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االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال
التمييزالعنصري
اعتمــدت وعرضــت للتوقيــع والتصديــق واالنضمــام بموجــب ق ـرار
الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة  2106ألــف (د )20-املــؤرخ فــي  21كانــون األول/
ديســمبر 1965
تاريخ بدء النفاذ 4 :كانون الثاني/يناير  ،1969وفقا للمادة 19
إن الدول األطراف في هذه االتفاقية،
إذ تــرى أن ميثــاق األمــم املتحــدة يقــوم علــى مبــدأي الكرامــة والتســاوي
األصيلين في جميع البشر ،وأن جميع الدول األعضاء قد تعهدت باتخاذ إجراءات
جماعيــة وفرديــة ،بالتعــاون مــع املنظمــة ،بغيــة إدراك أحــد مقاصــد األمم املتحدة
املتمثل في تعزيزوتشجيع االحترام واملراعاة العامليين لحقوق اإلنسان والحريات
األساســية للنــاس جميعــا ،دون تمييــزبســبب العــرق أوالجنــس أواللغــة أوالديــن،
وإذ تــرى أن اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان يعلــن أن البشــر يولــدون
جميعــا أح ـرارا ومتســاوين فــي الكرامــة والحقــوق ،وأن لــكل إنســان حــق التمتــع
بجميع الحقوق والحريات املقررة فيه ،دون أي تمييزال سيما بسبب العرق أو
اللــون أو األصــل القومــي،
وإذ تــرى أن جميــع البشــر متســاوون أمــام القانــون ولهــم حــق متســاو فــي
حمايتــه لهــم مــن أي تمييــز ومــن أي تحريــض علــى التمييــز،
وإذ ترى أن األمم املتحدة قد شجبت االستعماروجميع ممارسات العزل
والتمييزاملقترنة به ،بكافة أشكالها وحيثما وجدت ،وأن إعالن منح االستقالل
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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للبلدان والشعوب املستعمرة الصادرفي  14كانون األول/ديسمبر ( 1960قرار
الجمعيــة العامــة ( 1514د ))15-قــد أكــد وأعلــن رســميا ضــرورة وضــع حــد لهــا
بســرعة وبدون قيد أو شــرط،
وإذ تــرى أن إعــان األمــم املتحــدة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز
العنصــري الصــادرفــي  20تشــرين الثاني/نوفمبــر ( 1963ق ـرارالجمعيــة العامــة
( 1904د ))18-يؤكــد رســميا ضــرورة القضــاء الســريع علــى التمييــز العنصــري
فــي جميــع أنحــاء العالــم ،بكافــة أشــكاله ومظاهــره ،وضــرورة تأميــن فهــم كرامــة
الشــخص اإلنســاني واحترامهــا،
وإيمانــا منهــا بــأن أي مذهــب للتفــوق القائــم علــى التفرقــة العنصريــة
مذهــب خاطــئ علميــا ومشــجوب أدبيــا وظالــم وخطــراجتماعيــا ،وبأنــه ال يوجــد
أي مبــرر نظــري أو عملــي للتمييــز العنصــري فــي أي مــكان،
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وإذ تؤكــد مــن جديــد أن التمييــز بيــن البشــر بســبب العــرق أو اللــون أو
األصل االثني يشكل عقبة تعترض العالقات الودية والسلمية بين األمم وواقعا
مــن شــأنه تعكيــر الســلم واألمــن بيــن الشــعوب واإلخــال بالوئــام بيــن أشــخاص
يعيشــون جنبــا إلــى جنــب حتــى فــي داخــل الدولــة الواحــدة،
وإيمانــا منهــا بــأن وجــود حواجــز عنصريــة أمــر منــاف للمثــل العليــا ألي
مجتمــع إنســاني،
وإذ يساورها شديد القلق ملظاهرالتمييزالعنصري التي ال تزال ملحوظة
فــي بعــض مناطــق العالــم ،وللسياســات الحكوميــة القائمــة علــى أســاس التفــوق
العنصري أو الكراهية العنصرية مثل سياسات الفصل العنصري أو العزل أو
التفرقة،
وقــد عقــدت عزمهــا علــى اتخــاذ جميــع التدابيــر الالزمــة للقضــاء الســريع
على التمييزالعنصري بكافة أشكاله ومظاهره ،وعلى منع املذاهب واملمارسات
العنصريــة ومكافحتهــا بغيــة تعزيــز التفاهــم بيــن األجنــاس وبنــاء مجتمــع عالمــي
متحــرر مــن جميــع أشــكال العــزل والتمييــزالعنصرييــن،
وإذ تذكــراالتفاقيــة املتعلقــة بالتمييــزفــي مجــال االســتخدام واملهنــة التــي
أقرتهــا منظمــة العمــل الدوليــة فــي عــام  ،1958واتفاقيــة مكافحــة التمييــز فــي
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

ورغبة منها في تنفيذ املبادئ الواردة في إعالن األمم املتحدة للقضاء على
التمييــزالعنصــري بكافــة أشــكاله ،وفــي تأميــن اتخــاذ التدابيــرالعمليــة الالزمــة فــي
أقــرب وقــت ممكــن لتحقيــق ذلك،
قد اتفقت على ما يلي:
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التعليــم والتــي أقرتهــا منظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة فــي عــام
،1960

الجزء األول
املادة 1
 -1فــي هــذه االتفاقيــة ،يقصــد بتعبيــر «التمييــز العنصــري» أي تمييــز أو
اســتثناء أو تقييــد أو تفصيــل يقــوم علــى أســاس العــرق أو اللــون أو النســب أو
األصل القومي أواالثني ويستهدف أويستتبع تعطيل أوعرقلة االعتراف بحقوق
اإلنســان والحريات األساســية أو التمتع بها أو ممارســتها ،على قدم املســاواة ،في
امليدان السيا�سي أواالقتصادي أواالجتماعي أوالثقافي أوفي أي ميدان آخرمن
مياديــن الحيــاة العامــة.
