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االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال 
 التمييز العنصري

 ر اجلمعية العامةاعتمدت وفتح باب التوقيع والتصديق عليها بقرا
 ١٩٦٥ديسمرب / كانون األول٢١املؤرخ ) ٢٠-د( ألف ٢١٠٦

 ١٩      ً             ، وفقا  ألحكام املادة ١٩٦٩يناير / كانون الثاين٤: تاريخ بدء النفاذ

                                إن الدول األطراف يف هذه االتفاقية، 
                                                                        أن ميثاق األمم املتحدة يقوم على مبدأي الكرامة والتساوي األصيلني                  إذ ترى  

                                                                      ، وأن مجيع الدول األعضاء قد تعهدت باختاذ إجراءات مجاعية وفردية،                        يف مجيع البشر  
                                                                                       بالتعاون مع املنظمة، بغية إدراك أحد مقاصد األمم املتحدة املتمثل يف تعزيز وتشجيع             
                                                               ً                      االحترام واملراعاة العامليني حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية للناس مجيعاً، دون متييز           

            ة أو الدين،                          بسبب العرق أو اجلنس أو اللغ

                                                      ً               أن اإلعـالن العاملي حلقوق اإلنسان يعلن أن البشر يولدون مجيعاً                      وإذ تـرى   
      ً                                                                        أحـراراً ومتسـاوين يف الكرامة واحلقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع جبميع احلقوق        
                                                                            واحلريات املقررة فيه، دون أي متييز ال سيما بسبب العراق أو اللون أو األصل القومي،

ٍ                      بشر متساوون أمام القانون وهلم حق متساٍو يف محايته هلم                        أن مجيع ال           وإذ ترى                                       
                                    من أي متييز ومن أي حتريض على التمييز،

         والتمييز                                                     أن األمم املتحدة قد شجبت االستعمار ومجيع ممارسات العزل        وإذ ترى 
                                                                                          املقـترنة بـه، بكافة أشكاهلا وحيثما وجدت، وأن إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب              

    ))  ١٥- د   (    ١٥١٤                      قرار اجلمعية العامة       (    ١٩٦٠       ديسمرب   /              كانون األول    ١٤          لصادر يف              املستعمرة ا 
                  ً                                        قد أكد وأعلن رمسياً ضرورة وضع حد هلا بسرعة وبدون قيد أو شرط،
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                                                                     أن إعالن األمم املتحدة للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري                     وإذ تـرى   
   ))   ١٨- د   (    ١٩٠٤     امة                   قرار اجلمعية الع     (    ١٩٦٣       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٠             الصـادر يف    

         ً                                                                             يؤكد رمسياً ضرورة القضاء السريع على التمييز العنصري يف مجيع أحناء العامل، بكافة             
                                                              أشكاله ومظاهره، وضرورة تأمني فهم كرامة الشخص اإلنساين واحترامها،

                                                                     بأن أي مذهب للتفوق القائم على التفرقة العنصرية مذهب خاطئ                 ً      وإمياناً منها  
                 ً                                    ظامل وخطر اجتماعياً، وبأنه ال يوجد أي مربر نظري أو عملي      ً             ً    علمياً ومشجوب أدبياً و

                           للتمييز العنصري يف أي مكان،

                                                            أن التمييز بني البشر بسبب العرق أو اللون أو األصل                                وإذ تؤكـد من جديد     
                                                           ً                          اإلثين يشكل عقبة تعترض العالقات الودية والسلمية بني األمم وواقعاً من شأنه تعكري             

                                   ً            واإلخالل بالوئام بني أشخاص يعيشون جنباً إىل جنب حىت                         السلم واألمن بني الشعوب   
                       يف داخل الدولة الواحدة،

                                                             بأن وجود حواجز عنصرية أمر مناف للمثل العليا ألي جمتمع إنساين،      ً     وإمياناً منها 

                                                    ملظاهر التمييز العنصري اليت ال تزال ملحوظة يف                                    وإذ يسـاورها شديد القلق     
                                             مية القائمة على أساس التفوق العنصري أو                                              بعـض مـناطق العامل، وللسياسات احلكو      

                                                                الكراهية العنصرية مثل سياسات الفصل العنصري أو العزل أو التفرقة،

                                                                 على اختاذ مجيع التدابري الالزمة للقضاء السريع على التمييز                          وقد عقدت عزمها   
                                                                                 العنصـري بكافـة أشـكاله ومظاهـره، وعلى منع املذاهب واملمارسات العنصرية             

                                                                   ية تعزيز التفاهم بني األجناس وبناء جمتمع عاملي متحرر من مجيع أشكال                   ومكافحتها بغ 
                         العزل والتمييز العنصريني،

                                                                  االتفاقية املتعلقة بالتمييز يف جمال االستخدام واملهنة اليت أقرهتا منظمة         وإذ تذكر 
                                                            ، واتفاقية مكافحة التمييز يف التعليم اليت أقرهتا منظمة             ١٩٥٨                          العمـل الدولية يف عام      

  ،    ١٩٦٠                                         ألمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة يف عام  ا

                                                               يف تنفيذ املبادئ الواردة يف إعالن األمم املتحدة للقضاء على التمييز           ورغبة منها 
                                                                                     العنصري بكافة أشكاله، ويف تأمني اختاذ التدابري العملية الالزمة يف أقرب وقت ممكن             

            لتحقيق ذلك،

  :                   قد اتفقت على ما يلي 
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 اجلزء األول
 ١ملادة ا

