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اتفاقية القضاء على جميع أشكال 
التمييز العنصري

واالن�ضمام  والت�ضديق  للتوقيع  وعر�ضت  اعتمدت 
 2106 املتحدة  للأمم  العامة  اجلمعية  قرار  مبوجب 
 األف )د-20( املوؤرخ يف 21 كانون االأول/دي�ضمرب 1965

وفقا   ،1969 الثاين/يناير  كانون   4 النفاذ:  بدء  تاريخ 
للمادة 19.

      اإن الدول االأطراف يف هذه االتفاقية، اإذ ترى اأن 
ميثاق االأمم املتحدة يقوم علي مبداأي الكرامة والت�ضاوي 
االأ�ضيلني يف جميع الب�ضر، واأن جميع الدول االأع�ضاء قد 
بالتعاون مع  وفردية،  اإجراءات جماعية  باتخاذ  تعهدت 
املنظمة، بغية اإدراك اأحد مقا�ضد االأمم املتحدة املتمثل 
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حلقوق  العامليني  واملراعاة  االحرتام  وت�ضجيع  تعزيز  يف 
االإن�ضان واحلريات االأ�ضا�ضية للنا�س جميعا، دون متييز 
اأن  واإذ ترى  الدين،  اأو  اللغة  اأو  اأو اجلن�س  العرق  ب�ضبب 
يولدون  الب�ضر  اأن  يعلن  االإن�ضان  العاملي حلقوق  االإعلن 
جميعا اأحرارا ومت�ضاوين يف الكرامة واحلقوق، واأن لكل 
اإن�ضان حق التمتع بجميع احلقوق واحلريات املقررة فيه، 
االأ�ضل  اأو  اللون  اأو  العرق  ب�ضبب  �ضيما  اأي متييز ال  دون 
القومي، واإذ ترى اأن جميع الب�ضر مت�ضاوون اأمام القانون 
اأي  اأي متييز ومن  ولهم حق مت�ضاو يف حمايته لهم من 
قد  املتحدة  االأمم  اأن  ترى  واإذ  التمييز،  علي  حتري�س 
والتمييز  العزل  ممار�ضات  وجميع  اال�ضتعمار  �ضجبت 
اإعلن  واأن  وجدت،  وحيثما  اأ�ضكالها  بكافة  به،  املقرتنة 
ال�ضادر  امل�ضتعمرة  وال�ضعوب  للبلدان  اال�ضتقلل  منح 
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اجلمعية  )قرار   1960 االأول/دي�ضمرب  كانون   14 يف 
�ضرورة  ر�ضميا  واأعلن  اأكد  قد  )د-15((   1514 العامة 
�أن  �أو �شرط، و�إذ ترى  و�شع حد لها ب�شرعة وبدون قيد 
اإعلن االأمم املتحدة للق�ضاء علي جميع اأ�ضكال التمييز 
العن�ضري ال�ضادر يف 20 ت�ضرين الثاين/نوفمرب 1963 
ر�ضميا  يوؤكد  )د-18((   1904 العامة  اجلمعية  )قرار 
�ضرورة الق�ضاء ال�ضريع علي التمييز العن�ضري يف جميع 
تاأمني  و�ضرورة  ومظاهره،  اأ�ضكاله  بكافة  العامل،  اأنحاء 
فهم كرامة ال�ضخ�س االإن�ضاين واحرتامها، واإميانا منها 
العن�ضرية  التفرقة  علي  القائم  للتفوق  مذهب  اأي  باأن 
وخطر  وظامل  اأدبيا  وم�ضجوب  علميا  خاطئ  مذهب 
اجتماعيا، وباأنه ال يوجد اأي مربر نظري اأو عملي للتمييز 
العن�ضري يف اأي مكان، واإذ توؤكد من جديد اأن التمييز 
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بني الب�ضر ب�ضبب العرق اأو اللون اأو االأ�ضل االثني ي�ضكل 
عقبة تعرت�س العلقات الودية وال�ضلمية بني االأمم وواقعا 
واالإخلل  ال�ضعوب  بني  واالأمن  ال�ضلم  تعكري  �ضاأنه  من 
يف  حتى  جنب  اإلى  جنبا  يعي�ضون  اأ�ضخا�س  بني  بالوئام 
حواجز  وجود  باأن  منها  واإميانا  الواحدة،  الدولة  داخل 
اإن�ضاين،  جمتمع  الأي  العليا  للمثل  مناف  اأمر  عن�ضرية 
واإذ ي�ضاورها �ضديد القلق ملظاهر التمييز العن�ضري التي 
ولل�ضيا�ضات  العامل،  مناطق  بع�س  يف  ملحوظة  تزال  ال 
اأو  العن�ضري  التفوق  اأ�ضا�س  علي  القائمة  احلكومية 
العن�ضري  الف�ضل  �ضيا�ضات  مثل  العن�ضرية  الكراهية 
اتخاذ  علي  عزمها  عقدت  وقد  التفرقة،  اأو  العزل  اأو 
التمييز  علي  ال�ضريع  للق�ضاء  اللزمة  التدابري  جميع 
املذاهب  اأ�ضكاله ومظاهره، وعلي منع  بكافة  العن�ضري 
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التفاهم  تعزيز  بغية  ومكافحتها  العن�ضرية  واملمار�ضات 
جميع  من  متحرر  عاملي  جمتمع  وبناء  االأجنا�س  بني 
اأ�ضكال العزل والتمييز العن�ضريني، واإذ تذكر االتفاقية 
املتعلقة بالتمييز يف جمال اال�ضتخدام واملهنة التي اأقرتها 
الدولية يف عام 1958، واتفاقية مكافحة  العمل  منظمة 
املتحدة  االأمم  منظمة  اأقرتها  والتي  التعليم  يف  التمييز 
يف  منها  ورغبة   ،1960 عام  يف  والثقافة  والعلم  للرتبية 
للق�ضاء  املتحدة  االأمم  اإعلن  الواردة يف  املبادئ  تنفيذ 
علي التمييز العن�ضري بكافة اأ�ضكاله، ويف تاأمني اتخاذ 
لتحقيق  اأقرب وقت ممكن  اللزمة يف  العملية  التدابري 