 -2ال تســري هــذه االتفاقيــة علــى أي تمييــزأو اســتثناء أو تقييــد أو تفضيــل
بيــن املواطنيــن وغيــراملواطنيــن مــن جانــب أيــة دولــة طرف فيها.
 -3يحظــرتفســيرأي حكــم مــن أحــكام هــذه االتفاقيــة بمــا ينطــوي علــى أي
مســاس باألحــكام القانونيــة الســارية فــي الــدول األطـراف فيمــا يتعلــق بالجنســية أو
املواطنة أوالتجنس ،شرط خلوهذه األحكام من أي تمييزضد أي جنسية معينة.
 -4ال تعتبــرمــن قبيــل التمييــزالعنصــري أيــة تدابيــرخاصــة يكــون الغــرض
الوحيد من اتخاذها تأمين التقدم الكافي لبعض الجماعات العرقية أو االثنية
املحتاجــة أو لبعــض األف ـراد املحتاجيــن إلــى الحمايــة التــي قــد تكــون الزمــة لتلــك
الجماعات وهؤالء األفراد لتضمن لها ولهم املساواة في التمتع بحقوق اإلنسان
والحريــات األساســية أو ممارســاتها ،شــرط عــدم تأديــة تلــك التدابيــر ،كنتيجــة
لذلــك ،إلــى إدامــة قيــام حقــوق منفصلــة تختلــف باختــاف الجماعــات العرقيــة،
وشــرط عــدم اســتمرارها بعــد بلــوغ األهــداف التــي اتخــذت مــن أجلهــا.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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املادة 2
 -1تشــجب الــدول األط ـراف التمييــز العنصــري وتتعهــد بــأن تنتهــج ،بــكل
الوســائل املناســبة ودون أي تأخيــر ،سياســة للقضــاء علــى التمييــز العنصــري
بكافــة أشــكاله وتعزيــز التفاهــم بيــن جميــع األجنــاس ،وتحقيقــا لذلــك:
(أ) تتعهــد كل دولــة طــرف بعــدم إتيــان أي عمــل أو ممارســة مــن أعمــال أو
ممارســات التمييــز العنصــري ضــد األشــخاص أو جماعــات األشــخاص
أو املؤسســات ،وبضمــان تصــرف جميــع الســلطات العامــة واملؤسســات
العامــة ،القوميــة واملحليــة ،طبقــا لهــذا االلت ـزام،
(ب) تتعهد كل دولة طرف بعدم تشجيع أوحماية أوتأييد أي تمييزعنصري
يصدرعن أي شخص أوأية منظمة،
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(ج) تتخذ كل دولة طرف تدابيرفعالة إلعادة النظرفي السياسات الحكومية
القومية واملحلية ،ولتعديل أو إلغاء أو إبطال أية قوانين أو أنظمة تكون
مؤدية إلى إقامة التمييزالعنصري أوإلى إدامته حيثما يكون قائما،
(د) تقوم كل دولة طرف ،بجميع الوسائل املناسبة ،بما في ذلك التشريعات
املقتضــاة إذا تطلبتهــا الظــروف ،بحظــروإنهــاء أي تمييــزعنصــري يصــدر
عــن أي أشــخاص أو أيــة جماعــة أو منظمــة،
(هـ) تتعهد كل دولة طرف بأن تشجع ،عند االقتضاء ،املنظمات والحركات
االندماجية املتعددة األجناس والوسائل األخرى الكفيلة بإزالة الحواجز
بين األجناس ،وبأن تثبط كل ما من شأنه تقوية االنقسام العنصري.
 -2تقــوم الــدول األطـراف ،عنــد اقتضــاء الظــروف ذلــك ،باتخــاذ التدابيــر
الخاصة وامللموسة الالزمة ،في امليدان االجتماعي وامليدان االقتصادي وامليدان
الثقافــي واملياديــن األخــرى ،لتأميــن النمــاء الكافــي والحمايــة الكافيــة لبعــض
الجماعات العرقية أو لألفراد املنتمين إليها ،على قصد ضمان تمتعها وتمتعهم
التام املتســاوي بحقوق اإلنســان والحريات األساســية .وال يجوز في أية حال أن
يترتب على هذه التدابير ،كنتيجة لذلك ،إدامة أية حقوق متفاوتة أو مستقلة
تختلف باختالف الجماعات العرقية بعد بلوغ األهداف التي اتخذت من أجلها.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

تشــجب الــدول األط ـراف بصفــة خاصــة العــزل العنصــري والفصــل
العنصــري ،وتتعهــد بمنــع وحظــرواســتئصال كل املمارســات املماثلــة فــي األقاليــم
الخاضعــة لواليتهــا.