                      أي متييز أو استثناء      "                 التمييز العنصري  "                                يف هذه االتفاقية، يقصد بتعبري       - ١ 
                                                                                           أو تقيـيد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو األصل القومي أو                 
                                                                                اإلثـين ويسـتهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة االعتراف حبقوق اإلنسان واحلريات             

                                                    رسـتها، على قدم املساواة، يف امليدان السياسي أو                                             األساسـية أو التمـتع هبـا أو مما        
  .                                                                       االقتصادي أو االجتماعي أو الثقايف أو يف أي ميدان آخر من ميادين احلياة العامة

                                                                ال تسري هذه االتفاقية على أي متييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل بني  - ٢ 
  .                                             املواطنني وغري املواطنني من جانب أية دولة طرف فيها

ـ  - ٣                                                              ر تفسـري أي حكم من أحكام هذه االتفاقية مبا ينطوي على أي            حيظ
                                                                                       مساس باألحكام القانونية السارية يف الدول األطراف فيما يتعلق باجلنسية أو املواطنة            

  .                                                           أو التجنس، شرط خلو هذه األحكام من أي متييز ضد أية جنسية معينة

         الغرض                                                                 ال تعتـرب مـن قبيل التمييز العنصري أية تدابري خاصة يكون            - ٤ 
                                                                                   الوحـيد من اختاذها تأمني التقدم الكايف لبعض اجلماعات العرقية أو اإلثنية احملتاجة أو       
                                                                                 لبعض األفراد احملتاجني إىل احلماية اليت قد تكون الزمة لتلك اجلماعات وهؤالء األفراد          
                                                                                          لتضـمن هلـا وهلم املساواة يف التمتع حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية أو ممارستها، شرط               
                                                                                            عـدم تأديـة تلـك التدابري، كنتيجة لذلك، إىل إدامة قيام حقوق منفصلة ختتلف باختالف                

  .                                                                     اجلماعات العرقية، وشرط عدم استمرارها بعد بلوغ األهداف اليت اختذت من أجلها

 ٢املادة 
                                                                تشـجب الـدول األطراف التمييز العنصري وتتعهد بأن تنتهج، بكل        - ١ 

                                                   ياسة للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله                                           الوسائل املناسبة ودون أي تأخري، س     
  :                                    ً      وتعزيز التفاهم بني مجيع األجناس، وحتقيقاً لذلك

                                                                           تتعهد كل دولة طرف بعدم إتيان أي عمل أو ممارسة من أعمال أو ممارسات              ) أ ( 
                                                                                 التمييز العنصري ضد األشخاص أو مجاعات األشخاص أو املؤسسات، وبضمان تصرف مجيع            

                                    ً             ملؤسسات العامة، القومية واحمللية، طبقاً هلذا االلتزام؛                 السلطات العامة وا
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                                                            تتعهد كل دولة طرف بعدم تشجيع أو محاية أو تأييد أي متييز عنصري   ) ب ( 
                             يصدر عن أي شخص أو أية منظمة؛

                                                                تتخذ كل دولة طرف تدابري فعالة إلعادة النظر يف السياسات احلكومية       ) ج ( 
                                                        و إبطال أية قوانني أو أنظمة تكون مؤدية إىل إقامة                                                 القومية واحمللية، ولتعديل أو إلغاء أ     

                                              ً  التمييز العنصري أو إىل إدامته حيثما يكون قائماً؛

                                                                    تقـوم كـل دولـة طرف، جبميع الوسائل املناسبة، مبا يف ذلك سن                ) د ( 
                                                                                     التشريعات املقتضاة إذا تطلبتها الظروف، حبظر وإهناء أي متييز عنصري يصدر عن أي             

         و منظمة؛                   أشخاص أو أية مجاعة أ

                                                         تتعهد كل دولة طرف بأن تشجع، عند االقتضاء، املنظمات واحلركات     ) ه ( 
                                                                             االندماجـية املتعددة األجناس والوسائل األخرى الكفيلة بإزالة احلواجز بني األجناس،    

  .                                             وبأن تثبط كل ما من شأنه تقوية االنقسام العنصري

           التدابري                                                            تقـوم الـدول األطراف، عند اقتضاء الظروف ذلك، باختاذ          - ٢ 
                                                                                    اخلاصـة وامللموسة الالزمة، يف امليدان االجتماعي وامليدان االقتصادي وامليدان الثقايف           
                                                                                       واملـيادين األخرى، لتأمني النماء الكايف واحلماية الكافية لبعض اجلماعات العرقية أو            
                                                                                 لألفـراد املنتمني إليها، على قصد ضمان متتعها ومتتعهم التام املتساوي حبقوق اإلنسان        

                                                        وال جيوز يف أية حال أن يترتب على هذه التدابري، كنتيجة لذلك،   .               احلريات األساسية و
                                                                                     إدامـة أيـة حقوق متفاوتة أو مستقلة ختتلف باختالف اجلماعات العرقية بعد بلوغ              

  .                        األهداف اليت اختذت من أجلها

 ٣املادة 
                                                                      تشـجب الـدول األطراف بصفة خاصة العزل العنصري والفصل العنصري،            
  .                                                              مبنع وحظر واستئصال كل املمارسات املماثلة يف األقاليم اخلاضعة لواليتها       وتتعهد 

 ٤املادة 
                                                                         تشـجب الدول األطراف مجيع الدعايات والتنظيمات القائمة على األفكار أو          

                                                                                          الـنظريات القائلة بتفوق أي عرق أو أية مجاعة من لون أو أصل إثين واحد، أو اليت                 
                                             شكال الكراهية العنصرية والتمييز العنصري،                                              حتـاول تـربير أو تعزيز أي شكل من أ         

