املادة 1
اجلزء الاول :
 .1يف هذه االتفاقية  ،يقصد بتعبري (المتيزي العنرصي) اي متيزي او اس تثناء او تقييد او تفصيل يقوم
عىل اساس العرق او اللون او النسب او الاصل القويم او االثين ويس هتدف او يس تتبع تعطيل او
عرقةل الاعرتاف حبقوق الانسان واحلرايت الاساس ية او المتتع هبا او ممارس هتا  ،عىل قدم املساواة ،
يف امليدان الس يايس او الاقتصادي او الاجامتعي او الثقايف او يف اي ميدان آخر من ميادين احلياة
العامة .
 .2ال ترسي هذه االتفاقية عىل اي متيزي او اس تثناء او تقييد او تفضيل بني املواطنني وغري
املواطنني من جانب اية دوةل طرف فهيا .
 .3حيظر تفسري اي حمك من احاكم هذه االتفاقية مبا ينطوي عيل اي مساس ابالحاكم القانونية
السارية يف ادلول الاطراف فامي يتعلق ابجلنس ية او املواطنة او التجنس  ،رشط خلو هذه الاحاكم
من اي متيزي ضد اي جنس ية معينة .
 .4ال تعترب من قبيل المتيزي العنرصي اية تدابري خاصة يكون الغرض الوحيد من اختاذها تأمني
التقدم الاكيف لبعض امجلاعات العرقية او االثنية احملتاجة او لبعض الافراد املتحاجني اىل امحلاية اليت
قد تكون الزمة لتكل امجلاعات وهؤالء الافراد لتضمن لها وهلم املساواة يف المتتع حبقوق الانسان
واحلرايت الاساس ية او ممارساهتا  ،رشط عدم تأدية تكل التدابري  ،كنتيجة ذلكل  ،اىل ادامة قيام
حقوق منفصةل ختتلف ابختالف امجلاعات العرقية  ،ورشط عدم اس مترارها بعد بلوغ الاهداف اليت
اختذت من اجلها .
املادة 2
 .1تشجب ادلول الاطراف المتيزي العنرصي وتتعهد ابن تنهتج  ،بلك الوسائل املناس بة ودون اي
تأخري  ،س ياسة للقضاء عىل المتيزي العنرصي باكفة اشاكهل وتعزيز التفامه بني مجيع الاجناس ،
وحتقيقا ذلكل :

آ  .تتعهد لك دوةل طرف بعدم اتيان اي معل او ممارسة من اعامل او ممارسات المتيزي العنرصي ضد
الاشخاص او جامعات الاشخاص او املؤسسات  ،وبضامن ترصف مجيع السلطات العامة
واملؤسسات العامة  ،القومية واحمللية  ،طبقا لهذا الالزتام ،
ب .تتعهد لك دوةل طرف بعدم تشجيع او حامية او تأييد اي متيزي عنرصي يصدر عن اي خشص
او اية منظمة ،
ج .تتخذ لك دوةل طرف تدابري فعاةل العادة النظر يف الس ياسات احلكومية القومية واحمللية ،
ولتعديل او الغاء او ابطال اية قوانني او انظمة تكون مؤدية اىل اقامة المتيزي العنرصي او اىل ادامته
حيامث يكون قامئا ،
د .تقوم لك دوةل طرف  ،جبميع الوسائل املناس بة  ،مبا يف ذكل الترشيعات املقتضاة اذا تطلبهتا
الظروف  ،حبظر واهناء اي متيزي عنرصي يصدر عن اي اشخاص او اية جامعة او منظمة ،
هـ .تتعهد لك دوةل طرف بأن تشجع  ،عند الاقتضاء  ،املنظامت واحلراكت الاندماجية املتعددة
الاجناس والوسائل الاخرى الكفيةل ابزاةل احلواجز بني الاجناس  ،وبأن تثبط لك ما من شأنه
تقوية الانقسام العنرصي .
 .2تقوم ادلول الاطراف  ،عند اقتضاء الظروف ذكل  ،ابختاذ التدابري اخلاصة وامللموسة الالزمة ،
يف امليدان الاجامتعي وامليدان الاقتصادي وامليدان الثقايف وامليادين الاخرى  ،لتأمني الامنء الاكيف
وامحلاية الاكفية لبعض امجلاعات العرقية او لالفراد املنمتني الهيا  ،عىل قصد ضامن متتعها ومتتعهم التام
املتساوي حبقوق الانسان واحلرايت الاساس ية  .وال جيوز يف اية حال ان يرتتب عىل هذه التدابري
 ،كنتيجة ذلكل  ،ادامة اية حقوق متفاوته او مس تقةل ختتلف ابختالف امجلاعات العرقية بعد بلوغ
الاهداف اليت اختذت من اجلها .