املادة 4
تشجب الدول األطراف جميع الدعايات والتنظيمات القائمة على األفكار
أو النظريات القائلة بتفوق أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل اثني واحد،
أو التــي تحــاول تبريــرأو تعزيــزأي شــكل مــن أشــكال الكراهيــة العنصريــة والتمييــز
العنصــري ،وتتعهــد باتخــاذ التدابيــرالفوريــة اإليجابيــة الراميــة إلــى القضــاء علــى
كل تحريــض علــى هــذا التمييــزوكل عمــل مــن أعمالــه ،وتتعهــد خاصــة ،تحقيقــا
لهــذه الغايــة ومــع املراعــاة الحقــة للمبــادئ الــواردة فــي اإلعــان العالمــي لحقــوق
اإلنســان وللحقــوق املقــررة صراحــة فــي املــادة  5مــن هــذه االتفاقيــة ،بمــا يلــي:
(أ) اعتبــار كل نشــر لألفــكار القائمــة علــى التفــوق العنصــري أو الكراهيــة
العنصريــة ،وكل تحريــض علــى التمييــز العنصــري وكل عمــل مــن أعمــال
العنف أو تحريض على هذه األعمال يرتكب ضد أي عرق أو أية جماعة
من لون أو أصل أثني آخر ،وكذلك كل مســاعدة للنشــاطات العنصرية،
بمــا فــي ذلــك تمويلهــا ،جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون،
(ب) إعــان عــدم شــرعية املنظمــات ،وكذلــك النشــاطات الدعائيــة املنظمــة
وســائر النشــاطات الدعائيــة ،التــي تقــوم بالترويــج للتمييــز العنصــري
والتحريــض عليــه ،وحظــرهــذه املنظمــات والنشــاطات واعتبــاراالشــتراك
فــي أيهــا جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون،
(ج) عــدم الســماح للســلطات العامــة أو املؤسســات العامــة ،القوميــة أو
املحليــة ،بالترويــج للتمييــز العنصــري أو التحريــض عليــه.
املادة 5
إيفــاء لاللتزامــات األساســية املقــررة فــي املــادة  2مــن هــذه االتفاقيــة،
تتعهــد الــدول األطـراف بحظــرالتمييــزالعنصــري والقضــاء عليــه بكافــة أشــكاله،
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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املادة 3
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وبضمــان حــق كل إنســان ،دون تمييــزبســبب العــرق أو اللــون أو األصــل القومــي
أو االثنــي ،فــي املســاواة أمــام القانــون ،ال ســيما بصــدد التمتــع بالحقــوق التاليــة:
(أ) الحق في معاملة على قدم املساواة أمام املحاكم وجميع الهيئات األخرى
التي تتولى إقامة العدل،
(ب) الحــق فــي األمــن علــى شــخصه وفــي حمايــة الدولــة لــه مــن أي عنــف أوأذى
بدني ،يصدرســواء عن موظفين رســميين أو عن أية جماعة أو مؤسســة،
(ج) الحقــوق السياســية ،وال ســيما حــق االشــتراك فــي االنتخابــات -اقتراعــا
وترشيحا -على أساس االقتراع العام املتساوي ،واإلسهام في الحكم وفي
إدارة الشــؤون العامــة علــى جميــع املســتويات ،وتولــي الوظائــف العامــة
علــى قــدم املســاواة،
(د) الحقوق املدنية األخرى ،وال سيما:
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« »1الحق في حرية الحركة واإلقامة داخل حدود الدولة،
« »2الحق في مغادرة أي بلد ،بما في ذلك بلده ،وفي العودة إلى بلده،
« »3الحق في الجنسية،
« »4حق التزوج واختيارالزوج،
« »5حق التملك بمفرده أو باالشتراك مع آخرين،
« »6حق اإلرث،
« »7الحق في حرية الفكروالعقيدة والدين،
« »8الحق في حرية الرأي والتعبير،
« »9الحــق فــي حريــة االجتمــاع الســلمي وتكويــن الجمعيــات الســلمية أو
االنتمــاء إليهــا،
(هــ) الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،وال ســيما الحقــوق
التاليــة:
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

« »2حق تكوين النقابات واالنتماء إليها،
« »3الحق في السكن،
« »4حــق التمتــع بخدمــات الصحــة العامــة والرعايــة الطبيــة والضمــان
االجتماعــي والخدمــات االجتماعيــة،
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« »1الحــق فــي العمــل ،وفــي حريــة اختيــار نــوع العمــل ،وفــي شــروط عمــل
عادلــة مرضيــة ،وفــي الحمايــة مــن البطالــة ،وفــي تقا�ضــي أجــرمتســاو عــن
العمــل املتســاوي ،وفــي نيــل مكافــأة عادلــة مرضيــة،

« »5الحق في التعليم والتدريب،
« »6حق اإلسهام على قدم املساواة في النشاطات الثقافية،
(و) الحق في دخول أي مكان أومرفق مخصص النتفاع سواد الجمهور ،مثل
وسائل النقل والفنادق واملطاعم واملقاهي واملسارح والحدائق العامة.
املادة 6
تكفــل الــدول األط ـراف لــكل إنســان داخــل فــي واليتهــا حــق الرجــوع إلــى
املحاكم الوطنية وغيرها من مؤسسات الدولة املختصة لحمايته ورفع الحيف
عنه على نحوفعال بصدد أي عمل من أعمال التمييزالعنصري يكون انتهاكا ملا
له من حقوق اإلنسان والحريات األساسية ويتنافى مع هذه االتفاقية ،وكذلك
حــق الرجــوع إلــى املحاكــم املذكــورة التماســا لتعويــض عــادل مناســب أو ترضيــة
عادلــة مناســبة عــن أي ضــرر لحقــه كنتيجــة لهــذا التمييــز.
