کند

  ٢٩ماده 

. ديمتحد ثبت نما ر کل سازمان ملليشنهاد و آن را نزد دبيون پين کنوانسيبه ا يه ايتواند اصالح يهر کشور عضو م -١

ل کنفرانس يکند چنانچه با تشک يعضو ارسال و از آنها درخواست م يکشورها يرا برا يدشنهايه پير کل اصالحيدب

. اطالع دهند يشنهاد مطروحه موافق هستند، مراتب را به ويدر مورد پ يريگ يو را يعضو جهت بررس يکشورها

موافق  يکنفرانس نيچن يعضو با برگزار يک سوم کشورهايدست کم  ين اعالميخ چنيچنانچه ظرف چهار ماه از تار

ت ياکثر يکه با را يه ايحهر گونه اصال. ر کل کنفرانس را تحت نظارت سازمان ملل متحد منعقد خواهد کرديباشند، دب

م يعضو تسل يبه همه کشورها ير کل جهت اعالم قبوليب رسد، توسط دبيعضو حاضر در کنفرانس به تصو يکشورها

  .گردد يم

رش آن يون پذين کنوانسيعضو ا يابد که دو سوم کشورهاي يت اجرا ميقابل ياده زمانن ميا ١ه مصوب برابر بند ياصالح -٢

 . ر کل سازمان ملل متحد برساننديخود به اطالع دب يه را برابر مقررات قانون اساسيحاصال



ر يود و سارفته اند الزام آور خواهد بيکه آنها را پذ يياعضا يت آنها براي، رعايشنهاديبا قابل اجرا شدن اصالحات پ -٣

از جانب خود  يرفته شده قبلیون و هر گونه اصالحات پذين کنوانسيت مقررات ايعضو فقط مکلف به رعا يکشورها

 .هستند

  ٣٠ماده 

ق مذاکره قابل حل و يا چند کشور عضو که از طرين دو يون بين کنوانسيا يا اجراير ياز تفس يهر گونه اختالف ناش -١

چنانچه اطراف اختالف نتوانند ظرف شش ماه از . ارجاع خواهد شد يآنها به داوراز  يکيفصل نباشد، به درخواست 

 ييم تقاضايتواند اختالف را با تسل يک از آنها ميتوافق کنند، هر  يل نهاد داوريدر مورد تشک يخ درخواست داوريتار

  . ارجاع دهد يدادگستر ين الملليوان بيوفق مقررات مندرج در اساسنامه به د

د که خود را متعهد به مقررات بند يون اعالم نماين کنوانسيا الحاق به ايب يا تصويتواند هنگام امضا  يعضو م هر کشور -٢

کرده  ين شرطيکه چن ين ماده در مقابل کشوريا ١ت بند يعضو ماخوذ به رعا ير کشورهايسا. داند ين ماده نميا ١

 .ستنديباشد، ن

ر کل يتواند هر زمان با آگاه ساختن دب يقائل شده باشد، م يطن ماده شريا ٢که مطابق بند  يهر کشور عضو -٣

 . سازمان ملل متحد از آن شرط رجوع کند

  ٣١ماده 

 يريون کناره گين کنوانسيت در اير کل سازمان ملل متحد از عضويبه دب يتوانند با اطالع کتب يعضو م يکشورها -١

  .ابدي يت مير کل قطعير به دبه مزبويک سال پس از وصول اطالعي يرين کناره گيا. ندينما

ا ترک فعل واقعه قبل يون در ارتباط با هر گونه فعل ين کنوانسيکشور عضو را از انجام تعهدات مندرج در ا يرين کناره گيا -٢

ت کناره يش از قطعيکه پ يبه مساله ا يدگيچ وجه به ادامه رسيالذمه ننموده و به ه يبر يريت کناره گيخ قطعياز تار

 . وارد نخواهد کرد يته بوده است، خدشه ايکم يررستحت ب يريگ

را در ارتباط با آن کشور آغاز نخواهد  يديچ موضوع جديه يدگيته رسيکشور عضو،  کم يريشدن کناره گ يپس از قطع -٣

 . نمود

  ٣٢ماده 

ن يکه ا ييه کشورهايعضو سازمان ملل متحد و کل يهمه کشورها ير را به آگاهير کل سازمان ملل متحد مراتب زيدب

  :ا به آن ملحق شده اند، خواهد رسانديون را امضا کرده يکنوانس

  ؛٢۶و  ٢۵بات و الحاقات موضوع مواد يامضائات، تصو) الف  



ه انجام شده به ياصالح  خ الزم االجرا شدن هر گونه يو تار ٢٧ون برابر ماده ين کنوانسيخ الزم اجرا شدن ايتار) ب  

  ؛٢٩استناد ماده 

  .٣١ت موضوع ماده ياز عضو يريکناره گ) ج  

  ٣٣ماده 

 يت و اعتبار واحديآن از سند ييايو اسپان ي، روسي، فرانسويسي، انگليني، چيون که متون عربين کنوانسيا -١

  .ع خواهد شدير کل سازمان ملل متحد توديبرخوردار است، نزد دب

 .کند يها ارسال مهمه کشور يون را براين کنوانسير کل سازمان ملل متحد رونوشت مصدق ايدب -٢

  