املادة 3
تشجب ادلول الاطراف بصفة خاصة العزل العنرصي والفصل العنرصي  ،وتتعهد مبنع وحظر
واستئصال لك املامرسات املامثةل يف الاقالمي اخلاضعة لواليهتا .

املادة 4
تشجب ادلول الاطراف مجيع ادلعاايت والتنظاميت القامئة عىل الافاكر او النظرايت القائةل بتفوق
اي عرق او اية جامعة من لون او اصل اثين واحد  ،او اليت حتاول تربير او تعزيز اي شلك من
اشاكل الكراهية العنرصية والمتيزي العنرصي  ،وتتعهد ابختاذ التدابري الفورية الاجيابية الرامية اىل
القضاء عىل لك حتريض عىل هذا المتيزي ولك معل من اعامهل  ،وتتعهد خاصة  ،حتقيقا لهذه الغاية
ومع املراعاة احلقة للمبادىء الواردة يف الاعالن العاملي حلقوق الانسان وللحقوق املقررة رصاحة يف
املادة  5من هذه االتفاقية  ،مبا ييل :
آ  .اعتبار لك نرش لالفاكر القامئة عىل التفوق العنرصي او الكراهية العنرصية  ،ولك حتريض عىل
المتيزي العنرصي ولك معل من اعامل العنف او حتريض عىل هذه الاعامل يرتكب ضد اي عرق او
اي جامعة من لون او اصل اثين آخر  ،وكذكل لك مساعدة للنشاطات العنرصية  ،مبا يف ذكل
متويلها  ،جرمية يعاقب علهيا القانون ،
ب .اعالن عدم رشعية املنظامت  ،وكذكل النشاطات ادلعائية املنظمة وسائر النشاطات ادلعائية ،
اليت تقوم ابلرتوجي للمتيزي العنرصي والتحريض عليه  ،وحظر هذه املنظامت والنشاطات واعتبار
الاشرتاك يف اهيا جرمية يعاقب علهيا القانون .
ج .عدم السامح للسلطات العامة او املؤسسات العامة  ،القومية او احمللية  ،ابلرتوجي للمتيزي
العنرصي او التحريض عليه.
املادة 5
ايفاء لاللزتامات الاساس ية املقررة يف املادة  2من هذه االتفاقية  ،تتعهد ادلول الاطراف حبظر
المتيزي العنرصي والقضاء عليه باكفة اشاكهل  ،وبضامن حق لك انسان  ،دون متيزي بسبب العرق او
اللون او الاصل القويم او االثين  ،يف املساواة امام القانون  ،ال س امي بصدد المتتع ابحلقوق التالية :
آ  .احلق يف معامةل عىل قدم املساواة امام احملامك ومجيع الهيئات الاخرى اليت تتوىل اقامة العدل ،
ب .احلق يف الامن عىل خشصه ويف حامية ادلوةل هل من اي عنف او اذى بدين  ،يصدر سواء عن
موظفني رمسيني او عن اية جامعة او مؤسسة ،

ج .احلقوق الس ياس ية  ،وال س امي حق الاشرتاك يف الانتخاابت  -اقرتاعا وترش يحا  -عىل اساس
الاقرتاع العام املتساوي والاسهام يف احلمك ويف ادارة الشؤون العامة عىل مجيع املس توايت  ،وتويل
الوظائف العامة عىل قدم املساواة .
د .احلقوق املدنية الاخرى  ،وال س امي :
 .1احلق يف حرية احلركة والاقامة داخل حدود ادلوةل ،
 .2احلق يف مغادرة اي بدل  ،مبا يف ذكل بدله  ،ويف العودة اىل بدله ،
 .3احلق يف اجلنس ية .
