الصكوك الكونية

االتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل
العنصري واملعاقبة عليها
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرارالجمعية
العامة لألمم املتحدة ( 3068د )28-املؤرخ في  30تشرين الثاني/نوفمبر 1973
تاريخ بدء النفاذ 18 :تموز/يوليه  ،1976وفقا ألحكام املادة 15
إن الــدول األط ـراف فــي هــذه االتفاقيــة ،إذ تشــيرإلــى أحــكام ميثــاق األمــم
املتحــدة التــي تعهــد فيهــا جميــع األعضــاء بالعمــل جماعــة وف ـرادي ،بالتعــاون
مــع املنظمــة ،لتحقيــق االحت ـرام واملراعــاة العاملييــن لحقــوق اإلنســان والحريــات
األساســية للنــاس جميعــا دون تمييــزبســبب العــرق أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن،
وإذ تأخذ بعين االعتباراإلعالن العالمي لحقوق اإلنســان الذي يعلن أن
الناس يولدون جميعا أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق ،وأن لكل إنسان
أن يتمتــع بجميــع الحقــوق والحريــات املقــررة فــي هــذا اإلعــان ،دون تمييــزمــن أي
نوع ،وال ســيما التمييزبســبب العرق أو اللون أو األصل القومي،
وإذ تأخــذ بعيــن االعتبــار إعــان منــح االســتقالل للبلــدان والشــعوب
املستعمرة ،الذي أعلنت فيه الجمعية العامة أنه ال يمكن مقاومة مسارحركة
التحرر أو عكس وجهتها ،وأن من الواجب ،خدمة للكرامة اإلنسانية والتقدم
والعدالــة ،وضــع حــد لالســتعمار وجميــع أســاليب العــزل والتمييــز املقترنــة بــه،
إذ تالحــظ أن الــدول ،كمــا تقــول االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع
أشــكال التمييــز العنصــري ،تشــجب بصفــة خاصــة العــزل العنصــري والفصــل
العنصــري وتتعهــد بمنــع وحظــر وإزالــة كل املمارســات املماثلــة فــي األقاليــم
الداخلــة فــي واليتهــا،
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

193

الصكوك الكونية

وإذ تالحــظ أن اتفاقيــة منــع جريمــة اإلبــادة الجماعيــة واملعاقبــة عليهــا قــد
نصــت علــى أن بعــض األفعــال التــي يمكــن وصفهــا أيضــا بأنهــا مــن أفعــال الفصــل
العنصــري تشــكل جريمــة بنظــرالقانــون الدولــي،
وإذ تالحــظ أن اتفاقيــة عــدم تقــادم جرائــم الحــرب والجرائــم املرتكبــة
ضــد اإلنســانية تصــف «األفعــال الالإنســانية الناجمــة عــن سياســة الفصــل
العنصــري» بأنهــا جرائــم ضــد اإلنســانية،
وإذ تالحــظ أن الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة قــد اتخــذت عــددا مــن
القـرارات شــجبت فيهــا سياســات الفصــل العنصــري وممارســاته بوصفهــا جرائــم
ضــد اإلنســانية،
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وإذ تالحظ أن مجلس األمن قد شدد على أن الفصل العنصري ومواصلة
تعميقه وتوسيع مجاالته أمور خطيرة التعكيروالتهديد للسلم واألمن الدوليين،
واقتناعا منها بأن من شأن عقد اتفاقية دولية لقمع جريمة الفصل العنصري
واملعاقبة عليها أن يمكن من اتخاذ تدبيرأفعل على املستويين الدولي والقومي،
بغية قمع جريمة الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبيها،
قد اتفقت على ما يلي:
املادة 1
 -1تعلــن الــدول األطـراف فــي هــذه االتفاقيــة أن الفصــل العنصــري جريمــة
ضــد اإلنســانية ،وأن األفعــال الالإنســانية الناجمــة عــن سياســات وممارســات
الفصل العنصري وما يماثلها من سياسات وممارسات العزل والتمييزالعنصريين،
واملعرفة في املادة الثانية من االتفاقية ،هي جرائم تنتهك مبادئ القانون الدولي ،وال
سيما مبادئ ميثاق األمم املتحدة ،وتشكل تهديدا خطيرا للسلم واألمن الدوليين.
 -2تعلن الدول األطراف في هذه االتفاقية تجريم املنظمات واملؤسسات
واألشخاص الذين يرتكبون جريمة الفصل العنصري.
املادة 2
فــي مصطلــح هــذه االتفاقيــة ،تنطبــق عبــارة «جريمــة الفصــل العنصــري»،
التي تشمل سياسات وممارسات العزل والتمييزالعنصريين املشابهة لتلك التي
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