ذلك، وقد اتفقت علي ما يلي: 
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الجزء األول 

املادة 1

1. يف هذه االتفاقية، يق�ضد بتعبري "التمييز العن�ضري" 
اأي متييز اأو ا�ضتثناء اأو تقييد اأو تف�ضيل يقوم علي اأ�ضا�س العرق 
اأو  اأو االثني وي�ضتهدف  اأو االأ�ضل القومي  اأو الن�ضب  اأو اللون 
ي�ضتتبع تعطيل اأو عرقلة االعرتاف بحقوق االإن�ضان واحلريات 
االأ�ضا�ضية اأو التمتع بها اأو ممار�ضتها، علي قدم امل�ضاواة، يف 
اأو  اأو الثقايف  اأو االجتماعي  اأو االقت�ضادي  امليدان ال�ضيا�ضي 

يف اأي ميدان اآخر من ميادين احلياة العامة.
2. ال ت�ضري هذه االتفاقية علي اأي متييز اأو ا�ضتثناء 
من  املواطنني  وغري  املواطنني  بني  تف�ضيل  اأو  تقييد  اأو 

جانب اأية دولة طرف فيها.
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3. يحظر تف�ضري اأي حكم من اأحكام هذه االتفاقية 
ال�ضارية  القانونية  اأي م�ضا�س باالأحكام  مبا ينطوي علي 
اأو  اأو املواطنة  يف الدول االأطراف فيما يتعلق باجلن�ضية 
�لتجن�س، �شرط خلو هذه �لأحكام من �أي متييز �شد �أي 

جن�ضية معينة.
تدابري  اأية  العن�ضري  التمييز  قبيل  تعترب من  4. ال 
خا�ضة يكون الغر�س الوحيد من اتخاذها تاأمني التقدم 
املحتاجة  االثنية  اأو  العرقية  اجلماعات  لبع�س  الكايف 
اإلى احلماية التي قد تكون  اأو لبع�س االأفراد املحتاجني 
الزمة لتلك اجلماعات وهوؤالء االأفراد لت�ضمن لها ولهم 
امل�ضاواة يف التمتع بحقوق االإن�ضان واحلريات االأ�ضا�ضية 
�أو ممار�شاتها، �شرط عدم تاأدية تلك �لتد�بري، كنتيجة 
لذلك، اإلى اإدامة قيام حقوق منف�ضلة تختلف باختلف 
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بلوغ  بعد  ��شتمر�رها  عدم  و�شرط  �لعرقية،  �جلماعات 
االأهداف التي اتخذت من اأجلها. 

املادة 2

1. ت�ضجب الدول االأطراف التمييز العن�ضري وتتعهد 
باأن تنتهج، بكل الو�ضائل املنا�ضبة ودون اأي تاأخري، �ضيا�ضة 
وتعزيز  اأ�ضكاله  بكافة  العن�ضري  التمييز  علي  للق�ضاء 

التفاهم بني جميع االأجنا�س، وحتقيقا لذلك:
اأو  عمل  اأي  اإتيان  بعدم  طرف  دولة  كل  تتعهد  )اأ( 
العن�ضري  التمييز  ممار�ضات  اأو  اأعمال  من  ممار�ضة 
املوؤ�ض�ضات،  اأو  االأ�ضخا�س  جماعات  اأو  االأ�ضخا�س  �ضد 
واملوؤ�ض�ضات  العامة  ال�ضلطات  جميع  ت�ضرف  وب�ضمان 

العامة، القومية واملحلية، طبقا لهذا االلتزام.
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اأو حماية  تتعهد كل دولة طرف بعدم ت�ضجيع  )ب( 
اأو تاأييد اأي متييز عن�ضري ي�ضدر عن اأي �ضخ�س اأو اأية 

منظمة.
)ج( تتخذ كل دولة طرف تدابري فعالة الإعادة النظر 
اأو  ولتعديل  واملحلية،  القومية  احلكومية  ال�ضيا�ضات  يف 
اإلغاء اأو اإبطال اأية قوانني اأو اأنظمة تكون موؤدية اإلى اإقامة 

التمييز العن�ضري اأو اإلى اإدامته حيثما يكون قائما.
)د( تقوم كل دولة طرف، بجميع الو�ضائل املنا�ضبة، 
مبا يف ذلك الت�ضريعات املقت�ضاة اإذا تطلبتها الظروف، 
بحظر واإنهاء اأي متييز عن�ضري ي�ضدر عن اأي اأ�ضخا�س 

اأو اأية جماعة اأو منظمة.
عند  ت�ضجع،  باأن  طرف  دولة  كل  تتعهد  )هـ( 
املتعددة  االندماجية  واحلركات  املنظمات  االقت�ضاء، 
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االأجنا�س والو�ضائل االأخرى الكفيلة باإزالة احلواجز بني 
االنق�ضام  تقوية  �ضاأنه  من  ما  كل  تثبط  وباأن  االأجنا�س، 

العن�ضري.
الظروف  اقت�ضاء  عند  االأطراف،  الدول  تقوم   .2
اللزمة،  وامللمو�ضة  اخلا�ضة  التدابري  باتخاذ  ذلك، 
وامليدان  االقت�ضادي  وامليدان  االجتماعي  امليدان  يف 
الكايف  النماء  لتاأمني  االأخرى،  وامليادين  الثقايف 
واحلماية الكافية لبع�س اجلماعات العرقية اأو للأفراد 
املنتمني اإلىها، علي ق�ضد �ضمان متتعها ومتتعهم التام 
املت�ضاوي بحقوق االإن�ضان واحلريات االأ�ضا�ضية. وال يجوز 
يف اأية حال اأن يرتتب علي هذه التدابري، كنتيجة لذلك، 
باختلف  تختلف  م�ضتقلة  اأو  متفاوته  حقوق  اأية  اإدامة 
اجلماعات العرقية بعد بلوغ االأهداف التي اتخذت من 

اأجلها.
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املادة 3

ت�ضجب الدول االأطراف ب�ضفة خا�ضة العزل العن�ضري 
كل  وا�ضتئ�ضال  وحظر  مبنع  وتتعهد  العن�ضري،  والف�ضل 

املمار�ضات املماثلة يف االأقاليم اخلا�ضعة لواليتها. 