                                                                                         وتـتعهد باختاذ التدابري الفورية اإلجيابية الرامية إىل القضاء على كل حتريض على هذا              



 5                                                      االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري 

 

                                             ً                                           التميـيز وكل عمل من أعماله، وتتعهد خاصة، حتقيقاً هلذه الغاية ومع املراعاة احلقة              
                    ق املقررة صراحة يف                                                                 للمـبادئ الـواردة يف اإلعـالن العاملي حلقوق اإلنسان وللحقو          

  :                         من هذه االتفاقية، مبا يلي ٥      املادة 

                                                                      اعتـبار كـل نشر لألفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية           ) أ ( 
                                                                                  العنصرية، وكل حتريض على التمييز العنصري وكل عمل من أعمال العنف أو حتريض             

               آخر، وكذلك                                                                               عـلى هذه األعمال يرتكب ضد أي عرق أو أية مجاعة من لون أو أصل إثين               
                                                                        كل مساعدة للنشاطات العنصرية، مبا يف ذلك متويلها، جرمية يعاقب عليها القانون؛

                                                                  إعـالن عـدم شرعية املنظمات، وكذلك النشاطات الدعائية املنظمة            ) ب ( 
                                                                                       وسـائر النشـاطات الدعائية، اليت تقوم بالترويج للتمييز العنصري والتحريض عليه،            

                                               عتبار االشتراك يف أيها جرمية يعاقب عليها القانون؛                             وحظر هذه املنظمات والنشاطات وا

                                                                        عدم السماح للسلطات العامة أو املؤسسات العامة، القومية أو احمللية،            ) ج ( 
  .                                        بالترويج للتمييز العنصري أو التحريض عليه

 ٥املادة 
                                    من هذه االتفاقية، تتعهد الدول       ٢                                             إيفاء لاللتزامات األساسية املقررة يف املادة        
                                                                     حبظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله، وبضمان حق كل إنسان،       األطراف

                                                                                           دون متييز بسبب العرق أو اللون أو األصل القومي أو اإلثين، يف املساواة أمام القانون،               
  :                                 ال سيما بصدد التمتع باحلقوق التالية

    خرى                                                             احلـق يف معاملة على قدم املساواة أمام احملاكم ومجيع اهليئات األ       ) أ ( 
                      اليت تتوىل إقامة العدل؛

                                                        احلق يف األمن على شخصه ويف محاية الدولة لـه من أي عنف أو أذى   ) ب ( 
                                                      بدين، يصدر سواء عن موظفني رمسيني أو عن أية مجاعة أو مؤسسة؛

        ً    اقتراعاً  -                                                         احلقـوق السياسية، وال سيما حق االشتراك يف االنتخابات            ) ج ( 
                                        املتساوي، واإلسهام يف احلكم ويف إدارة الشؤون                          على أساس االقتراع العام -       ً  وترشيحاً 

                                                              العامة على مجيع املستويات، وتويل الوظائف العامة على قدم املساواة؛

  :                           احلقوق املدنية األخرى، وال سيما  ) د ( 
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                                           احلق يف حرية احلركة واإلقامة داخل حدود الدولة؛ ̀  ١̀ 

        ىل بلده؛                                               احلق يف مغادرة أي بلد، مبا يف ذلك بلده، ويف العودة إ ̀  ٢̀ 

              احلق يف اجلنسية؛ ̀  ٣̀ 

                         حق التزوج واختيار الزوج؛ ̀  ٤̀ 

                                      حق التملك مبفرده أو باالشتراك مع آخرين؛ ̀  ٥̀ 

         حق اإلرث؛ ̀  ٦̀ 

                                  احلق يف حرية الفكر والعقيدة والدين؛ ̀  ٧̀ 

                          احلق يف حرية الرأي والتعبري؛ ̀  ٨̀ 

                                                                احلـق يف حـرية االجتماع السلمي وتكوين اجلمعيات السلمية أو            ̀  ٩̀ 
          اء إليها؛     االنتم

  :                                                           احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وال سيما احلقوق التالية    ) ه ( 

                                                         احلق يف العمل، ويف حرية اختيار نوع العمل، ويف شروط عمل عادلة  ̀  ١̀ 
                                                                   مرضية، ويف احلماية من البطالة، ويف تقاضي أجر متساو عن العمل           

                                    املتساوي، ويف نيل مكافأة عادلة مرضية؛

                           ن النقابات واالنتماء إليها؛       حق تكوي ̀  ٢̀ 

             احلق يف السكن؛ ̀  ٣̀ 

                                                                    حـق التمـتع خبدمـات الصـحة العامة والرعاية الطبية والضمان             ̀  ٤̀ 
                            االجتماعي واخلدمات االجتماعية؛

                        احلق يف التعليم والتدريب؛ ̀  ٥̀ 

                                               حق اإلسهام على قدم املساواة يف النشاطات الثقافية؛ ̀  ٦̀ 

                           صص النتفاع سواد اجلمهور، مثل                             احلق يف دخول أي مكان أو مرفق خم  ) و ( 
  .                                                           وسائل النقل والفنادق واملطاعم واملقاهي واملسارح واحلدائق العامة
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 ٦املادة 
                                                                                 تكفل الدول األطراف لكل إنسان داخل يف واليتها حق الرجوع إىل احملاكم الوطنية              