 .4حق الزتوج واختيار الزوج ،
 .5حق المتكل مبفرده او ابالشرتاك مع آخرين ،
 .6حق الارث ،
 .7احلق يف حرية الفكر والعقيدة وادلين ،
 .8احلق يف حرية الرآي والتعبري ،
 .9احلق يف حرية الاجامتع السلمي وتكوين امجلعيات السلمية او الانامتء الهيا ،
هـ .احلقوق الاقتصادية والاجامتعية والثقافية  ،وال س امي احلقوق التالية :
 .1احلق يف العمل  ،ويف حرية اختيار نوع العمل  ،ويف رشوط معل عادةل مرضية  ،ويف
امحلاية من البطاةل  ،ويف تقايض اجر متساو عن العمل املتساوي  ،ويف نيل ماكفأة عادةل مرضية ،
 .2حق تكوين النقاابت والانامتء الهيا ،
 .3احلق يف السكن ،
 .4حق المتتع خبدمات الصحة العامة والرعاية الطبية والضامن الاجامتعي واخلدمات الاجامتعية
،

 .5احلق يف التعلمي والتدريب ،
 .6حق الاسهام عىل قدم املساواة يف النشاطات الثقافية ،
و .احلق يف دخول اي ماكن او مرفق خمصص النتفاع سواد امجلهور  ،مثل وسائل النقل والفنادق
واملطامع واملقايه واملسارح واحلدائق العامة .
املادة 6
تكفل ادلول الاطراف للك انسان داخل يف واليهتا حق الرجوع اىل احملامك الوطنية وغريها من
مؤسسات ادلوةل اخملتصة محلايته ورفع احليف عنه عىل حنو فعال بصدد اي معل من اعامل المتيزي
العنرصي يكون انهتااك ملا هل من حقوق الانسان واحلرايت الاساس ية ويتناىف مع هذه االتفاقية ،
وكذكل حق الرجوع اىل احملامك املذكورة الامتسا لتعويض عادل مناسب او ترضية عادةل مناس بة عن
اي رضر حلقه كنتيجة لهذا المتيزي .
املادة 7
تتعهد ادلول الاطراف بأن تتخذ تدابري فورية وفعاةل  ،وال س امي يف ميادين التعلمي والرتبية والثقافة
والاعالم بغية ماكحفة النعرات املؤدية اىل المتيزي العنرصي وتعزيز التفامه والتسامح والصداقة بني
الامم وامجلاعات العرقية او االثنية الاخرى  ،وكذكل لنرش مقاصد ومبادىء ميثاق الامم املتحدة ،
والاعالن العاملي حلقوق الانسان  ،واعالن الامم املتحدة للقضاء عىل مجيع اشاكل المتيزي العنرصي
 .وهذه االتفاقية .
املادة 8
اجلزء الثاين :
 .1تنشأ جلنة تسمى جلنة القضاء عىل المتيزي العنرصي (ويشار الهيا فامي ييل ابمس (اللجنة)  ،تكون
مؤلفة من مثانية عرش خبريا من ذوي اخلصال اخللقية الرفيعة املشهود هلم ابلتجرد والناهة  ،تنتبمهم
ادلول الاطراف من بني مواطنهيا وخيدمون بصفهتم الشبصية  ،ويراعى يف تأليف اللجنة تأمني
التوزيع اجلغرايف العادل ومتثيل الالوان احلضارية اخملتلفة والنظم القانونية الرئيس ية .

 .2ينتبب اعضاء اللجنة ابالقرتاع الرسي من قامئة بأسامء اشخاص ترحشهم ادلول الاطراف  .للك
دوةل من ادلول الاطراف ان ترحش خشصا واحد من مواطنهيا .
 .3جيري الانتخاب الاول بعد س تة اشهر من اترخي بدء نفاذ هذه االتفاقية  .ويقوم الامني العام
لالمم املتحدة  ،قبل ثالثة اشهر عىل الاقل من موعد اجراء اي انتخاب  ،بتوجيه رساةل اىل ادلول
الاطراف يدعوها فهيا اىل تقدمي اسامء مرحشهيا يف غضون شهرين  ،مث يضع الامني العام قامئة
الفبائية ابسامء مجيع هؤالء املرحشني مع بيان ادلول الاطراف اليت رحشهتم  ،ويبلغ هذه القامئة اىل
ادلول الاطراف .