املادة 4

ت�ضجب الدول االأطراف جميع الدعايات والتنظيمات 
القائمة علي االأفكار اأو النظريات القائلة بتفوق اأي عرق 
اأو اأية جماعة من لون اأو اأ�ضل اثني واحد، اأو التي حتاول 
تربير اأو تعزيز اأي �ضكل من اأ�ضكال الكراهية العن�ضرية 
الفورية  التدابري  باتخاذ  وتتعهد  العن�ضري،  والتمييز 
االإيجابية الرامية اإلى الق�ضاء علي كل حتري�س علي هذا 
حتقيقا  خا�ضة،  وتتعهد  اأعماله،  من  عمل  وكل  التمييز 



18

يف  الواردة  للمبادئ  احلقه  املراعاة  ومع  الغاية  لهذه 
االإعلن العاملي حلقوق االإن�ضان وللحقوق املقررة �ضراحة 

يف املادة 5 من هذه االتفاقية، مبا يلي:
التفوق  علي  القائمة  للأفكار  ن�ضر  كل  اعتبار  )اأ( 
علي  حتري�س  وكل  العن�ضرية،  الكراهية  اأو  العن�ضري 
التمييز العن�ضري وكل عمل من اأعمال العنف اأو حتري�س 
علي هذه االأعمال يرتكب �ضد اأي عرق اأو اأية جماعة من 
للن�ضاطات  اآخر، وكذلك كل م�ضاعدة  اأثني  اأ�ضل  اأو  لون 
عليها  يعاقب  جرمية  متويلها،  ذلك  يف  مبا  العن�ضرية، 

القانون.
وكذلك  املنظمات،  �ضرعية  عدم  اإعلن  )ب( 
الن�ضاطات الدعائية املنظمة و�ضائر الن�ضاطات الدعائية، 
التي تقوم بالرتويج للتمييز العن�ضري والتحري�س عليه، 
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وحظر هذه املنظمات والن�ضاطات واعتبار اال�ضرتاك يف 
اأيها جرمية يعاقب عليها القانون.

املوؤ�ض�ضات  اأو  العامة  لل�ضلطات  ال�ضماح  عدم  )ج( 
اأو املحلية، بالرتويج للتمييز العن�ضري  العامة، القومية 

اأو التحري�س عليه.

املادة 5

اإيفاء لللتزامات االأ�ضا�ضية املقررة يف املادة 2 من 
التمييز  بحظر  االأطراف  الدول  تتعهد  االتفاقية،  هذه 
حق  وب�ضمان  اأ�ضكاله،  بكافة  عليه  والق�ضاء  العن�ضري 
االأ�ضل  اأو  اللون  اأو  العرق  ب�ضبب  متييز  دون  اإن�ضان،  كل 
�ضيما  ال  القانون،  اأمام  امل�ضاواة  يف  االثني،  اأو  القومي 

ب�ضدد التمتع باحلقوق التالية:
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املحاكم  اأمام  امل�ضاواة  قدم  علي  معاملة  يف  احلق  )اأ( 
وجميع الهيئات االأخرى التي تتولى اإقامة العدل.

)ب( احلق يف االأمن علي �ضخ�ضه ويف حماية الدولة له 
من اأي عنف اأو اأذى بدين، ي�ضدر �ضواء عن موظفني 

ر�ضميني اأو عن اأية جماعة اأو موؤ�ض�ضة.
يف  اال�ضرتاك  حق  �ضيما  وال  ال�ضيا�ضية،  احلقوق  )ج( 
اأ�ضا�س  علي  وتر�ضيحا-  -اقرتاعا  االنتخابات 
ويف  احلكم  يف  واالإ�ضهام  املت�ضاوي،  العام  االقرتاع 
وتويل  امل�ضتويات،  جميع  علي  العامة  ال�ضوؤون  اإدارة 

الوظائف العامة علي قدم امل�ضاواة.
)د( احلقوق املدنية االأخرى، وال �ضيما:

حدود  داخل  واالإقامة  احلركة  حرية  يف  احلق    -1
الدولة.



21

2- احلق يف مغادرة اأي بلد، مبا يف ذلك بلده، ويف العودة 
اإلى بلده.

3- احلق يف اجلن�ضية.
4-  حق التزوج واختيار الزوج.

5- حق التملك مبفرده اأو باال�ضرتاك مع اآخرين.
6- حق االإرث.

7- احلق يف حرية الفكر والعقيدة والدين.
8- احلق يف حرية الراأي والتعبري.

9- احلق يف حرية االجتماع ال�ضلمي وتكوين اجلمعيات 
ال�ضلمية اأو االنتماء اإلىها.

وال  والثقافية،  واالجتماعية  االقت�ضادية  احلقوق  )هـ( 
�ضيما احلقوق التالية:

1. احلق يف العمل، ويف حرية اختيار نوع العمل، ويف 
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�لبطالة،  من  ويف �حلماية  عادلة مر�شية،  �شروط عمل 
نيل  ويف  املت�ضاوي،  العمل  عن  مت�ضاو  اأجر  تقا�ضي  ويف 

مكافاأة عادلة مر�ضية.
2. حق تكوين النقابات واالنتماء اإلىها.

3. احلق يف ال�ضكن.
4. حق التمتع بخدمات ال�ضحة العامة والرعاية الطبية 

وال�ضمان االجتماعي واخلدمات االجتماعية.
5. احلق يف التعليم والتدريب.