   مل                                                                                       وغريها من مؤسسات الدولة املختصة حلمايته ورفع احليف عنه على حنو فعال بصدد أي ع              
                                     ً                                             مـن أعمـال التمييز العنصري يكون انتهاكاً ملا لـه من حقوق اإلنسان واحلريات األساسية     
                                                                ً                           ويتـناىف مع هذه االتفاقية، وكذلك حق الرجوع إىل احملاكم املذكورة التماساً لتعويض عادل              

  .                                                            مناسب أو ترضية عادلة مناسبة عن أي ضرر حلقه كنتيجة هلذا التمييز

 ٧املادة 
                                                           طراف بأن تتخذ تدابري فورية وفعالة، ال سيما يف ميادين                              تـتعهد الـدول األ     

                                                                                           التعلـيم والتربية والثقافة واإلعالم بغية مكافحة النعرات املؤدية إىل التمييز العنصري            
                                                                                     وتعزيـز التفاهم والتسامح والصداقة بني األمم واجلماعات العرقية أو اإلثنية األخرى،          

                                     تحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،                                                وكذلك لنشر مقاصد ومبادئ ميثاق األمم امل      
  .                                                                     وإعالن األمم املتحدة للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، وهذه االتفاقية

 اجلزء الثاين
 ٨املادة 

                   ويشار إليها فيما    (                                                     تنشأ جلنة تسمى جلنة القضاء على التمييز العنصري          - ١ 
                          من ذوي اخلصال اخللقية                                   ً       ، تكون مؤلفة من مثانية عشر خبرياً       )̀       اللجنة̀                يـلي باسـم     

                                                                                     الرفـيعة املشـهود هلم بالتجرد والرتاهة، تنتخبهم الدول األطراف من بني مواطنيها             
                                                                               وخيدمـون بصفتهم الشخصية، ويراعى يف تأليف اللجنة تأمني التوزيع اجلغرايف العادل       

  .                                                      ومتثيل األلوان احلضارية املختلفة والنظم القانونية الرئيسية

                                                     نة باالقتراع السري من قائمة بأمساء أشخاص ترشحهم                            ينتخـب أعضاء اللج    - ٢ 
  .                                     ً      ً            لكل دولة من الدول األطراف أن ترشح شخصاً واحداً من مواطنيها  .             الدول األطراف

                                                              جيـري االنـتخاب األول بعـد سـتة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه        - ٣ 
          وعد إجراء                                                          ويقوم األمني العام لألمم املتحدة، قبل ثالثة أشهر على األقل من م  .         االتفاقية

                                                                                     أي انتخاب، بتوجيه رسالة إىل الدول األطراف يدعوها فيها إىل تقدمي أمساء مرشحيها             
                                                                                    يف غضون شهرين، مث يضع األمني العام قائمة ألفبائية بأمساء مجيع هؤالء املرشحني مع              

  .                                                               بيان الدول األطراف اليت رشحتهم، ويبلغ هذه القائمة إىل الدول األطراف
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                                                      جنة يف اجتماع تعقده الدول األطراف بدعوة من األمني                            ينتخـب أعضاء الل    - ٤ 
                                                     ويف هذا االجتماع، الذي يكتمل فيه النصاب حبضور ممثلي ثلثي   .                            العـام يف مقر األمم املتحدة   

                                                                                          الـدول األطراف، يفوز يف االنتخاب لعضوية اللجنة، املرشحون الذين ينالون أكرب عدد من              
  .                            لدول األطراف احلاضرين واملقترعني                                   األصوات واألغلبية املطلقة ألصوات ممثلي ا

                                                            يكـون انـتخاب أعضاء اللجنة لوالية مدهتا أربع سنوات، على أن        )    أ   (- ٥ 
                                                                                           تنـتهي بانقضـاء سنتني والية تسعة من األعضاء الفائزين يف االنتخاب األول، ويقوم رئيس               

     رعة؛                                                                     اللجنة، فور انتهاء االنتخاب األول، باختيار أمساء هؤالء األعضاء التسعة بالق

                               ً                                          من أجل ملء املقاعد اليت تشغر عرضاً، تقوم الدولة الطرف اليت انقطع              ) ب ( 
                                                                      ً            خـبريها عن مباشرة مهمته كعضو يف اللجنة بتعيني خبري آخر من بني مواطنيها، رهناً          

  .                        بإقرار اللجنة هلذا التعيني

  .                                                          تتحمل الدول األطراف نفقات أعضاء اللجنة أثناء تأديتهم ملهامهم - ٦ 

 ٩املادة 
                                                                          تـتعهد كـل دولة من الدول األطراف بأن تقدم إىل األمني العام لألمم                - ١ 

                                ً                                                                       املـتحدة، لتنظر فيه اللجنة، تقريراً عن التدابري التشريعية أو القضائية أو اإلدارية أو التدابري               
  يف   )  أ   : (                              ً                                                 األخـرى الـيت اختذهتا واليت متثل إعماالً ألحكام هذه االتفاقية، وبأن تفعل ذلك             

                               مث مرة كل سنتني، وكذلك كلما        )  ب (                                 د بدء نفاذ االتفاقية إزاءها؛                           غضـون سـنة من بع     
  .                    ً                             وللجنة أن تطلب مزيداً من املعلومات من الدول األطراف  .                      طلبت إليها اللجنة ذلك

                                                                        تقـوم اللجنة، عن طريق األمني العام، بتقدمي تقرير سنوي عن أعماهلا             - ٢ 
        دراستها               ً        ت عامة استناداً إىل                                                               إىل اجلمعـية العامـة، وجيوز هلا إبداء اقتراحات وتوصيا         