(أ) حرمــان عضــو أو أعضــاء فــي فئــة أو فئــات عنصريــة مــن الحــق فــي الحيــاة
والحريــة الشــخصية:
« »1بقتل أعضاء من فئة أو فئات عنصرية،
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تمــارس فــي الجنــوب األفريقــي ،علــى األفعــال الالإنســانية اآلتيــة ،املرتكبــة لغــرض
إقامة وإدامة هيمنة فئة عنصرية ما من البشرعلى أية فئة عنصرية أخري من
البشرواضطهادها إياها بصورة منهجية:

« »2بإلحــاق أذى خطيــر ،بدنــي أو عقلــي ،بأعضــاء فــي فئــة أو فئــات
عنصريــة ،أو بالتعــدي علــى حريتهــم أو كرامتهــم ،أو بإخضاعهــم للتعذيــب
أو للمعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو الحاطــة بالكرامــة،
« »3بتوقيــف أعضــاء فئــة أو فئــات عنصريــة تعســفا وســجنهم بصــورة ال
قانونيــة،
(ب) إخضــاع فئــة أو فئــات عنصريــة ،عمــدا ،لظــروف معيشــية يقصــد منهــا
أن تف�ضــي بهــا إلــى الهــاك الجســدي ،كليــا أو جزئيــا،
(ج) اتخاذ أية تدابير ،تشريعية وغيرتشريعية ،يقصد بها منع فئة أو فئات
عنصريــة مــن املشــاركة فــي الحيــاة السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة
والثقافية للبلد ،وتعمد خلق ظروف تحول دون النماء التام لهذه الفئة
أو الفئــات ،وخاصــة بحرمــان أعضــاء فئــة أو فئــات عنصريــة مــن حريــات
اإلنســان وحقوقــه األساســية ،بمــا فــي ذلــك الحــق فــي العمــل ،والحــق فــي
تشــكيل نقابــات معتــرف بهــا ،والحــق فــي التعليــم ،والحــق فــي مغــادرة
الوطن والعودة إليه ،والحق في حمل الجنسية ،والحق في حرية التنقل
واإلقامــة ،والحــق فــي حريــة ال ـرأي والتعبيــر ،والحــق فــي حريــة االجتمــاع
وتشــكيل الجمعيــات ســلميا،
(د) اتخاذ أية تدابير ،بما فيها التدابيرالتشريعية ،تهدف إلى تقسيم السكان
وفــق معاييــر عنصريــة بخلــق محتج ـزات ومعــازل مفصولــة ألعضــاء فئــة
أو فئــات عنصريــة ،وبحظــر الت ـزاوج فيمــا بيــن األشــخاص املنتســبين إلــى
فئــات عنصريــة مختلفــة ،ونــزع ملكيــة العقــارات اململوكــة لفئــة أو فئــات
عنصريــة أو ألفـراد منهــا،
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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(هــ) اســتغالل عمــل أعضــاء فئــة أو فئــات عنصريــة ،ال ســيما بإخضاعهــم
للعمــل القســري،
(و) اضطهــاد املنظمــات واألشــخاص ،بحرمانهــم مــن الحقــوق والحريــات
األساســية ،ملعارضتهــم للفصــل العنصــري.
املادة 3
تقــع املســؤولية الجنائيــة الدوليــة ،أيــا كان الدافــع ،علــى األفـراد وأعضــاء
املنظمــات واملؤسســات وممثلــي الدولــة ،ســواء كانــوا مقيميــن فــي إقليــم الدولــة
التــي ترتكــب فيهــا األعمــال أو فــي إقليــم دولــة أخــري:
(أ) إذا قاموا بارتكاب األفعال املبينة في املادة الثانية من هذه االتفاقية ،أو
باالشــتراك فيها ،أو بالتحريض مباشــرة عليه ،أو بالتواطؤ عليه،
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(ب) إذا قاموا بصورة مباشــرة بالتحريض أو بالتشــجيع على ارتكاب جريمة
الفصل العنصري أو آزاروا مباشرة في ارتكابها.
املادة 4
تتعهد الدول األطراف في هذه االتفاقية:
(أ) باتخــاذ جميــع التدابيــر ،التشـريعية وغيــرالتشـريعية ،الالزمــة لقمــع أو ردع
أي تشــجيع علــى ارتــكاب جريمــة الفصــل العنصــري والسياســات العزليــة
األخــرىاملماثلــةأومظاهرهــا،وملعاقبــةاألشــخاصاملرتكبيــنلهــذهالجريمــة،
(ب) باتخاذ تدابيرتشريعية وقضائية وإدارية للقيام ،وفقا لواليتها القضائية
بمالحقــة ومحاكمــة ومعاقبــة األشــخاص املســؤولين عــن ارتــكاب األفعــال
املعرفة في املادة الثانية من هذه االتفاقية أواملتهمين بارتكابها ،سواء كان
هــؤالء مــن رعايــا هــذه الدولــة أومــن رعايــا دولــة أخــري أوكانــوا بــا جنســية.
املادة 5
يجــوز أن يحاكــم املتهمــون بارتــكاب األفعــال املعــددة فــي املــادة الثانيــة
مــن هــذه االتفاقيــة مــن قبــل محكمــة مختصــة مــن محاكــم أيــة دولــة طــرف فــي
االتفاقيــة يمكــن أن تكــون لهــا واليــة علــى هــؤالء املتهميــن أو مــن قبــل محكمــة
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