الن�ضاطات  يف  امل�ضاواة  قدم  علي  االإ�ضهام  حق   .6
الثقافية.

)و( احلق يف دخول اأي مكان اأو مرفق خم�ض�س النتفاع 
�ضواد اجلمهور، مثل و�ضائل النقل والفنادق واملطاعم 

واملقاهي وامل�ضارح واحلدائق العامة.  
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املادة 6

واليتها  يف  داخل  اإن�ضان  لكل  االأطراف  الدول  تكفل 
حق الرجوع اإلى املحاكم الوطنية وغريها من موؤ�ض�ضات 
الدولة املخت�ضة حلمايته ورفع احليف عنه علي نحو فعال 
ب�ضدد اأي عمل من اأعمال التمييز العن�ضري يكون انتهاكا 
ملا له من حقوق االإن�ضان واحلريات االأ�ضا�ضية ويتنافى مع 
هذه االتفاقية، وكذلك حق الرجوع اإلى املحاكم املذكورة 
التما�ضا لتعوي�س عادل منا�ضب اأو تر�ضية عادلة منا�ضبة 

عن اأي �ضرر حلقه كنتيجة لهذا التمييز. 

املادة 7 

فورية  تدابري  تتخذ  باأن  االأطراف  الدول  تتعهد 
والثقافة  والرتبية  التعليم  ميادين  يف  �ضيما  وال  وفعالة، 
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التمييز  اإلى  املوؤدية  النعرات  مكافحة  بغية  واالإعلم 
بني  وال�ضداقة  والت�ضامح  التفاهم  وتعزيز  العن�ضري 
وكذلك  االأخرى،  االثنية  اأو  العرقية  واجلماعات  االأمم 
واالإعلن  املتحدة،  االأمم  ميثاق  ومبادئ  مقا�ضد  لن�ضر 
للق�ضاء  املتحدة  االأمم  واإعلن  االإن�ضان،  العاملي حلقوق 

علي جميع اأ�ضكال التمييز العن�ضري، وهذه االتفاقية.  
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الجزء الثاني 

املادة 8

1. تن�ضاأ جلنة ت�ضمي جلنة الق�ضاء علي التمييز العن�ضري 
من  موؤلفة  تكون  "اللجنة"(،  با�ضم  يلي  فيما  اإلىها  )وي�ضار 
الرفيعة  اخللقية  اخل�ضال  ذوي  من  خبريا  ع�ضر  ثمانية 
االأطراف  الدول  تنتخبهم  والنزاهة،  بالتجرد  لهم  امل�ضهود 
من بني مواطنيها ويخدمون ب�ضفتهم ال�ضخ�ضية، ويراعي يف 
االألوان  العادل ومتثيل  التوزيع اجلغرايف  تاأمني  اللجنة  تاأليف 

احل�ضارية املختلفة والنظم القانونية الرئي�ضية.
من  ال�ضري  باالقرتاع  اللجنة  اأع�ضاء  ينتخب   .2
قائمة باأ�ضماء اأ�ضخا�س تر�ضحهم الدول االأطراف. لكل 
من  واحد  �ضخ�ضا  تر�ضح  اأن  االأطراف  الدول  من  دولة 

مواطنيها.
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3. يجري االنتخاب االأول بعد �ضتة اأ�ضهر من تاريخ 
للأمم  العام  االأمني  ويقوم  االتفاقية.  هذه  نفاذ  بدء 
اإجراء  موعد  من  االأقل  علي  اأ�ضهر  ثلثة  قبل  املتحدة، 
اأي انتخاب، بتوجيه ر�ضالة اإلى الدول االأطراف يدعوها 
فيها اإلى تقدمي اأ�ضماء مر�ضحيها يف غ�ضون �ضهرين، ثم 
هوؤالء  جميع  باأ�ضماء  األفبائية  قائمة  العام  االأمني  ي�ضع 
املر�ضحني مع بيان الدول االأطراف التي ر�ضحتهم، ويبلغ 

هذه القائمة اإلى الدول االأطراف.
الدول  تعقده  اجتماع  يف  اللجنة  اأع�ضاء  ينتخب   .4
االأطراف بدعوة من االأمني العام يف مقر االأمم املتحدة. 
بح�ضور  الن�ضاب  فيه  يكتمل  الذي  االجتماع،  هذا  ويف 
ممثلي ثلثي الدول االأطراف، يفوز يف االنتخاب لع�ضوية 
اللجنة، املر�ضحون الذين ينالون اأكرب عدد من االأ�ضوات 
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االأطراف  الدول  ممثلي  الأ�ضوات  املطلقة  واالأغلبية 
احلا�ضرين واملقرتعني.

مدتها  لوالية  اللجنة  اأع�ضاء  انتخاب  يكون  )اأ(   .5
والية  �ضنتني  بانق�ضاء  تنتهي  اأن  علي  �ضنوات،  اأربع 
االأول،  االنتخاب  يف  الفائزين  االأع�ضاء  من  ت�ضعة 
االأول،  االنتخاب  انتهاء  فور  اللجنة،  رئي�س  ويقوم 
بالقرعة، الت�ضعة  االأع�ضاء  هوؤالء  اأ�ضماء   باختيار 
تقوم  عر�ضا،  ت�ضغر  التي  املقاعد  ملء  اأجل  من  )ب( 
الدولة الطرف التي انقطع خبريها من مبا�ضرة مهمته 
اآخر من بني مواطنيها،  بتعيني خبري  اللجنة  كع�ضو يف 

رهنا باإقرار اللجنة لهذا التعيني.
اللجنة  اأع�ضاء  نفقات  االأطراف  الدول  تتحمل   .6

اأثناء تاأديتهم ملهامهم.
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املادة 9

1. تتعهد كل دولة من الدول االأطراف باأن تقدم اإلى االأمني 

العام للأمم املتحدة، لتنظر فيه اللجنة، تقريرا عن التدابري 

التي  االأخرى  التدابري  اأو  االإدارية  اأو  الق�ضائية  اأو  الت�ضريعية 

 اتخذتها والتي متثل اإعماال الأحكام هذه االتفاقية، وباأن تفعل ذلك:

اإزاءها،  االتفاقية  نفاذ  بدء  بعد  من  �ضنة  غ�ضون  يف   )اأ( 

)ب( ثم مرة كل �ضنتني، وكذلك كلما طلبت اإلىها اللجنة ذلك. 