 .4ينتبب اعضاء اللجنة يف اجامتع تعقده ادلول الاطراف بدعوة من الامني العام يف مقر الامم
املتحدة  .ويف هذا الاجامتع  ،اذلي يكمتل فيه النصاب حبضور ممثيل ثليث ادلول الاطراف  ،يفوز
يف الانتخاب لعضوية اللجنة  ،املرحشون اذلين ينالون اكرب عدد من الاصوات والاغلبية املطلقة
الصوات ممثيل ادلول الاطراف احلارضين واملقرتعني .
 .5آ  .يكون انتخاب اعضاء اللجنة لوالية مدهتا اربع س نوات ،عىل ان تنهتيي ابنقضاء س نتني والية
تسعة من الاعضاء الفائزين يف الانتخاب الاول  ،ويقوم رئيس اللجنة  ،فور انهتاء الانتخاب
الاول  ،ابختيار اسامء هؤالء الاعضاء التسعة ابلقرعة ،
ب .من اجل ملء املقاعد اليت تشغر عرضا  ،تقوم ادلوةل الطرف اليت انقطع خبريها من مبارشة
هممته كعضو يف اللجنة بتعيني خبري آخر من بني مواطنهيا رهنا ابقرار اللجنة لهذا التعيني .
 .6تتحمل ادلول الاطراف نفقات اعضاء اجلنة اثناء تأديهتم ملهاهمم .
املادة 9
 .1تتعهد لك دوةل من ادلول الاطراف بأن تقدم اىل الامني العام لالمم املتحدة  ،لتنظر فيه اللجنة
 ،تقريرا عن التدابري الترشيعية او القضائية او الادارية او التدابري الاخرى اليت اختذهتا واليت متثل
اعامال الحاكم هذه االتفاقية  ،وبأن تفعل ذكل :
آ  .يف غضون س نة من بعد بدء نفاذ االتفاقية ازاءها،

ب .مث مرة لك س نتني  ،وكذكل لكام طلبت الهيا اللجنة ذكل  .وللجنة ان تطلب مزيدا من
املعلومات من ادلول الاطراف .
 .2تقوم اللجنة  ،عن طريق الامني العام  ،بتقدمي تقرير س نوي عن اعاملها اىل امجلعية العامة ،
وجيوز لها ابداء اقرتاحات وتوصيات عامة استنادا اىل دراس هتا للتقارير واملعلومات الواردة من ادلول
الاطراف  .ويمت ابالغ هذه الاقرتاحات والتوصيات العامة اىل امجلعية العامة مشفوعة بأية
مالحظات قد تبدهيا ادلول الاطراف .
املادة 10
 .1تتوىل اللجنة وضع نظاهما ادلاخيل .
 . 2تنتبب اللجنة اعضاء مكتمها ملدة س نتني .
 .3يتوىل الامني العام لالمم املتحدة تزويد اللجنة ابمانهتا .
 . 4تعقد اللجنة اجامتعاهتا عادة يف مقر الامم املتحدة .
املادة 11
 .1اذا اعتربت دوةل طرف ان دوةل طرفا اخرى ال تضع احاكم هذه االتفاقية موضع التنفيذ  ،اكن
لها ان تلفت نظر اللجنة اىل ذكل  .وتقوم اللجنة حينئذ ابحاةل رساةل لفت النظر اىل ادلوةل الطرف
املعنية  .وتقوم ادلوةل املرسل الهيا مبوافاة اللجنة كتابيا  ،يف غضون ثالثة اشهر  ،اباليضاحات او
البياانت الالزمة جلالء املسأةل مع الاشارة عند الاقتضاء اىل اية تدابري رمبا تكون قد اختذهتا لتدارك
الامر .
 . 2عند تعذر تسوية املسأةل تسوية مرضية لالك الطرفني اما عن طريق املفاوضات الثنائية واما
بأي اجراء آخر متاح هلام  ،خالل س تة اشهر من بعد تلقي ادلوةل املرسل الهيا للرساةل الاوىل ،
يكون الي من ادلولتني حق احاةل املسأةل مرة اخرى اىل اللجنة ابشعار ترسهل الهيا كام ترسهل اىل
ادلوةل الاخرى .

 .3تنظر اللجنة يف اية مسائل حماةل الهيا وفقا للفقرة  2من هذه املادة بعد الاس تيثاق من انه قد مت
اللجوء اىل مجيع طرق التظمل احمللية املتوفرة واستنفادها يف القضية  ،وفقا ملبادىء القانون ادلويل
املعرتف هبا معوما  .وال تنطبق هذه القاعدة يف احلاالت اليت يس تغرق فهيا اجراء التظمل مددا
تتجاوز احلدود املعقوةل .