املادة 7
تتعهــد الــدول األط ـراف بــأن تتخــذ تدابيــر فوريــة وفعالــة ،وال ســيما فــي
مياديــن التعليــم والتربيــة والثقافــة واإلعــام بغيــة مكافحــة النعـرات املؤديــة إلــى
التمييــزالعنصــري وتعزيــزالتفاهــم والتســامح والصداقــة بيــن األمــم والجماعــات
العرقية أواالثنية األخرى ،وكذلك لنشرمقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة،
واإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان ،وإعــان األمــم املتحــدة للقضــاء علــى جميــع
أشــكال التمييــزالعنصــري ،وهــذه االتفاقيــة.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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الجزء الثاني
املادة 8
 -1تنشــأ لجنــة تســمي لجنــة القضــاء علــى التمييــزالعنصــري (ويشــارإليهــا
فيما يلي باسم «اللجنة») ،تكون مؤلفة من ثمانية عشرخبيرا من ذوي الخصال
الخلقية الرفيعة املشهود لهم بالتجرد والنزاهة ،تنتخبهم الدول األطراف من بين
مواطنيها ويخدمون بصفتهم الشخصية ،ويراعي في تأليف اللجنة تأمين التوزيع
الجغرافي العادل وتمثيل األلوان الحضارية املختلفة والنظم القانونية الرئيسية.
 -2ينتخب أعضاء اللجنة باالقتراع الســري من قائمة بأســماء أشــخاص
ترشــحهم الــدول األط ـراف .لــكل دولــة مــن الــدول األط ـراف أن ترشــح شــخصا
واحــد مــن مواطنيهــا.
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 -3يجــري االنتخــاب األول بعــد ســتة أشــهر مــن تاريــخ بــدء نفــاذ هــذه
االتفاقيــة .ويقــوم األميــن العــام لألمــم املتحــدة ،قبــل ثالثــة أشــهر علــى األقــل
مــن موعــد إجـراء أي انتخــاب ،بتوجيــه رســالة إلــى الــدول األطـراف يدعوهــا فيهــا
إلــى تقديــم أســماء مرشــحيها فــي غضــون شــهرين ،ثــم يضــع األميــن العــام قائمــة
ألفبائية بأسماء جميع هؤالء املرشحين مع بيان الدول األطراف التي رشحتهم،
ويبلــغ هــذه القائمــة إلــى الــدول األط ـراف.
 -4ينتخــب أعضــاء اللجنــة فــي اجتمــاع تعقــده الــدول األط ـراف بدعــوة
مــن األميــن العــام فــي مقــراألمــم املتحــدة .وفــي هــذا االجتمــاع ،الــذي يكتمــل فيــه
النصــاب بحضــور ممثلــي ثلثــي الــدول األط ـراف ،يفــوز فــي االنتخــاب لعضويــة
اللجنــة ،املرشــحون الذيــن ينالــون أكبــر عــدد مــن األصــوات واألغلبيــة املطلقــة
ألصــوات ممثلــي الــدول األط ـراف الحاضريــن واملقترعيــن.
( -5أ) يكــون انتخــاب أعضــاء اللجنــة لواليــة مدتهــا أربــع ســنوات ،علــى أن
تنتهــي بانقضــاء ســنتين واليــة تســعة مــن األعضــاء الفائزيــن فــي االنتخــاب
األول ،ويقــوم رئيــس اللجنــة ،فــور انتهــاء االنتخــاب األول ،باختيــارأســماء
هــؤالء األعضــاء التســعة بالقرعــة،
(ب) مــن أجــل مــلء املقاعــد التــي تشــغر عرضــا ،تقــوم الدولــة الطــرف التــي
انقطع خبيرها من مباشرة مهمته كعضو في اللجنة بتعيين خبيرآخرمن
بيــن مواطنيهــا ،رهنــا بإقـراراللجنــة لهــذا التعييــن.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

املادة 9
 -1تتعهــد كل دولــة مــن الــدول األطـراف بــأن تقــدم إلــى األميــن العــام لألمــم
املتحــدة ،لتنظــر فيــه اللجنــة ،تقري ـرا عــن التدابيــر التشــريعية أو القضائيــة
أو اإلداريــة أو التدابيــر األخــرى التــي اتخذتهــا والتــي تمثــل إعمــاال ألحــكام هــذه
االتفاقيــة ،وبــأن تفعــل ذلــك:
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 -6تتحمل الدول األطراف نفقات أعضاء اللجنة أثناء تأديتهم ملهامهم.

(أ) في غضون سنة من بعد بدء نفاذ االتفاقية إزاءها،
(ب) ثــم مــرة كل ســنتين ،وكذلــك كلمــا طلبــت إليهــا اللجنــة ذلــك .وللجنــة أن
تطلــب مزيــدا مــن املعلومــات مــن الــدول األطـراف.
 -2تقــوم اللجنــة ،عــن طريــق األميــن العــام ،بتقديــم تقريــر ســنوي عــن
أعمالهــا إلــى الجمعيــة العامــة ،ويجــوز لهــا إبــداء اقتراحــات وتوصيــات عامــة
اســتنادا إلــى دراســتها للتقاريــر واملعلومــات الــواردة مــن الــدول األط ـراف .ويتــم
إبــاغ هــذه االقتراحــات والتوصيــات العامــة إلــى الجمعيــة العامــة مشــفوعة بأيــة
مالحظــات قــد تبديهــا الــدول األط ـراف.