وللجنة اأن تطلب مزيدا من املعلومات من الدول االأطراف.

2. تقوم اللجنة، عن طريق االأمني العام، بتقدمي تقرير 

�ضنوي عن اأعمالها اإلى اجلمعية العامة، ويجوز لها اإبداء 

اقرتاحات وتو�ضيات عامة ا�ضتنادا اإلى درا�ضتها للتقارير 

هذه  اإبلغ  ويتم  االأطراف.  الدول  من  الواردة  واملعلومات 

العامة  اجلمعية  اإلى  العامة  والتو�ضيات  االقرتاحات 
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م�ضفوعة باأية ملحظات قد تبديها الدول االأطراف.

املادة 10 

1. تتولى اللجنة و�ضع نظامها الداخلي.
2. تنتخب اللجنة اأع�ضاء مكتبها ملدة �ضنتني.

3. يتولى االأمني العام للأمم املتحدة تزويد اللجنة باأمانتها.
4. تعقد اللجنة اجتماعاتها عادة يف مقر االأمم املتحدة.

املادة 11 

1. اإذا اعتربت دولة طرف اأن دولة طرفا اأخري ال ت�ضع 
تلفت  اأن  لها  كان  التنفيذ،  االتفاقية مو�ضع  اأحكام هذه 
نظر اللجنة اإلى ذلك. وتقوم اللجنة حينئذ باإحالة ر�ضالة 
الدولة  وتقوم  املعنية.  الطرف  الدولة  اإلى  النظر  لفت 
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ثلثة  غ�ضون  يف  كتابيا،  اللجنة  مبوافاة  اإلىها  املر�ضل 
اأو البيانات اللزمة جللء امل�ضاألة  اأ�ضهر، باالإي�ضاحات 
مع االإ�ضارة عند االقت�ضاء اإلى اأية تدابري رمبا تكون قد 

اتخذتها لتدارك االأمر.
لكل  مر�ضية  ت�ضوية  امل�ضاألة  ت�ضوية  تعذر  عند   .2
باأي  واإما  الثنائية  املفاو�ضات  طريق  عن  اإما  الطرفني 
تلقي  بعد  اأ�ضهر من  �ضتة  لهما، خلل  متاح  اآخر  اإجراء 
من  الأي  يكون  االأويل،  للر�ضالة  اإلىها  املر�ضل  الدولة 
الدولتني حق اإحالة امل�ضاألة مرة اأخري اإلى اللجنة باإ�ضعار 

تر�ضله اإلىها كما تر�ضله اإلى الدولة االأخرى.
وفقا  اإلىها  حمالة  م�ضائل  اأية  يف  اللجنة  تنظر   .3
للفقرة 2 من هذه املادة بعد االإ�ضتيثاق من اأنه قد مت اللجوء 
يف  وا�ضتنفادها  املتوفرة  املحلية  التظلم  طرق  جميع  اإلى 
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الق�ضية، وفقا ملبادئ القانون الدويل املعرتف بها عموما. 
فيها  ي�ضتغرق  التي  احلاالت  يف  القاعدة  هذه  تنطبق  وال 

اإجراء التظلم مددا تتجاوز احلدود املعقولة.
اأن  اإلىها،  حمالة  م�ضاألة  اأية  يف  للجنة،  يجوز   .4
باأية  تزويدها  املعنيتني  الطرفني  الدولتني  اإلى  تطلب 

معلومات اأخري ذات �ضاأن.
املعنيتني،  الطرفني  الدولتني  من  دولة  لكل  يحق   .5
عند نظر اللجنة يف اأية م�ضاألة تتناولها هذه املادة، اإيفاد 
ممثل لها لل�ضرتاك يف اأعمال اللجنة، دون التمتع بحق 

الت�ضويت، طوال فرتة النظر يف هذه امل�ضاألة.

املادة 12 

1. )اأ( يقوم رئي�س اللجنة، بعد ح�ضولها علي جميع 
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املعلومات التي تراها الزمة وقيامها بتدقيقها ومقارنتها، 
بتعيني هيئة توفيق خا�ضة )ي�ضار اإلىها فيما يلي با�ضم 
يكونوا  اأن  يجوز  اأ�ضخا�س  خم�ضة  من  تتاألف  "الهيئة"( 
تعيني  ويتم  اأع�ضائها.  غري  من  اأو  اللجنة  اأع�ضاء  من 
وتتاح  باالإجماع،  النزاع  طريف  مبوافقة  الهيئة  اأع�ضاء 
بغية  احلميدة  م�ضاعيها  من  االإفادة  املعنيتني  للدولتني 
اأ�ضا�س احرتام هذه  اإلى حل ودي للم�ضاألة علي  الو�ضول 

االتفاقية.
)ب( عند تعذر و�ضول الدولتني الطرفني يف النزاع 
كلها  الهيئة  تكوين  علي  اتفاق  اإلى  اأ�ضهر  ثلثة  خلل 
املتفق  غري  االأع�ضاء  بانتخاب  اللجنة  تقوم  بع�ضها،  اأو 
اأع�ضائها هي باالقرتاع ال�ضري وباأغلبية  عليهم من بني 

الثلثني.
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ال�ضخ�ضية،  ب�ضفتهم  فيها  الهيئة  اأع�ضاء  يعمل   .2
يف  الطرفني  الدولتني  مواطني  من  يكونوا  اأن  يجوز  وال 

النزاع اأو الدول غري االأطراف يف هذه االتفاقية.
3. تنتخب الهيئة رئي�ضها وت�ضع نظامها الداخلي.