                                      ويتم إبالغ هذه االقتراحات والتوصيات       .                                                  للـتقارير واملعلومات الواردة من الدول األطراف      
  .                                                                 العامة إىل اجلمعية العامة مشفوعة بأية مالحظات قد تبديها الدول األطراف

 ١٠املادة 
  .                              تتوىل اللجنة وضع نظامها الداخلي - ١ 
  .          ا ملدة سنتني                        تنتخب اللجنة أعضاء مكتبه - ٢ 
  .                                                 يتوىل األمني العام لألمم املتحدة تزويد اللجنة بأمانتها - ٣ 
  .                                            تعقد اللجنة اجتماعاهتا عادة يف مقر األمم املتحدة - ٤ 
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 ١١املادة 
                               ً                                     إذا اعتـربت دولـة طرف أن دولة طرفاً أخرى ال تضع أحكام هذه               - ١ 

                    وتقوم اللجنة حينئذ    .                                                                    االتفاقـية موضع التنفيذ، كان هلا أن تلفت نظر اللجنة إىل ذلك           
                                   وتقوم الدولة املرسل إليها مبوافاة      .                                                       بإحالـة رسالة لفت النظر إىل الدولة الطرف املعنية        

             ً                                                                اللجنة كتابياً، يف غضون ثالثة أشهر، باإليضاحات أو البيانات الالزمة جلالء املسألة مع 
  . ر                                                            اإلشارة عند االقتضاء إىل أية تدابري رمبا تكون قد اختذهتا لتدارك األم

                                                                       عـند تعـذر تسوية املسألة تسوية مرضية لكال الطرفني إما عن طريق              - ٢ 
                                                                                املفاوضـات الثنائـية وإما بأي إجراء آخر متاح هلما، خالل ستة أشهر من بعد تلقي       
                                                                                        الدولـة املرسـل إليها للرسالة األوىل، يكون ألي من الدولتني حق إحالة املسألة مرة               

  .                        ما ترسله إىل الدولة األخرى                                   أخرى إىل اللجنة بإشعار ترسله إليها ك

                       من هذه املادة بعد      ٢                                       ً                 تنظر اللجنة يف أية مسألة حمالة إليها وفقاً للفقرة           - ٣ 
                                                                                          االسـتيثاق مـن أنه قد مت اللجوء إىل مجيع طرق التظلم احمللية املتوفرة واستنفادها يف                

        اعدة يف                     وال تنطبق هذه الق     .             ً                                    ً          القضـية، وفقاً ملبادئ القانون الدويل املعترف هبا عموماً        
  .                                       ً                      احلاالت اليت يستغرق فيها إجراء التظلم مدداً تتجاوز احلدود املعقولة

                                                                      جيـوز للجنة، يف أية مسألة حمالة إليها، أن تطلب إىل الدولتني الطرفني          - ٤ 
  .                                         املعنيتني تزويدها بأية معلومات أخرى ذات شأن

       أية                                                                     حيـق لكل دولة من الدولتني الطرفني املعنيتني، عند نظر اللجنة يف            - ٥ 
                                                                                           مسـألة تتناوهلا هذه املادة، إيفاد ممثل هلا لالشتراك يف أعمال اللجنة، دون التمتع حبق               

  .                                 التصويت، طوال فترة النظر يف املسألة

 ١٢املادة 
                                                                        يقـوم رئيس اللجنة، بعد حصوهلا على مجيع املعلومات اليت تراها الزمة                )    أ   (- ١ 

  ) ̀      اهليئة̀                               يشار إليها فيما يلي باسم       (         خاصة                                                    وقيامها بتدقيقها ومقارنتها، بتعيني هيئة توفيق     
                                                                                   تـتألف مـن مخسة أشخاص جيوز أن يكونوا من أعضاء اللجنة أو من غري أعضائها، ويتم          
                                                                                           تعـيني أعضـاء اهليئة مبوافقة طريف النـزاع باإلمجاع، وتتاح للدولتني املعنيتني اإلفادة من              

                        اس احترام هذه االتفاقية؛                                                   مساعيها احلميدة بغية الوصول إىل حل ودي للمسألة على أس
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                                                            عـند تعذر وصول الدولتني الطرفني يف النـزاع خالل ثالثة أشهر إىل      ) ب ( 
                                                                                        اتفـاق على تكوين اهليئة كلها أو بعضها، تقوم اللجنة بانتخاب األعضاء غري املتفق               

  .                                                     عليهم من بني أعضائها هي باالقتراع السري وبأغلبية الثلثني

                        وال جيوز أن يكونوا من       .              فتهم الشخصية                               يعمـل أعضاء اهليئة فيها بص      - ٢ 
  .                                                                مواطين الدولتني الطرفني يف النـزاع أو الدول غري األطراف يف هذه االتفاقية

  .                                      تنتخب اهليئة رئيسها وتضع نظامها الداخلي - ٣ 

                                                                         تعقـد اهليـئة اجتماعاهتا عادة يف مقر األمم املتحدة، أو يف أي مكان               - ٤ 
  .               مناسب آخر تعينه

                                                           لهيئة املنبثقة عن أي نزاع بني دولتني من الدول األطراف                   ً    توفر أيضاً ل   - ٥ 
  .                 من هذه االتفاقية  ١٠           من املادة  ٣                        ً         خدمات األمانة املوفرة وفقاً للفقرة 

                                                                    تتقاسـم الدولتان الطرفان يف النـزاع بالتساوي سداد مجيع نفقات           - ٦ 
  .                                                      أعضاء اهليئة وفقا لتقديرات يضعها األمني العام لألمم املتحدة