املادة 10
 -1تتولى اللجنة وضع نظامها الداخلي.
 -2تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها ملدة سنتين.
 -3يتولى األمين العام لألمم املتحدة تزويد اللجنة بأمانتها.
 -4تعقد اللجنة اجتماعاتها عادة في مقراألمم املتحدة.
املادة 11
 -1إذا اعتبــرت دولــة طــرف أن دولــة طرفــا أخــرى ال تضــع أحــكام هــذه
االتفاقية موضع التنفيذ ،كان لها أن تلفت نظراللجنة إلى ذلك .وتقوم اللجنة
حينئــذ بإحالــة رســالة لفــت النظــر إلــى الدولــة الطــرف املعنيــة .وتقــوم الدولــة
املرســل إليهــا بموافــاة اللجنــة كتابيــا ،فــي غضــون ثالثــة أشــهر ،باإليضاحــات أو
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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البيانــات الالزمــة لجــاء املســألة مــع اإلشــارة عنــد االقتضــاء إلــى أيــة تدابيــرربمــا
تكــون قــد اتخذتهــا لتــدارك األمــر.
 -2عند تعذرتسوية املسألة تسوية مرضية لكال الطرفين إما عن طريق
املفاوضــات الثنائيــة وإمــا بــأي إجـراء آخــرمتــاح لهمــا ،خــال ســتة أشــهرمــن بعــد
تلقــي الدولــة املرســل إليهــا للرســالة األولــي ،يكــون ألي مــن الدولتيــن حــق إحالــة
املسألة مرة أخري إلى اللجنة بإشعارترسله إليها كما ترسله إلى الدولة األخرى.
 -3تنظــراللجنــة فــي أيــة مســائل محالــة إليهــا وفقــا للفقــرة  2مــن هــذه املــادة
بعــد اإلســتيثاق مــن أنــه قــد تــم اللجــوء إلــى جميــع طــرق التظلــم املحليــة املتوفــرة
واســتنفادها فــي القضيــة ،وفقــا ملبــادئ القانــون الدولــي املعتــرف بهــا عمومــا .وال
تنطبق هذه القاعدة في الحاالت التي يستغرق فيها إجراء التظلم مددا تتجاوز
الحــدود املعقولــة.
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 -4يجــوز للجنــة ،فــي أيــة مســألة محالــة إليهــا ،أن تطلــب إلــى الدولتيــن
الطرفيــن املعنيتيــن تزويدهــا بأيــة معلومــات أخــري ذات شــأن.
 -5يحــق لــكل دولــة مــن الدولتيــن الطرفيــن املعنيتيــن ،عنــد نظــر اللجنــة
فــي أيــة مســألة تتناولهــا هــذه املــادة ،إيفــاد ممثــل لهــا لالشــتراك فــي أعمــال اللجنــة،
دون التمتــع بحــق التصويــت ،طــوال فتــرة النظــرفــي هــذه املســألة.
املادة 12
 -1أ) يقــوم رئيــس اللجنــة ،بعــد حصولهــا علــى جميــع املعلومــات التــي تراهــا
الزمــة وقيامهــا بتدقيقهــا ومقارنتهــا ،بتعييــن هيئــة توفيــق خاصــة (يشــار
إليهــا فيمــا يلــي باســم «الهيئــة») تتألــف مــن خمســة أشــخاص يجــوز أن
يكونوا من أعضاء اللجنة أو من غيرأعضائها .ويتم تعيين أعضاء الهيئة
بموافقــة طرفــي الن ـزاع باإلجمــاع ،وتتــاح للدولتيــن املعنيتيــن اإلفــادة مــن
مســاعيها الحميــدة بغيــة الوصــول إلــى حــل ودي للمســألة علــى أســاس
احت ـرام هــذه االتفاقيــة،
(ب) عنــد تعــذروصــول الدولتيــن الطرفيــن فــي النـزاع خــال ثالثــة أشــهرإلــى
اتفاق على تكوين الهيئة كلها أو بعضها ،تقوم اللجنة بانتخاب األعضاء
غيــراملتفــق عليهــم مــن بيــن أعضائهــا هــي باالقتـراع الســري وبأغلبيــة الثلثيــن.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

 -3تنتخب الهيئة رئيسها وتضع نظامها الداخلي.
 -4تعقــد الهيئــة اجتماعاتهــا عــادة فــي مقــراألمــم املتحــدة ،أو فــي أي مــكان
مناســب آخــرتعينــه.
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 -2يعمــل أعضــاء الهيئــة فيهــا بصفتهــم الشــخصية ،وال يجــوز أن يكونــوا
مــن مواطنــي الدولتيــن الطرفيــن فــي الن ـزاع أو الــدول غيــر األط ـراف فــي هــذه
االتفاقيــة.

 -5توفــر أيضــا للهيئــة املنبثقــة عــن أي ن ـزاع بيــن دولتيــن مــن الــدول
األط ـراف خدمــات األمانــة املوفــرة وفقــا للفقــرة  3مــن املــادة  10مــن هــذه
االتفاقيــة.
 -6تتقاســم الدولتــان الطرفــان فــي النـزاع بالتســاوي ســداد جميــع نفقــات
أعضــاء الهيئــة وفقــا لتقديـرات يضعهــا األميــن العــام لألمــم املتحــدة.