االأمم  مقر  يف  عادة  اجتماعاتها  الهيئة  تعقد   .4
املتحدة، اأو يف اأي مكان منا�ضب اآخر تعينه.

5. توفر اأي�ضا للهيئة املنبثقة عن اأي نزاع بني دولتني 
من الدول االأطراف خدمات االأمانة املوفرة وفقا للفقرة 

3 من املادة 10 من هذه االتفاقية.
بالت�ضاوي  النزاع  يف  الطرفان  الدولتان  تتقا�ضم   .6
�ضداد جميع نفقات اأع�ضاء الهيئة وفقا لتقديرات ي�ضعها 

االأمني العام للأمم املتحدة.
7. للأمني العام للأمم املتحدة �ضلطة القيام، عند 
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اأع�ضاء الهيئة قبل �ضداد الدولتني  اللزوم، بدفع نفقات 
الطرفني يف النزاع لها وفقا للفقرة 6 من هذه املادة.

اللجنة  عليها  ح�ضلت  التي  املعلومات  تو�ضع   .8
التي  الهيئة،  ت�ضرف  حتت  ومقارنتها  بتدقيقها  وقامت 
يجوز لها اأي�ضا اأن تطلب اإلى الدولتني املعنيتني تزويدها 

باأية معلومات اأخري ذات �ضاأن.

املادة 13 

1. متي ا�ضتنفدت الهيئة النظر يف امل�ضاألة، تقوم 
يت�ضمن  اللجنة،  رئي�س  اإلى  تقدمه  تقرير  باإعداد 
امل�ضائل  جميع  ب�ضاأن  اإلىها  تو�ضلت  التي  النتائج 
وي�ضم  الطرفني،  بني  بالنزاع  املت�ضلة  الوقائعية 

التو�ضيات التي تراها ملئمة حلل النزاع حل وديا.
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2. يقوم رئي�س اللجنة باإر�ضال تقرير الهيئة اإلى كل 
دولة من الدولتني الطرفني يف النزاع. وتقوم كل منهما، 
يف غ�ضون ثلثة اأ�ضهر، باإعلم رئي�س اللجنة بقبولها اأو 

عدم قبولها للتو�ضيات الواردة يف تقرير الهيئة.
3. يقوم رئي�س اللجنة، بعد انق�ضاء الفرتة املن�ضو�س 
عليها يف الفقرة 2 من هذه املادة، باإر�ضال تقرير الهيئة 
الدول  �ضائر  اإلى  املعنيتني  الطرفني  الدولتني  وبياين 

االأطراف االأخرى يف هذه االتفاقية.
املادة 14 

1. الأية دولة طرف اأن تعلن يف اأي حني اأنها تعرتف 
باخت�ضا�س اللجنة يف ا�ضتلم ودرا�ضة الر�ضائل املقدمة 
والية  يف  الداخلني  االأفراد  جماعات  من  اأو  االأفراد  من 
اأي  �ضحايا  اأنهم  يدعون  والذين  الطرف  الدولة  هذه 
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انتهاك من جانبها الأي حق من احلقوق املقررة يف هذه 
االتفاقية، وال يجوز للجنة قبول ا�ضتلم اأية ر�ضالة تتعلق 

باأية دولة طرف مل ت�ضدر مثل هذا االإعلن.
النحو  علي  اإعلنا  ت�ضدر  طرف  دولة  الأية   .2
املن�ضو�س يف الفقرة 1 من هذه املادة اأن تن�ضئ اأو تعني 
اإطار نظامها القانوين القومي يكون خمت�ضا  جهازا يف 
با�ضتلم ونظر االلتما�ضات املقدمة من االأفراد وجماعات 
االأفراد الداخلني يف واليتها والذين يدعون اأنهم �ضحايا 
انتهاك الأي من احلقوق املقررة يف هذه االتفاقية ويكونون 

قد ا�ضتنفدوا طرق التظلم املحلية املتوفرة االأخرى.
3. تقوم الدولة الطرف املعنية باإيداع االإعلن ال�ضادر 
وفقا للفقرة 1 من هذه املادة، وا�ضم اجلهاز املن�ضاأ اأو املعني 
للأمم  العام  االأمني  لدي  املادة،  هذه  من   2 للفقرة  وفقا 
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املتحدة، ويقوم االأمني العام باإر�ضال �ضور عنهما اإلى الدول 

االأطراف االأخرى، ويجوز �ضحب هذا االإعلن يف اأي وقت 

باإ�ضعار ير�ضل اإلى االأمني العام، ولكن ال يكون لهذا ال�ضحب 

اأي اأثر يف الر�ضائل التي تكون قيد نظر اللجنة.

4. يحتفظ اجلهاز املن�ضاأ اأو املعني وفقا للفقرة 2 من 

هذه املادة ب�ضجل لللتما�ضات ويقوم �ضنويا باإيداع االأمني 

العام، من خلل القنوات املنا�ضبة، �ضورا م�ضدقة لهذا 

ال�ضجل، علي اأن ال تذاع حمتوياتها علي اجلمهور.

علي  احل�ضول  يف  ينجح  مل  اإذا  للملتم�س،  يكون   .5

للفقرة 2 من  اأو املعني وفقا  املن�ضاأ  ما طلبه من اجلهاز 

هذه املادة، احلق يف اإبلغ �ضكواه اإلى اللجنة يف غ�ضون 

�ضتة اأ�ضهر.