                                                                   العـام لألمم املتحدة سلطة القيام، عند اللزوم، بدفع نفقات                 لألمـني  - ٧ 
  .              من هذه املادة ٦                                                     ً         أعضاء اهليئة قبل سداد الدولتني الطرفني يف النـزاع هلا وفقاً للفقرة 

                                                                     توضع املعلومات اليت حصلت عليها اللجنة وقامت بتدقيقها ومقارنتها          - ٨ 
                                   الدولتني املعنيتني تزويدها بأية                                   ً                      حتـت تصرف اهليئة، اليت جيوز هلا أيضاً أن تطلب إىل          

  .                    معلومات أخرى ذات شأن

 ١٣املادة 
                                                                          مـىت اسـتنفذت اهليئة النظر يف املسألة، تقوم بإعداد تقرير تقدمه إىل              - ١ 

                                                                                         رئـيس اللجنة، يتضمن النتائج اليت توصلت إليها بشأن مجيع املسائل الوقائعية املتصلة             
  .                           ً     ً  د تراها مالئمة حلل النـزاع حالً ودياً                                     بالرتاع بني الطرفني، ويضع التوصيات اليت ق

                                                                           يقوم رئيس اللجنة بإهناء تقرير اهليئة إىل كل دولة من الدولتني الطرفني             - ٢ 
                                                                         وتقوم كل منهما، يف غضون ثالثة أشهر، بإعالم رئيس اللجنة بقبوهلا أو              .           يف الـرتاع  

  .                                        عدم قبوهلا للتوصيات الواردة يف تقرير اهليئة
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      من   ٢                                               بعد انقضاء الفترة املنصوص عليها يف الفقرة                             يقوم رئيس اللجنة،     - ٣ 
                                                                               هذه املادة، بإهناء تقرير اهليئة وبياين الدولتني الطرفني املعنيتني إىل سائر الدول األطراف 

  .                    األخرى يف هذه االتفاقية

 ١٤املادة 
                                                                    ألية دولة طرف أن تعلن يف أي حني أهنا تعترف باختصاص اللجنة يف              - ١ 

                                                               ل املقدمة من األفراد أو من مجاعات األفراد الداخلني يف والية                                  اسـتالم ودراسة الرسائ   
                                                                           هـذه الدولـة الطرف والذين يدعون أهنم ضحايا أي انتهاك من جانبها ألي حق من     

                                                     وال جيوز للجنة قبول استالم أية رسالة تتعلق بأية           .                                  احلقـوق املقررة يف هذه االتفاقية     
  .                             دولة طرف مل تصدر مثل هذا اإلعالن

                   ً                                        ولـة طـرف تصـدر إعالنـاً على النحو املنصوص عليه يف                    أليـة د   - ٢ 
                                  ً                                     من هذه املادة أن تنشئ أو تعني جهازاً يف إطار نظامها القانوين القومي يكون  ١       الفقرة 

                                                                                  خمتصـا باسـتالم ونظر االلتماسات املقدمة من األفراد ومجاعات األفراد الداخلني يف             
                             وق املقررة يف هذه االتفاقية                                                             واليـتها والذين يدعون أهنم ضحايا انتهاك ألي من احلق         
  .                                                  ويكونون قد استنفدوا طرق التظلم احمللية املتوفرة األخرى

      من   ١                                                 ً                 تقوم الدولة الطرف املعنية بإيداع اإلعالن الصادر وفقاً للفقرة           - ٣ 
                              من هذه املادة، لدى األمني       ٢                                  ّ       ً                    هـذه املادة، واسم اجلهاز املنشأ أو املعّين وفقاً للفقرة           

                                                             ، ويقوم األمني العام بإرسال صور عنهما إىل الدول األطراف                                 العـام لألمـم املتحدة    
                                                              وجيوز سحب هذا اإلعالن يف أي وقت بإشعار يرسل إىل األمني العام، ولكن     .      األخرى

  .                                                         ال يكون هلذا السحب أي أثر يف الرسائل اليت تكون قيد نظر اللجنة

        بسجل                   من هذه املادة    ٢                             ً                   حيـتفظ اجلهـاز املنشأ أو املعني وفقاً للفقرة           - ٤ 
                     ً                                                ً                لاللتماسـات ويقـوم سنوياً بإيداع األمني العام، من خالل القنوات املناسبة، صوراً             

  .                                                 مصدقة هلذا السجل، على أن ال تذاع حمتوياهتا على اجلمهور

                                                                           يكون للملتمس، إذا مل ينجح يف احلصول على ما طلبه من اجلهاز املنشأ أو              - ٥ 
  .                                    إبالغ شكواه إىل اللجنة يف غضون ستة أشهر                      من هذه املادة، احلق يف  ٢         ً         املعني وفقاً للفقرة 

                ً                                                      تقـوم اللجنة، سراً، باسترعاء نظر الدولة الطرف املدعى انتهاكها              )    أ   (- ٦ 
                                                                       ألي حكم من أحكام هذه االتفاقية إىل أية شكوى أبلغت إليها، إال أنه ال جيوز كشف 
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        وال جيوز    .          ا الصرحية                                                                       هوية الفرد املعين أو مجاعات األفراد املعنية إال مبوافقته أو موافقته          
                                           للجنة أن تقبل استالم أية رسائل مغفلة املصدر؛