 . 4جيوز للجنة  ،يف اية مسأةل حماةل الهيا  ،ان تطلب اىل ادلولتني الطرفني املعنيتني تزويدها بأية
معلومات اخرى ذات شأن .
 . 5حيق للك دوةل من ادلولتني الطرفني املعنيتني  ،عند نظر اللجنة يف اية مسأةل تتناولها هذه
املادة  ،ايفاد ممثل لها لالشرتاك يف آعامل اللجنة  ،دون المتتع حبق التصويت  ،طوال فرتة النظر يف
هذه املسأةل .
املادة 12
 .1آ  .يقوم رئيس اللجنة  ،بعد حصولها عىل مجيع املعلومات اليت تراها الزمة وقياهما بتدقيقها
ومقارنهتا  ،بتعيني هيئة توفيق خاصة (يشار الهيا فامي ييل ابمس (الهيئة)) تتألف من مخسة اشخاص
جيوز ان يكونوا من اعضاء اللجنة او من غري اعضاهئا  .ويمت تعيني اعضاء الهيئة مبوافقة طريف الناع
ابالجامع  ،وتتاح لدلولتني املعنيتني الافادة من مساعهيا امحليدة بغية الوصول اىل حل ودي للمسأةل
عىل اساس احرتام هذه االتفاقية ،
ب .عند تعذر وصول ادلولتني الطرفني يف الناع خالل ثالثة اشهر اىل اتفاق عىل تكوين الهيئة
لكها او بعضها  ،تقوم اللجنة ابنتخاب الاعضاء غري املتفق علهيم من بني اعضاهئا يه ابالقرتاع
الرسي وبأغلبية الثلثني .
 .2يعمل اعضاء الهيئة فهيا بصفهتم الشبصية  ،وال جيوز ان يكونوا من مواطين ادلولتني الطرفني
يف الناع او ادلول غري الاطراف يف هذه االتفاقية .
 .3تنتبب الهيئة رئيسها وتضع نظاهما ادلاخيل .
 .4تعقد الهيئة اجامتعاهتا عادة يف مقر الامم املتحدة  ،او يف اي ماكن مناسب آخر تعينه .

 .5توفر ايضا للهيئة املنبثقة عن اي نزاع بني دولتني من ادلول الاطراف خدمات الامانة املوفرة
وفقا للفقرة  3من املادة  10من هذه االتفاقية .
 .6تتقامس ادلولتان الطرفان يف الناع ابلتساوي سداد مجيع نفقات اعضاء الهيئة وفقا لتقديرات
يضعها الامني العام لالمم املتحدة .
 .7لالمني العام لالمم املتحدة سلطة القيام  ،عند اللزوم  ،بدفع نفقات اعضاء الهيئة قبل سداد
ادلولتني الطرفني يف الناع لها وفقا للفقرة  6من هذه املادة .
 .8توضع املعلومات اليت حصلت علهيا اللجنة وقامت بتدقيقها ومقارنهتا حتت ترصف الهيئة  ،اليت
جيوز لها ايضا ان تطلب اىل ادلولتني املعنيتني تزويدها بأية معلومات اخرى ذات شأن .
املادة 13
 .1مىت استنفدت الهيئة النظر يف املسأةل  ،تقوم ابعداد تقرير تقدمه اىل رئيس اللجنة  ،يتضمن
النتاجئ اليت توصلت الهيا بشأن مجيع املسائل الوقائعية املتصةل ابلناع بني الطرفني  ،ويضم
التوصيات اليت تراها مالمئة حلل الناع حال وداي .
 .2يقوم رئيس اللجنة ابرسال تقرير الهيئة اىل لك دوةل من ادلولتني الطرفني يف الناع  .وتقوم لك
مهنام  ،يف غضون ثالثة اشهر  ،ابعالم رئيس اللجنة بقبولها او عدم قبولها للتوصيات الواردة يف
تقرير الهيئة .
 .3يقوم رئيس اللجنة  ،بعد انقضاء الفرتة املنصوص علهيا يف الفقرة  2من هذه املادة  ،ابرسال تقرير
الهيئة وبياين ادلولتني الطرفني املعنيتني اىل سائر ادلول الاطراف الاخرى يف هذه االتفاقية .