املادة 6
تتعهــد الــدول األطـراف فــي هــذه االتفاقيــة بــأن تقبــل وتنفــذ ،وفقــا مليثــاق
األمــم املتحــدة ،القـرارات التــي يتخذهــا مجلــس األمــن بهــدف منــع جريمــة الفصل
العنصري وقمعها ومعاقبة مرتكبيها ،وبأن تؤازر في تنفيذ القرارات التي تتخذها
هيئــات مختصــة أخــري فــي األمــم املتحــدة بغيــة تحقيــق أهداف هذه االتفاقية.

الصكوك الكونية

جزائيــة دوليــة تكــون ذات واليــة قضائيــة فيمــا يتعلــق بتلــك الــدول األعضــاء التــي
قبلــت واليتهــا.

املادة 7
 -1تتعهــد الــدول األطـراف فــي هــذه االتفاقيــة بــأن تقــدم إلــى الفريــق املنشــأ
بمقت�ضــى املــادة التاســعة تقاريــردوريــة بشــأن التدابيــرالتشــريعية أو القضائيــة
أو اإلداريــة أو التدابيــر األخــرى التــي اتخذتهــا والتــي يكــون فيهــا إعمــال ألحــكام
االتفاقيــة.
 -2تحال نسخ من التقاريرإلى اللجنة الخاصة املعنية بالفصل العنصري
بواسطة األمين العام لألمم املتحدة.
املادة 8
أليــة دولــة طــرف فــي هــذه االتفاقيــة أن تطلــب إلــى أيــة هيئــة مختصــة مــن
هيئــات األمــم املتحــدة أن تعمــد ،بمقت�ضــى ميثــاق األمــم املتحــدة ،إلــى اتخــاذ
إج ـراءات تراهــا صالحــة ملنــع ارتــكاب جريمــة الفصــل العنصــري وقمعهــا.
املادة 9
 -1يعيــن رئيــس لجنــة حقــوق اإلنســان فريقــا يتألــف مــن ثالثــة مــن أعضــاء
لجنة حقوق اإلنسان ،ممن هم كذلك ممثلون لدول أطراف في هذه االتفاقية،
بغية النظرفي التقاريراملقدمة من الدول األطراف عمال باملادة السابعة.
 -2إذا كانــت لجنــة حقــوق اإلنســان ال تضــم فــي عــداد أعضائهــا ممثليــن
لدول أطراف في هذه االتفاقية ،أوكانت تضم أقل من ثالثة من هؤالء املمثلين،
يعمــد األميــن العــام لألمــم املتحــدة ،بعــد التشــاور مــع جميــع الــدول األعضــاء فــي
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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االتفاقيــة ،إلــى تعييــن ممثــل لدولــة طــرف أو ممثليــن لــدول أطـراف فــي االتفاقيــة
ليست أعضاء في لجنة حقوق اإلنسان ،لالشتراك في عمل الفريق املنشأ طبقا