                                                                    تقوم الدولة املتلقية، يف غضون ثالثة أشهر، مبوافاة اللجنة باإليضاحات        ) ب ( 
                                                                                 أو البيانات الكتابية الالزمة جلالء املسألة، مع اإلشارة، عند االقتضاء، إىل أية تدابري قد  

  .                      تكون اختذهتا لتدارك األمر

                                                             تنظر اللجنة يف الرسائل يف ضوء مجيع املعلومات املوفرة هلا من الدولة     )    أ   (- ٧ 
                                                         وال جيوز للجنة أن تنظر يف أية رسالة من امللتمس إال بعد          .                           الطرف املعنية ومن امللتمس   

               وال تنطبق هذه     .                                                                    االسـتيثاق مـن كونه قد استنفد مجيع طرق الرجوع احمللية املتاحة           
                             ً                       ستغرق فيها إجراء التظلم مدداً تتجاوز احلدود املعقولة؛                     القاعدة يف احلاالت اليت ي

                                                                       تقـوم اللجـنة مبوافـاة الدولة الطرف املعنية وامللتمس باالقتراحات             ) ب ( 
  .                            والتوصيات اليت قد ترى إبداءها

                                      ً                               تـراعي اللجـنة تضمني تقريرها السنوي موجزاً هلذه الرسائل، وعند            - ٨ 
                                قدمـة من الدول األطراف املعنية،                 ً                                  االقتضـاء، موجـزاً لإليضـاحات والبـيانات امل        

  .                      والقتراحاهتا وتوصياهتا هي

                                                                ال يـبدأ اختصاص اللجنة يف مباشرة الوظائف املنصوص عليها يف هذه        - ٩ 
                                                                                        املـادة إال بعـد قـيام عشر من الدول األطراف يف هذه االتفاقية على األقل بإصدار                 

  .              من هذه املادة ١                   ً         اإلعالنات الالزمة وفقاً للفقرة 

 ١٥املادة 
                                                                 بانـتظار حتقـيق أغـراض إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب            - ١ 

         كانون    ١٤          املؤرخ يف     )   ١٥- د   (    ١٥١٤                                                املسـتعمرة الـواردة يف قرار اجلمعية العامة         
                                                                       ، ال تفرض أحكام هذه االتفاقية أي تقييد حلق تقدمي االلتماسات الذي                ١٩٦٠       ديسمرب   /    األول

  .                             األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة                                        منحته هلذه الشعوب الصكوك الدولية األخرى أو

                     من هذه االتفاقية     ٨              من املادة     ١                                     تتلقى اللجنة املنشأة مبوجب الفقرة          )    أ   (- ٢ 
                                                                                       مـن هيـئات األمـم املـتحدة املعنية باملسائل املتصلة مباشرة مببادئ هذه االتفاقية               

            مة إليها من                                                                  وأغراضها، ومبناسبة نظر هذه اهليئات يف االلتماسات املعروضة عليها واملقد 
                                                                                    سكان األقاليم املشمولة بالوصاية وغري املتمتعة باحلكم الذايت وسائر األقاليم األخرى           
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                           ، صور تلك االلتماسات، وتنهي  )  ١٥- د   (    ١٥١٤                                  اليت يسري عليها قرار اجلمعية العامة 
                             إليها آراءها وتوصياهتا بشأهنا؛

            ن التقارير                                               ً              تـتلقى اللجـنة من هيئات األمم املتحدة املختصة نسخاً م            ) ب ( 
                                                                                             املتعلقة بالتدابري التشريعية أو القضائية أو اإلدارية أو التدابري األخرى، املتصلة مباشرة            
                                                                                          مبـبادئ هذه االتفاقية وأغراضها اليت تطبقها الدول القائمة باإلدارة يف األقاليم املشار             

  .  هتا                                                    من هذه الفقرة، وتبدي اللجنة هلذه اهليئات آراءها وتوصيا  )  أ (              إليها يف البند 

                                            ً                         تـدرج اللجـنة يف تقريـرها إىل اجلمعية العامة موجزاً لاللتماسات             - ٣ 
                                                                                       والـتقارير اليت تلقتها من هيئات األمم املتحدة، وكذلك آراءها وتوصياهتا بشأن هذه             

  .                   االلتماسات والتقارير

                                                                      وتلتمس اللجنة من األمني العام لألمم املتحدة تزويدها بكل املعلومات           - ٤ 
  )  أ ( ٢                                                                     ه االتفاقية واملتوفرة لديه بشأن األقاليم املشار إليها يف الفقرة                             املتصلة بأغراض هذ  

  .            من هذه املادة

 ١٦املادة 
                                                                          تطبق األحكام املتعلقة بتسوية املنازعات أو حسم الشكاوى واملنصوص عليها           

                                                                          يف هذه االتفاقية دون اإلخالل بأي من اإلجراءات األخرى املتعلقة بتسوية املنازعات أو 
                                                                    ى يف مـيدان التمييز واملقررة يف الصكوك التأسيسية لألمم املتحدة                          حسـم الشـكاو   

                                                                                  ووكاالهتـا املتخصصة أو يف االتفاقيات املعتمدة من قبل اهليئات املذكورة، وال حتول             
                                                                    ً           تلـك األحكام دون جلوء الدول األطراف إىل إجراءات أخرى لتسوية املنازعات وفقاً         

  .             ذة فيما بينها                                      لالتفاقات الدولية العامة أو اخلاصة الناف

 اجلزء الثالث
 ١٧املادة 

                                                                        هذه االتفاقية متاحة لتوقيع أية دولة عضو يف األمم املتحدة أو عضو يف            - ١ 
                                                                                  أية وكالة من وكاالهتا املتخصصة، وأية دولة طرف يف النظام األساسي حملكمة العدل             