الدولة  نظر  با�ضتدعاء  �ضرا،  اللجنة،  تقوم  )اأ(   .6
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هذه  اأحكام  من  حكم  الأي  انتهاكها  املدعي  الطرف 
يجوز  ال  اأنه  اإال  اإلىها،  اأبلغت  �ضكوى  اأية  اإلى  االتفاقية 
اإال  اأو جماعات االأفراد املعنية  ك�ضف هوية الفرد املعني 
مبوافقته اأو موافقتها ال�ضريحة. وال يجوز للجنة اأن تقبل 

ا�ضتلم اأية ر�ضائل مغفلة امل�ضدر.
اأ�ضهر،  )ب( تقوم الدولة املتلقية، يف غ�ضون ثلثة 
مبوافاة اللجنة باالإي�ضاحات اأو البيانات الكتابية اللزمة 
اأية  اإلى  االقت�ضاء،  عند  االإ�ضارة،  مع  امل�ضاألة،  جللء 

تدابري قد تكون اتخذتها لتدارك االأمر.
جميع  �ضوء  يف  الر�ضائل  يف  اللجنة  تنظر  )اأ(   .7
ومن  املعنية  الطرف  الدولة  من  لها  املوفرة  املعلومات 
من  ر�ضالة  اأية  يف  تنظر  اأن  للجنة  يجوز  وال  امللتم�س. 
جميع  ا�ضتنفذ  قد  كونه  من  االإ�ضتيثاق  بعد  اإال  امللتم�س 
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طرق الرجوع املحلية املتاحة. وال تنطبق هذه القاعدة يف 
احلاالت التي ي�ضتغرق فيها اإجراء التظلم مددا تتجاوز 

احلدود املعقولة.
املعنية  الطرف  الدولة  مبوافاة  اللجنة  تقوم  )ب( 

وامللتم�س باالقرتاحات والتو�ضيات التي قد ترى اإبداءها.
موجزا  ال�ضنوي  تقريرها  ت�ضمني  اللجنة  تراعي   .8
للإي�ضاحات  موجزا  االقت�ضاء،  وعند  الر�ضائل،  لهذه 
املعنية،  االأطراف  الدول  من  املقدمة  والبيانات 

والقرتاحاتها وتو�ضياتها هي.
الوظائف  مبا�ضرة  اللجنة يف  اخت�ضا�س  يبداأ  ال   .9
من  ع�ضر  قيام  بعد  اإال  املادة  هذه  يف  عليها  املن�ضو�س 
باإ�ضدار  االأقل  علي  االتفاقية  هذه  يف  االأطراف  الدول 

االإعلنات اللزمة وفقا للفقرة 1 من هذه املادة.
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املادة 15 

اال�ضتقلل  منح  اإعلن  اأغرا�س  حتقيق  بانتظار   .1
اجلمعية  قرار  يف  الواردة  امل�ضتعمرة  وال�ضعوب  للبلدان 
العامة 1514 )د-15( املوؤرخ يف 14 كانون االأول/دي�ضمرب 
حلق  تقييد  اأي  االتفاقية  هذه  اأحكام  تفر�س  ال   ،1960
تقدمي االلتما�ضات الذي منحته لهذه ال�ضعوب ال�ضكوك 
الدولية االأخرى اأو االأمم املتحدة ووكاالتها املتخ�ض�ضة.

من   1 الفقرة  مبوجب  املن�ضاأة  اللجنة  تتلقى  )اأ(   .2
املادة 8 من هذه االتفاقية من هيئات االأمم املتحدة املعنية 
بامل�ضائل املت�ضلة مبا�ضرة مببادئ هذه االتفاقية واأغرا�ضها، 
ومبنا�ضبة نظر هذه الهيئات يف االلتما�ضات املعرو�ضة عليها 
بالو�ضاية  امل�ضمولة  االأقاليم  �ضكان  من  اإلىها  واملقدمة 
وغري املتمتعة باحلكم الذاتي و�ضائر االأقاليم االأخرى التي 
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ي�ضري عليها قرار اجلمعية العامة 1514 )د-15(، �ضور 

 تلك االلتما�ضات، وتنهي اإلىها اآراءها وتو�ضياتها ب�ضاأنها.

)ب( تتلقى اللجنة من هيئات االأمم املتحدة املخت�ضة ن�ضخا 

اأو  اأو الق�ضائية  الت�ضريعية  التقارير املتعلقة بالتدابري  من 

االإدارية اأو التدابري االأخرى، املت�ضلة مبا�ضرة مببادئ هذه 

القائمة باالإدارة  التي تطبقها الدول  االتفاقية واأغرا�ضها 

الفقرة،  )اأ( من هذه  البند  اإلىها يف  امل�ضار  االأقاليم  يف 

وتبدي اللجنة لهذه الهيئات اآراءها وتو�ضياتها.

العامة  اجلمعية  اإلى  تقريرها  يف  اللجنة  تدرج   .3

هيئات  من  تلقتها  التي  والتقارير  لللتما�ضات  موجزا 

هذه  ب�ضاأن  وتو�ضياتها  اآراءها  وكذلك  املتحدة،  االأمم 

االلتما�ضات والتقارير.

4. تلتم�س اللجنة من االأمني العام للأمم املتحدة تزويدها 
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بكل املعلومات املت�ضلة باأغرا�س هذه االتفاقية واملتوفرة لديه 
ب�ضاأن االأقاليم امل�ضار اإلىها يف الفقرة 2 )اأ( من هذه املادة.

املادة 16

ح�ضم  اأو  املنازعات  بت�ضوية  املتعلقة  االأحكام  تطبق 
ال�ضكاوي واملن�ضو�س عليها يف هذه االتفاقية دون االإخلل 
باأي من االإجراءات االأخرى املتعلقة بت�ضوية املنازعات اأو 
ح�ضم ال�ضكاوي يف ميدان التمييز واملقررة يف ال�ضكوك 
يف  اأو  املتخ�ض�ضة  ووكاالتها  املتحدة  للأمم  التاأ�ضي�ضية 
االتفاقيات املعتمدة من قبل الهيئات املذكورة، وال حتول 
اإجراءات  اإلى  االأطراف  الدول  جلوء  دون  االأحكام  تلك 
اأخري لت�ضوية املنازعات وفقا للتفاقات الدولية العامة 

اأو اخلا�ضة النافذة فيما بينها. 
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الجزء الثالث 

املادة 17

1. هذه االتفاقية متاحة لتوقيع اأي دولة ع�ضو يف االأمم 
املتحدة اأو ع�ضو يف اأية وكالة من وكاالتها املتخ�ض�ضة، 
العدل  ملحكمة  االأ�ضا�ضي  النظام  يف  طرف  دولة  واأية 
العامة للأمم  اأخري دعتها اجلمعية  واأية دولة  الدولية، 

املتحدة اإلى اأن ت�ضبح طرفا يف هذه االتفاقية.
�ضكوك  وتودع  للت�ضديق.  االتفاقية  هذه  تخ�ضع   .2

الت�ضديق لدي االأمني العام للأمم املتحدة.