املادة 14
 .1الية دوةل طرف ان تعلن يف اي حني اهنا تعرتف ابختصاص اللجنة يف اس تالم ودراسة الرسائل
املقدمة من الافراد او من جامعات الافراد ادلاخلني يف والية هذه ادلوةل الطرف واذلين يدعون
اهنم حضااي اي انهتاك من جانمها الي حق من احلقوق املقررة يف هذه االتفاقية  ،وال جيوز للجنة
قبول اس تالم اية رساةل تتعلق بأية دوةل طرف مل تصدر مثل هذا الاعالن .

 .2الية دوةل طرف تصدر اعالان عىل النحو املنصوص يف الفقرة  1من هذه املادة ان تنىشء او
تعني هجازا يف اطار نظاهما القانوين القويم يكون خمتصا ابس تالم ونظر الالامتسات املقدمة من
الافراد وجامعات الافراد ادلاخلني يف واليهتا واذلين يدعون اهنم حضااي انهتاك الي من احلقوق
املقررة يف هذه االتفاقية ويكونون قد استنفدوا طرق التظمل احمللية املتوفرة الاخرى .
 .3تقوم ادلوةل الطرف املعنية ابيداع الاعالن الصادر وفقا للفقرة  1من هذه املادة  ،وامس اجلهاز
املنشأ او املعني وفقا للفقرة  2من هذه املادة  ،دلي الامني العام لالمم املتحدة  ،ويقوم الامني العام
ابرسال صور عهنام اىل ادلول الاطراف الاخرى  ،وجيوز حسب هذا الاعالن يف اي وقت ابشعار
يرسل اىل الامني العام  ،ولكن ال يكون لهذا السحب اي اثر يف الرسائل اليت تكون قيد نظر
اللجنة .
 .4حيتفظ اجلهاز املنشأ او املعني وفقا للفقرة  2من هذه املادة بسجل لاللامتسات ويقوم س نواي
ابيداع الامني العام  ،من خالل القنوات املناس بة  ،صورا مصدقة لهذا السجل  ،عىل ان ال تذاع
حمتوايهتا عىل امجلهور .
 .5يكون للملمتس  ،اذا مل ينجح يف احلصول عىل ما طلبه من اجلهاز املنشأ او املعني وفقا للفقرة 2
من هذه املادة  ،احلق يف ابالغ شكواه اىل اللجنة يف غضون س تة اشهر .
 .6آ  .تقوم اللجنة  ،رسا  ،ابس تدعاء نظر ادلوةل الطرف املدعي انهتاكها الي حمك من احاكم هذه
االتفاقية اىل اية شكوى ابلغت الهيا  ،الا انه ال جيوز كشف هوية الفرد املعين او جامعات الافراد
املعنية الا مبوافقته او موافقهتا الرصحية  .وال جيوز للجنة ان تقبل اس تالم اية رسائل مغفةل املصدر .
ب .تقوم ادلوةل املتلقية  ،يف غضون ثالثة اشهر  ،مبوافاة اللجنة اباليضاحات او البياانت الكتابية
الالزمة جلالء املسأةل  ،مع الاشارة  ،عند الاقتصاء  ،اىل اية تدابري قد تكون اختذهتا لتدارك
الامر .
 .7آ  .تنظر اللجنة يف الرسائل يف ضوء مجيع املعلومات املوفرة لها من ادلوةل الطرف املعنية ومن
امللمتس  .وال جيوز للجنة ان تنظر يف اية رساةل من امللمتس الا بعد الاس تيثاق من كونه قد استنفذ
مجيع طرق الرجوع احمللية املتاحة  .وال تنطبق هذه القاعدة يف احلاالت اليت يس تغرق فهيا اجراء
التظمل مددا تتجاوز احلدود املعقوةل .

ب .تقوم اللجنة مبوافاة ادلوةل الطرف املعنية وامللمتس ابالقرتاحات والتوصيات اليت قد ترى ابداءها.
 . 8تراعي اللجنة تضمني تقريرها الس نوي موجزا لهذه الرسائل  ،وعند الاقتضاء  ،موجزا
لاليضاحات والبياانت املقدمة من ادلول الاطراف املعنية  ،والقرتاحاهتا وتوصياهتا يه .
 . 9ال يبدآ اختصاص اللجنة يف مبارشة الوظائف املنصوص علهيا يف هذه املادة الا بعد قيام عرش
من ادلول الاطراف يف هذه االتفاقية عىل الاقل ابصدار الاعالانت الالزمة وفقا للفقرة  1من هذه
املادة .