 -7لألمين العام لألمم املتحدة سلطة القيام ،عند اللزوم ،بدفع نفقات
أعضــاء الهيئــة قبــل ســداد الدولتيــن الطرفيــن فــي الن ـزاع لهــا وفقــا للفقــرة  6مــن
هــذه املادة.
 -8توضــع املعلومــات التــي حصلــت عليهــا اللجنــة وقامــت بتدقيقهــا
ومقارنتهــا تحــت تصــرف الهيئــة ،التــي يجــوز لهــا أيضــا أن تطلــب إلــى الدولتيــن
املعنيتيــن تزويدهــا بأيــة معلومــات أخــري ذات شــأن.
املادة 13
 -1متــى اســتنفدت الهيئــة النظــرفــي املســألة ،تقــوم بإعــداد تقريــرتقدمــه
إلــى رئيــس اللجنــة ،يتضمــن النتائــج التــي توصلــت إليهــا بشــأن جميــع املســائل
الوقائعيــة املتصلــة بالن ـزاع بيــن الطرفيــن ،ويضــم التوصيــات التــي تراهــا مالئمــة
لحــل الن ـزاع حــا وديــا.
 -2يقــوم رئيــس اللجنــة بإرســال تقريــر الهيئــة إلــى كل دولــة مــن الدولتيــن
الطرفيــن فــي الن ـزاع .وتقــوم كل منهمــا ،فــي غضــون ثالثــة أشــهر ،بإعــام رئيــس
اللجنــة بقبولهــا أو عــدم قبولهــا للتوصيــات الــواردة فــي تقريــر الهيئــة.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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 -3يقــوم رئيــس اللجنــة ،بعــد انقضــاء الفتــرة املنصــوص عليهــا فــي الفقــرة
 2مــن هــذه املــادة ،بإرســال تقريــرالهيئــة وبيانــي الدولتيــن الطرفيــن املعنيتيــن إلــى
ســائرالــدول األطـراف األخــرى فــي هــذه االتفاقيــة.
املادة 14
 -1ألية دولة طرف أن تعلن في أي حين أنها تعترف باختصاص اللجنة في
اســتالم ودراســة الرســائل املقدمة من األفراد أو من جماعات األفراد الداخلين
فــي واليــة هــذه الدولــة الطــرف والذيــن يدعــون أنهــم ضحايــا أي انتهــاك مــن جانبهــا
ألي حــق مــن الحقــوق املقــررة فــي هــذه االتفاقيــة ،وال يجــوز للجنــة قبــول اســتالم
أية رســالة تتعلق بأية دولة طرف لم تصدرمثل هذا اإلعالن.
 -2أليــة دولــة طــرف تصــدر إعالنــا علــى النحــو املنصــوص فــي الفقــرة 1
مــن هــذه املــادة أن تن�شــئ أو تعيــن جهــازا فــي إطــارنظامهــا القانونــي القومــي يكــون
مختصــا باســتالم ونظــر االلتماســات املقدمــة مــن األف ـراد وجماعــات األف ـراد
الداخليــن فــي واليتهــا والذيــن يدعــون أنهــم ضحايــا انتهــاك ألي مــن الحقــوق
املقــررة فــي هــذه االتفاقيــة ويكونــون قــد اســتنفدوا طــرق التظلــم املحليــة
املتوفــرة األخــرى.
 -3تقــوم الدولــة الطــرف املعنيــة بإيــداع اإلعــان الصــادروفقــا للفقــرة 1
مــن هــذه املــادة ،واســم الجهــازاملنشــأ أو املعيــن وفقــا للفقــرة  2مــن هــذه املــادة،
لــدي األميــن العــام لألمــم املتحــدة ،ويقــوم األميــن العــام بإرســال صــور عنهمــا إلــى
الــدول األطـراف األخــرى ،ويجــوز ســحب هــذا اإلعــان فــي أي وقــت بإشــعاريرســل
إلى األمين العام ،ولكن ال يكون لهذا السحب أي أثرفي الرسائل التي تكون قيد
نظــراللجنــة.
 -4يحتفــظ الجهــازاملنشــأ أو املعيــن وفقــا للفقــرة  2مــن هــذه املــادة بســجل
لاللتماســات ويقــوم ســنويا بإيــداع األميــن العــام ،مــن خــال القنــوات املناســبة،
صــورا مصدقــة لهــذا الســجل ،علــى أن ال تــذاع محتوياتهــا علــى الجمهــور.
 -5يكــون للملتمــس ،إذا لــم ينجــح فــي الحصــول علــى مــا طلبــه مــن الجهــاز
املنشــأ أو املعين وفقا للفقرة  2من هذه املادة ،الحق في إبالغ شــكواه إلى اللجنة
في غضون ســتة أشــهر.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

(ب) تقــوم الدولــة املتلقيــة ،فــي غضــون ثالثــة أشــهر ،بموافــاة اللجنــة
باإليضاحــات أو البيانــات الكتابيــة الالزمــة لجــاء املســألة ،مــع اإلشــارة،
عنــد االقتضــاء ،إلــى أيــة تدابيــر قــد تكــون اتخذتهــا لتــدارك األمــر.