للفقــرة  1مــن هــذه املــادة ،إلــى أن يتــم انتخــاب ممثلــي دول أطـراف فــي االتفاقيــة
أعضــاء فــي لجنــة حقــوق اإلنســان.
 -3للفريــق أن يعقــد اجتماعــا لفتــرة ال تزيــد علــى خمســة أيــام ،إمــا قبــل
افتتــاح دورة لجنــة حقــوق اإلنســان أو بعــد اختتامهــا ،وذلــك للنظــرفــي التقاريــر
املقدمــة عمــا باملــادة الســابعة.
املادة 10
 -1تخول الدول األطراف في هذه االتفاقية لجنة حقوق اإلنسان سلطة
القيام بما يلي:
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(أ) أن تطلــب إلــى هيئــات األمــم املتحــدة أن تقــوم ،لــدي إحالتهــا نســخا مــن
االلتماســات بمقت�ضــى املــادة  15مــن االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى
جميــع أشــكال التمييــز العنصــري ،بلفــت نظرهــا إلــى أيــة شــكاوي تتعلــق
باألفعــال املعــددة فــي املــادة الثانيــة مــن هــذه االتفاقيــة،
(ب) أن تعــد ،اســتنادا إلــى تقاريــرهيئــات األمــم املتحــدة املختصــة والتقاريــر
الدوريــة التــي تقدمهــا الــدول األطـراف فــي هــذه االتفاقيــة ،قائمــة بأســماء
األشــخاص واملنظمــات واملؤسســات وممثلــي الــدول املتهميــن بكونهــم
مســؤولين عــن ارتــكاب الجرائــم املبينــة فــي املــادة الثانيــة مــن االتفاقيــة،
وكذلــك أســماء أولئــك الذيــن حركــت ضدهــم دول أط ـراف فــي االتفاقيــة
مالحقــات قضائيــة،
(ج) أن تطلــب إلــى هيئــات األمــم املتحــدة املختصــة موافاتهــا بمعلومــات حــول
التدابيراملتخذة من قبل السلطات املسؤولة عن إدارة األقاليم املشمولة
بالوصايــة واألقاليــم غيــراملتمتعــة بالحكــم الذاتــي وجميــع األقاليم األخرى
التي ينطبق عليها قرارالجمعية العامة ( 1514د )15-املؤرخ في  14كانون
األول/ديســمبر  ،1960إزاء األشــخاص الذيــن يتهمــون بكونهــم مســؤولين
عــن ارتــكاب جرائــم منصــوص عليهــا فــي املــادة الثانيــة من االتفاقية والذين
يعتقد أنهم يخضعون لواليتها اإلقليمية واإلدارية.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