     ً      طرفاً يف                                                                                  الدولـية، وأية دولة أخرى دعتها اجلمعية العامة لألمم املتحدة إىل أن تصبح            
  .            هذه االتفاقية
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                                وتودع صكوك التصديق لدى األمني       .                              ختضـع هذه االتفاقية للتصديق     - ٢ 
  .                 العام لألمم املتحدة

 ١٨املادة 
                                                                          يـتاح االنضمام إىل هذه االتفاقية ألية دولة من الدول املشار إليها يف              - ١ 
  .             من االتفاقية  ١٧           من املادة  ١       الفقرة 

  .                             ام لدى األمني العام لألمم املتحدة                          يقع االنضمام بإيداع صك انضم - ٢ 

 ١٩املادة 
                                                                             يـبدأ نفـاذ هذه االتفاقية يف اليوم الثالثني التايل لتاريخ إيداع وثيقة              - ١ 

  .                                                              التصديق أو االنضمام السابعة والعشرين لدى األمني العام لألمم املتحدة

                                                                            أما الدول اليت تصدق هذه االتفاقية أو تنضم إليها بعد أن يكون قد مت               - ٢ 
                                                                                            إيداع وثيقة التصديق أو االنضمام السابعة والعشرين فيبدأ نفاذ هذه االتفاقية إزاء كل             

  .                                                                منها يف اليوم الثالثني التايل لتاريخ إيداع صك تصديقها أو صك انضمامها

 ٢٠املادة 
                                                              يتوىل األمني العام لألمم املتحدة تلقي التحفظات املبداة من الدول لدى  - ١ 

                                                          قية أو انضمامها إليها وتعميم هذه التحفظات على مجيع                                     تصـديقها عـلى هذه االتفا     
                وتقوم كل دولة     .                      ً                                 ً                  الـدول اليت تكون أطرافاً يف هذه االتفاقية أو قد تصبح أطرافاً فيها            

                                                             ً           لديها أي اعتراض على أي حتفظ بإبالغ األمني العام، يف غضون تسعني يوماً من تاريخ 
  .                                     التعميم املذكور، بعدم قبوهلا هلذا التحفظ

                         ً                                         يسـمح بأي حتفظ يكون منافياً ملوضوع هذه االتفاقية ومقصدها،            ال - ٢ 
  .                                                                                      كما ال ميسح بأي حتفظ يكون من شأنه تعطيل عمل أية هيئة من اهليئات املنشأة هبا                

                   ً           ً                                                  ويعترب التحفظ منافياً أو تعطيلياً إذا اعترض عليه ما ال يقل عن ثلثي الدول األطراف يف 
  .            هذه االتفاقية

  .                                             يف أي وقت بإخطار يوجه إىل األمني العام                            جيـوز سحب التحفظات    - ٣ 
  .                                    ويبدأ نفاذ هذا اإلخطار يف تاريخ استالمه
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 ٢١املادة 
                                                                   لكل دولة طرف نقض هذه االتفاقية بإشعار كتايب ترسله إىل األمني العام لألمم  
  .                                                     ويبدأ نفاذ النقض بعد عام من ورود اإلشعار إىل األمني العام  .       املتحدة

 ٢٢املادة 
                                                               نزاع ينشأ بني دولتني أو أكثر من الدول األطراف بشأن تفسري                          يف حالـة أي      

                                                                                      هـذه االتفاقـية أو تطبيقها وتتعذر تسويته باملفاوضة أو اإلجراءات املنصوص عليها             
                                                                          صراحة يف هذه االتفاقية، حيال هذا النـزاع، بناء على طلب أي من أطرافه، إىل حمكمة 

  .                         ون على طريقة أخرى لتسويته                                          العدل الدولية للفصل فيه، ما مل يتفق املتنازع

 ٢٣املادة 
                                                                       ألية دولة طرف يف أي وقت، أن تطلب إعادة النظر يف هذه االتفاقية،              - ١ 

  .                                            مبذكرة كتابية موجهة إىل األمني العام لألمم املتحدة

                                                                       تبت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف اخلطوات اليت قد يلزم اختاذها يف             - ٢ 
  .             صدد هذا الطلب

 ٢٤املادة 
             من املادة    ١                                                                    لغ األمني العام لألمم املتحدة مجيع الدول املشار إليها يف الفقرة              يب 

  :                        من هذه االتفاقية مبا يلي  ١٧

  ؛  ١٨   و  ١٧                                                     التوقيعات والتصديقات واالنضمامات اليت تتم مبقتضى املادتني   ) أ ( 

  ؛  ١٩                                        تاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية مبقتضى املادة   ) ب ( 

  ؛  ٢٣   و  ٢٠   و  ١٤                ردة مبقتضى املواد                      الرسائل واإلعالنات الوا  ) ج ( 

  .  ٢١                                  إشعارات النقض الواردة مبقتضى املادة   ) د ( 
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 ٢٥املادة 
                                                              تـودع هـذه االتفاقـية، اليت تتساوى يف احلجية نصوصها باإلسبانية      - ١ 

  .                                                          واإلنكليزية والروسية والصينية والفرنسية يف حمفوظات ألمم املتحدة

                          هذه االتفاقية إىل مجيع                                                  يقـوم األمـني العام بإرسال صور مصدقة من         - ٢ 
  .             من االتفاقية  ١٧           من املادة  ١                                                   الدول املنتمية إىل أي من الفئات املشار إليها يف الفقرة 


