
 متحد ملل سازمان سياسی و مدنی حقوق المللی بين کنوانسيون
 1976 مارس 23 ،49 ماده بنابر اجرائی قدرت A 2200 قطعنامه/ 1966 دسامبر 26 مصوبه

 اول ماده/ يکم  بخش

 توسعه و اجتماعی اقتصادی، سياسی، وضعيت آنها حق، اين بواسطه. دارند خودمختاری حق ملتها تمام - 1
 .ميکنند تعيين آزادانه را خود فرهنگی

 المللی بين اقتصادی همکاريهای از ناشی تعهدات به زدن لطمه بدون خود، اهداف برای ميتوانند ملتها تمام - 2
 را شان طبيعی منابع و ثروتها) است شده منعقد( آزادانه المللی، بين حقوق و متقابل سود اصول مبنای بر که

 .نمود محروم خود معاش امرار وسايل از را ملتی توان نمی موردی هيچ در. نمايند مصرف

 در بايد قيموميت، تحت و مستعمره کشورهای اداره مسئول دولتهای جمله از ميثاق، اين عضو دولتهای - 3
 .بخشند سرعت متحد، ملل منشور مقررات طبق حق، اين به احترام و خودمختاری حق تحقق

 دوم ماده / دوم  بخش 

 حقوق خود، قانونی حوزه تبعه و قلمرو ساکن افراد به نسبت که ميشود متعهد ميثاق اين عضو دولت هر - 1
 و ديگر، ای عقيده يا و سياسی عقيده مذهب، زبان، جنس، رنگ، نژاد، از صرفنظر را ميثاق اين شده شناخته
 .نمايد تضمين و شمرد محترم ديگر، های وضعيت يا و نسب دارائی، ملی، يا اجتماعی منشاء و اصل همچنين

 اقدامات که ميباشد متعهد است، نشده بينی پيش تدابيری و قوانين جائيکه در ميثاق اين عضو دولت هر - 2
 بمنظور تدابيری و قوانين چنين اتخاذ. آورد بعمل ميثاق اين مقررات و خود قانونگذاری روند بنابر را الزم

 .ميباشد ميثاق اين شده شناخته حقوق اجرای

 :که است متعهد ميثاق اين عضو اعضای از يک هر - 3

 گردد، نقض است، شده شناخته برسميت ميثاق اين در که آزاديهايش و حقوق که فردی نمايد، تضمين: الف
 در که باشد گرفته انجام افرادی بوسيله نقض اين هرچند باشد، داشته موثر خسارت جبران جهت ای وسيله بايد

 .اند داشته قرار خود رسمی سمت

 و اداری قضائی، صالح مقامات بوسيله بايد ميکند، خسارت جبران درخواست که فردی نمايد، تضمين: ب
 قرار رسيدگی مورد( ميگردد مقرر کشور قانونی نظام بواسطه که ديگری مقام هر بوسيله يا و قانونگذاری

 .يابد توسعه) خواهی تظلم(  حقوقی و قضائی خسارت جبران امکانات همچنين و) گيرد

 .شوند جبران به وادار خساراتی چنين شدن محرز صورت در صالحه مقامات که نمايد تضمين: ج

  

  اقوام و ملل ايرانیکميته دفاع از حقوق 

 کانون دفاع از حقوق بشر در ايران
 