املادة 18

دولة  الأية  االتفاقية  هذه  اإلى  االن�ضمام  يتاح   .1
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املادة 17 من  الفقرة 1 من  اإلىها يف  امل�ضار  الدول  من 

االتفاقية.

باإيداع �ضك ان�ضمام لدي االأمني  2. يقع االن�ضمام 

العام للأمم املتحدة.

املادة 19

التايل  الثلثني  اليوم  يف  االتفاقية  نفاذ  يبداأ   .1

ال�ضابعة  االن�ضمام  اأو  الت�ضديق  وثيقة  اإيداع  لتاريخ 

والع�ضرين لدي االأمني العام للأمم املتحدة.

اإلىها  تن�ضم  اأو  االتفاقية  هذه  ت�ضدق  التي  الدول  اأما   .2

بعد اأن يكون قد مت اإيداع وثيقة الت�ضديق اأو االن�ضمام ال�ضابعة 

اليوم  يف  منها  كل  اإزاء  االتفاقية  هذه  نفاذ  فيبداأ  والع�ضرين 

الثلثني التايل لتاريخ اإيداع �ضك ت�ضديقها اأو �ضك ان�ضمامها.
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املادة 20 

1. يتولى االأمني العام للأمم املتحدة تلقي التحفظات 
اأو  االتفاقية  ت�ضديقها علي هذه  لدي  الدول  املبداه من 
جميع  علي  التحفظات  هذه  وتعميم  اإلىها  ان�ضمامها 
الدول التي تكون اأطرافا يف هذه االتفاقية اأو قد ت�ضبح 
اأطرافا فيها. وتقوم كل دولة لديها اأي اعرتا�س علي اأي 
يوما من  ت�ضعني  العام، يف غ�ضون  االأمني  باإبلغ  حتفظ 

تاريخ التعميم املذكور، بعدم قبولها لهذا التحفظ.
هذه  ملو�ضوع  منافيا  يكون  حتفظ  باأي  ي�ضمح  ال   .2
يكون  حتفظ  باأي  ي�ضمح  ال  كما  ومق�ضدها،  االتفاقية 
من �ضاأنه تعطيل عمل اأية هيئة من الهيئات املن�ضاأة بها. 
ويعترب التحفظ منافيا اأو تعطيليا اإذا اعرت�س عليه ما ال 

يقل عن ثلثي الدول االأطراف يف هذه االتفاقية.
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3. يجوز �ضحب التحفظات يف اأي وقت باإخطار يوجه 

تاريخ  يف  االإخطار  هذا  نفاذ  ويبداأ  العام.  االأمني  اإلى 

ا�ضتلمه.

املادة 21 

باإ�ضعار كتابي  لكل دولة طرف نق�س هذه االتفاقية 

نفاذ  ويبداأ  املتحدة.  للأمم  العام  االأمني  اإلى  تر�ضله 

النق�س بعد عام من ورود االإ�ضعار اإلى االأمني العام.

املادة 22

يف حالة اأي نزاع ين�ضاأ بني دولتني اأو اأكرث من الدول 

االأطراف ب�ضاأن تف�ضري هذه االتفاقية اأو تطبيقها وتتعذر 

ت�ضويته باملفاو�ضة اأو االإجراءات املن�ضو�س عليها �ضراحة 
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اأي  بناء علي طلب  النزاع  االتفاقية، يحال هذا  يف هذه 
من اأطرافه، اإلى حمكمة العدل الدولية للف�ضل فيه، ما 

مل يتفق املتنازعون علي طريقة اأخري لت�ضويته. 

املادة 23 

اإعادة  تطلب  اأن  وقت،  اأي  يف  طرف  دولة  الأية   .1
اإلى  موجهة  كتابية  مبذكرة  االتفاقية،  هذه  يف  النظر 

االأمني العام للأمم املتحدة.
2. تبت اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف اخلطوات 

التي قد يلزم اتخاذها يف �ضدد هذا الطلب. 

املادة 24 

يبلغ االأمني العام للأمم املتحدة جميع الدول امل�ضار 
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اإلىها يف الفقرة 1 من املادة 17 من هذه االتفاقية مبا 
يلي:

تتم  التي  واالإن�ضمامات  والت�ضديقات  التوقيعات  )اأ( 
مبقت�ضى املادتني 17 و 18.

)ب( تاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية مبقت�ضى املادة 19.
املواد 14 و  الواردة مبقت�ضى  الر�ضائل واالإعلنات  )ج( 

20 و 23.
)د( اإ�ضعارات النق�س الواردة مبقت�ضى املادة 21. 

املادة 25 

احلجية  يف  تت�ضاوى  التي  االتفاقية،  هذه  تودع   .1
وال�ضينية  والرو�ضية  واالإنكليزية  باالأ�ضبانية  ن�ضو�ضها 

والفرن�ضية يف حمفوظات االأمم املتحدة.
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2. يقوم االأمني العام باإر�ضال �ضور م�ضدقة من هذه 
الفئات  من  اأي  اإلى  املنتمية  الدول  جميع  اإلى  االتفاقية 

امل�ضار اإلىها يف الفقرة 1 من املادة 17 من االتفاقية. 
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