 -7أ) تنظــر اللجنــة فــي الرســائل فــي ضــوء جميــع املعلومــات املوفــرة لهــا مــن
الدولــة الطــرف املعنيــة ومــن امللتمــس .وال يجــوز للجنــة أن تنظــر فــي أيــة
رســالة مــن امللتمــس إال بعــد اإلســتيثاق مــن كونــه قــد اســتنفذ جميــع
طــرق الرجــوع املحليــة املتاحــة .وال تنطبــق هــذه القاعــدة فــي الحــاالت التــي
يســتغرق فيهــا إج ـراء التظلــم مــددا تتجــاوز الحــدود املعقولــة.
(ب) تقــوم اللجنــة بموافــاة الدولــة الطــرف املعنيــة وامللتمــس باالقتراحــات
والتوصيــات التــي قــد تــري إبداءهــا.
 -8تراعــي اللجنــة تضميــن تقريرهــا الســنوي موجـزا لهــذه الرســائل ،وعنــد
االقتضــاء ،موجـزا لإليضاحــات والبيانــات املقدمــة مــن الــدول األطـراف املعنية،
والقتراحاتهــا وتوصياتهــا هــي.
 -9ال يبــدأ اختصــاص اللجنــة فــي مباشــرة الوظائــف املنصــوص عليهــا فــي
هــذه املــادة إال بعــد قيــام عشــرمــن الــدول األطـراف فــي هــذه االتفاقيــة علــى األقــل
بإصــداراإلعالنــات الالزمــة وفقــا للفقــرة  1مــن هــذه املــادة.
املادة 15
 -1بانتظــار تحقيــق أغ ـراض إعــان منــح االســتقالل للبلــدان والشــعوب
املســتعمرة الــواردة فــي قـرارالجمعيــة العامــة ( 1514د )15-املــؤرخ فــي  14كانــون
األول/ديســمبر  ،1960ال تفــرض أحــكام هــذه االتفاقيــة أي تقييــد لحــق تقديــم
االلتماســات الــذي منحتــه لهــذه الشــعوب الصكــوك الدوليــة األخــرى أو األمــم
املتحــدة ووكاالتهــا املتخصصــة.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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 -6أ) تقوم اللجنة ،سـرا ،باســتدعاء نظرالدولة الطرف املدعي انتهاكها ألي
حكــم مــن أحــكام هــذه االتفاقيــة إلــى أيــة شــكوى أبلغــت إليهــا ،إال أنــه ال
يجوز كشف هوية الفرد املعني أو جماعات األفراد املعنية إال بموافقته
أو موافقتهــا الصريحــة .وال يجــوز للجنــة أن تقبــل اســتالم أيــة رســائل
مغفلــة املصــدر.
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 -2أ) تتلقى اللجنة املنشأة بموجب الفقرة  1من املادة  8من هذه االتفاقية
مــن هيئــات األمــم املتحــدة املعنيــة باملســائل املتصلــة مباشــرة بمبــادئ
هــذه االتفاقيــة وأغراضهــا ،وبمناســبة نظــرهــذه الهيئــات فــي االلتماســات
املعروضــة عليهــا واملقدمــة إليهــا مــن ســكان األقاليــم املشــمولة بالوصايــة
وغيــراملتمتعــة بالحكــم الذاتــي وســائراألقاليــم األخــرى التــي يســري عليهــا
قرارالجمعية العامة ( 1514د ،)15-صور تلك االلتماسات ،وتنهي إليها
آراءهــا وتوصياتهــا بشــأنها.
(ب) تتلقــى اللجنــة مــن هيئــات األمــم املتحــدة املختصــة نســخا مــن التقاريــر
املتعلقة بالتدابيرالتشريعية أو القضائية أو اإلدارية أو التدابيراألخرى،
املتصلــة مباشــرة بمبــادئ هــذه االتفاقيــة وأغراضهــا التــي تطبقهــا الــدول
القائمــة بــاإلدارة فــي األقاليــم املشــار إليهــا فــي البنــد (أ) مــن هــذه الفقــرة،
وتبــدي اللجنــة لهــذه الهيئــات آراءهــا وتوصياتهــا.
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 -3تــدرج اللجنــة فــي تقريرهــا إلــى الجمعيــة العامــة موج ـزا لاللتماســات
والتقاريرالتي تلقتها من هيئات األمم املتحدة ،وكذلك آراءها وتوصياتها بشــأن
هــذه االلتماســات والتقاريــر.
 -4تلتمس اللجنة من األمين العام لألمم املتحدة تزويدها بكل املعلومات
املتصلــة بأغـراض هــذه االتفاقيــة واملتوفــرة لديــه بشــأن األقاليــم املشــارإليهــا فــي
الفقــرة ( 2أ) مــن هــذه املــادة.
املادة 16
تطبق األحكام املتعلقة بتسوية املنازعات أوحسم الشكاوي واملنصوص
عليهــا فــي هــذه االتفاقيــة دون اإلخــال بــأي مــن اإلج ـراءات األخــرى املتعلقــة
بتســوية املنازعــات أو حســم الشــكاوي فــي ميــدان التمييــزواملقــررة فــي الصكــوك
التأسيسية لألمم املتحدة ووكاالتها املتخصصة أو في االتفاقيات املعتمدة من
قبــل الهيئــات املذكــورة ،وال تحــول تلــك األحــكام دون لجــوء الــدول األطـراف إلــى
إجـراءات أخــري لتســوية املنازعــات وفقــا لالتفاقــات الدوليــة العامــة أو الخاصــة
النافــذة فيمــا بينهــا.

ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

املادة 17
 -1هــذه االتفاقيــة متاحــة لتوقيــع أي دولــة عضــو فــي األمــم املتحــدة أو
عضوفي أية وكالة من وكاالتها املتخصصة ،وأية دولة طرف في النظام األسا�سي
ملحكمة العدل الدولية ،وأية دولة أخري دعتها الجمعية العامة لألمم املتحدة
إلــى أن تصبــح طرفــا فــي هــذه االتفاقيــة.
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الجزء الثالث

 -2تخضــع هــذه االتفاقيــة للتصديــق .وتــودع صكــوك التصديــق لــدي
األميــن العــام لألمــم املتحــدة.
املادة 18
 -1يتــاح االنضمــام إلــى هــذه االتفاقيــة أليــة دولــة مــن الــدول املشــارإليهــا فــي
الفقــرة  1مــن املــادة  17مــن االتفاقيــة.
 -2يقع االنضمام بإيداع صك انضمام لدي األمين العام لألمم املتحدة.
املادة 19
 -1يبــدأ نفــاذ االتفاقيــة فــي اليــوم الثالثيــن التالــي لتاريــخ إيــداع وثيقــة
التصديــق أو االنضمــام الســابعة والعشــرين لــدي األميــن العــام لألمــم املتحــدة.
 -2أما الدول التي تصدق هذه االتفاقية أو تنضم إليها بعد أن يكون قد
تــم إيــداع وثيقــة التصديــق أو االنضمــام الســابعة والعشــرين فيبــدأ نفــاذ هــذه
االتفاقيــة إزاء كل منهــا فــي اليــوم الثالثيــن التالــي لتاريــخ إيــداع صــك تصديقهــا أو
صــك انضمامهــا.
املادة 20
 -1يتولــى األميــن العــام لألمــم املتحــدة تلقــي التحفظــات املبــداة مــن
الــدول لــدي تصديقهــا علــى هــذه االتفاقيــة أو انضمامهــا إليهــا وتعميــم هــذه
التحفظــات علــى جميــع الــدول التــي تكــون أطرافــا فــي هــذه االتفاقيــة أو قــد
تصبــح أطرافــا فيهــا .وتقــوم كل دولــة لديهــا أي اعتـراض علــى أي تحفــظ بإبــاغ
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األميــن العــام ،فــي غضــون تســعين يومــا مــن تاريــخ التعميــم املذكــور ،بعــدم
قبولهــا لهــذا التحفــظ.
 -2ال يسمح بأي تحفظ يكون منافيا ملوضوع هذه االتفاقية ومقصدها،
كمــا ال يســمح بــأي تحفــظ يكــون مــن شــأنه تعطيــل عمــل أيــة هيئــة مــن الهيئــات
املنشــأة بهــا .ويعتبــرالتحفــظ منافيــا أو تعطيليــا إذا اعتــرض عليــه مــا ال يقــل عــن
ثلثــي الــدول األطـراف فــي هــذه االتفاقيــة.
 -3يجــوز ســحب التحفظــات فــي أي وقــت بإخطــاريوجــه إلــى األميــن العــام.
ويبــدأ نفــاذ هــذا اإلخطــارفــي تاريــخ اســتالمه.
املادة 21
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لكل دولة طرف نقض هذه االتفاقية بإشعاركتابي ترسله إلى األمين العام
لألمم املتحدة .ويبدأ نفاذ النقض بعد عام من ورود اإلشعارإلى األمين العام.
املادة 22
فــي حالــة أي ن ـزاع ينشــأ بيــن دولتيــن أو أكثــر مــن الــدول األط ـراف بشــأن
تفســير هــذه االتفاقيــة أو تطبيقهــا وتتعــذر تســويته باملفاوضــة أو اإلج ـراءات
املنصوص عليها صراحة في هذه االتفاقية ،يحال هذا النزاع بناء على طلب أي
مــن أطرافــه ،إلــى محكمــة العــدل الدوليــة للفصــل فيــه ،مــا لــم يتفــق املتنازعــون
علــى طريقــة أخــري لتســويته.
املادة 23
 -1ألية دولة طرف في أي وقت ،أن تطلب إعادة النظرفي هذه االتفاقية،
بمذكرة كتابية موجهة إلى األمين العام لألمم املتحدة.
 -2تبت الجمعية العامة لألمم املتحدة في الخطوات التي قد يلزم اتخاذها
في صدد هذا الطلب.
املادة 24
يبلغ األمين العام لألمم املتحدة جميع الدول املشارإليها في الفقرة  1من
املادة  17من هذه االتفاقية بما يلي:
ّ ّ
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(ب) تاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية بمقت�ضى املادة ،19
(ج) الرسائل واإلعالنات الواردة بمقت�ضى املواد  14و 20و،23
(د) إشعارات النقض الواردة بمقت�ضى املادة .21
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(أ) التوقيعــات والتصديقــات واإلنضمامــات التــي تتــم بمقت�ضــى املادتيــن 17
و،18

املادة 25
 -1تــودع هــذه االتفاقيــة ،التــي تتســاوى فــي الحجيــة نصوصهــا باألســبانية
واإلنكليزيــة والروســية والصينيــة والفرنســية فــي محفوظــات األمــم املتحــدة.
 -2يقــوم األميــن العــام بإرســال صــور مصدقــة مــن هــذه االتفاقيــة إلــى
جميــع الــدول املنتميــة إلــى أي مــن الفئــات املشــارإليهــا فــي الفقــرة  1مــن املــادة 17
مــن االتفاقيــة.
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