املادة 11

الصكوك الكونية

 -2بانتظارأن تتحقق أهداف إعالن منح االســتقالل للبلدان والشــعوب
املســتعمرة ،الــوارد فــي قـرارالجمعيــة العامــة ( 1514د ،)15-ال تحــد أحــكام هــذه
االتفاقيــة بــأي شــكل مــن األشــكال مــن حــق تقديــم االلتماســات الــذي منحتــه
لهــذه الشــعوب صكــوك دوليــة أخــري أو منحتهــا إيــاه منظمــة األمــم املتحــدة أو
وكاالتهــا املتخصصــة.
 -1ال تعتبــراألفعــال املعــددة فــي املــادة الثانيــة مــن هــذه االتفاقيــة جرائــم
سياســية لغــرض تســليم املجرميــن.
 -2تتعهــد الــدول األط ـراف فــي هــذه االتفاقيــة بالقيــام ،فــي الحــاالت
املذكــورة ،بتســليم املجرميــن طبقــا لتشــريعاتها وللمعاهــدات الســارية املفعــول.
املادة 12
كل نزاع ينشأ بين دول أطراف في هذه االتفاقية بشأن تفسيراالتفاقية
أو تطبيقها أو تنفيذها وال يسوي بطريق التفاوض ،يعرض على محكمة العدل
الدوليــة إذا طلبــت ذلــك الــدول األطـراف فــي الن ـزاع ،إال إذا اتفــق أطـراف الن ـزاع
املذكورين على أســلوب آخرللتســوية.
املادة 13
توقيــع هــذه االتفاقيــة متــاح للــدول جميعــا .وأليــة دولــة لــم توقــع هــذه
االتفاقيــة قبــل بــدء نفاذهــا أن تنضــم إليهــا.
املادة 14
 -1تخضع هذه االتفاقية للتصديق .وتودع وثائق التصديق لدي األمين
العام لألمم املتحدة.
 -2يتم االنضمام بإيداع وثيقة انضمام لدي األمين العام لألمم املتحدة.
املادة 15
 -1يبــدأ نفــاذ هــذه االتفاقيــة فــي اليــوم الثالثيــن الــذي يلــي تاريــخ إيــداع
وثيقــة التصديــق أو االنضمــام العشــرين لــدي األميــن العــام لألمــم املتحــدة.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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الصكوك الكونية

 -2أمــا الــدول التــي تصــدق علــى هــذه االتفاقيــة أو تنضــم إليهــا بعــد إيــداع
وثيقــة التصديــق أو االنضمــام العشــرين ،فيبــدأ نفــاذ االتفاقيــة إزاءهــا فــي اليــوم
الثالثيــن الــذي يلــي تاريــخ إيــداع وثيقــة تصديقهــا أو وثيقــة انضمامهــا.
املادة 16
لكل دولة طرف أن تنقض هذه االتفاقية بإشــعارخطي توجهه إلى األمين
العــام لألمــم املتحــدة .ويبــدأ نفــاذ النقــض بعــد ســنة مــن تاريــخ تســلم األميــن العــام
لإلشعار.
املادة 17
 -1ألي دولــة طــرف أن تطلــب ،فــي أي وقــت كان ،إعــادة النظــر فــي هــذه
االتفاقيــة ،وذلــك بإشــعار خطــي توجهــه إلــى األميــن العــام لألمــم املتحــدة.
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 -2تتخــذ الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة قـرارا بشــأن الخطــوات التــي قــد
يتوجــب اتخاذهــا بشــأن مثــل هــذا الطلــب.
املادة 18
يقوم األمين العام لألمم املتحدة بإعالم جميع الدول بالوقائع التالية:
(أ) التوقيعــات والتصديقــات واالنضمامــات التــي تتــم بمقت�ضــى املادتيــن
الثالثــة عشــرة والرابعــة عشــرة،
(ب) تاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية بمقت�ضى املادة الخامسة عشرة،
(ج) إشعارات النقض الواردة بمقت�ضى املادة السادسة عشرة،
(د) اإلشعارات التي تتم بمقت�ضى املادة السابعة عشرة.
املادة 19
 -1تــودع هــذه االتفاقيــة ،التــي تتســاوى فــي الحجيــة نصوصهــا باألســبانية
واإلنكليزيــة والروســية والصينيــة والفرنســية ،فــي محفوظــات األمــم املتحــدة.
 -2يقــوم األميــن العــام لألمــم املتحــدة بإرســال صــور مصدقــة مــن هــذه
االتفاقيــة إلــى جميــع الــدول.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