املادة 15
 .1ابنتظار حتقيق اغراض اعالن منح الاس تقالل للبدلان والشعوب املس تعمرة الواردة يف قرار
امجلعية العامة ( 1514د  )15 -املؤرخ يف  14اكنون الاول/ديسمرب  ، 1960ال تفرض احاكم
هذه االتفاقية اي تقييد حلق تقدمي الالامتسات اذلي منحته لهذه الشعوب الصكوك ادلولية الاخرى
او الامم املتحدة وواكالهتا املتبصصة .
 .2آ  .تتلقى اللجنة املنشأة مبوجب الفقرة  1من املادة  8من هذه االتفاقية من هيئات الامم املتحدة
املعنية ابملسائل املتصةل مبارشة مببادىء هذه االتفاقية واغراضها  ،ومبناس بة نظر هذه الهيئات يف
الالامتسات املعروضة علهيا واملقدمة الهيا من ساكن الاقالمي املشموةل ابلوصاية وغري املمتتعة ابحلمك
اذلايت وسائر الاقالمي الاخرى اليت يرسي علهيا قرار امجلعية العامة ( 1514د  ، )15 -صور تكل
الالامتسات  ،وتهنيي الهيا آراءها وتوصياهتا بشأهنا .
ب .تتلقى اللجنة من هيئات الامم املتحدة اخملتصة نسخا من التقارير املتعلقة ابلتدابري الترشيعية او
القضائية او الادارية او التدابري الاخرى  ،املتصةل مبارشة مببادىء هذه االتفاقية واغراضها اليت
تطبقها ادلول القامئة ابالدارة يف الاقالمي املشار الهيا يف البند (آ) من هذه الفقرة  ،وتبدي اللجنة لهذه
الهيئات آراءها وتوصياهتا .
 .3تدرج اللجنة يف تقريرها اىل امجلعية العامة موجزا لاللامتسات والتقارير اليت تلقهتا من هيئات
الامم املتحدة  ،وكذكل آراءها وتوصياهتا بشأن هذه الالامتسات والتقارير .

 .4تلمتس اللجنة من الامني العام لالمم املتحدة تزويدها بلك املعلومات املتصةل بأغراض هذه
االتفاقية واملتوفرة دليه بشأن الاقالمي املشار الهيا يف الفقرة (2آ) من هذه املادة .
املادة 16
تطبق الاحاكم املتعلقة بتسوية املنازعات او حسم الشاكوي واملنصوص علهيا يف هذه االتفاقية دون
الاخالل بأي من الاجراءات الاخرى املتعلقة بتسوية املنازعات او حسم الشاكوي يف ميدان
المتيزي واملقررة يف الصكوك التأسيس ية لالمم املتحدة وواكالهتا املتبصصة او يف االتفاقيات املعمتدة
من قبل الهيئات املذكورة  ،وال حتول تكل الاحاكم دون جلوء ادلول الاطراف اىل اجراءات اخرى
لتسوية املنازعات وفقا لالتفاقات ادلولية العامة او اخلاصة النافذة فامي بيهنا .
املادة 17
اجلزء الثالث :
 .1هذه االتفاقية متاحة لتوقيع اي دوةل عضو يف الامم املتحدة او عضو يف اية واكةل من واكالهتا
املتبصصة  ،وآية دوةل طرف يف النظام الاسايس حملمكة العدل ادلولية  ،واية دوةل اخرى دعهتا
امجلعية العامة لالمم املتحدة اىل ان تصبح طرفا يف هذه االتفاقية .
 .2ختضع هذه االتفاقية للتصديق  .وتودع صكوك التصديق دلى الامني العام لالمم املتحدة .
املادة 18
 .1يتاح الانضامم اىل هذه االتفاقية الية دوةل من ادلول املشار الهيا يف الفقرة  1من املادة  17من
االتفاقية .
 .2يقع الانضامم ابيداع صك انضامم دلى الامني العام لالمم املتحدة .
املادة 19
 .1يبدآ نفاذ االتفاقية يف اليوم الثالثني التايل لتارخي ايداع وثيقة التصديق او الانضامم السابعة
والعرشين دلى الامني العام لالمم املتحدة .

 .2اما ادلول اليت تصدق هذه االتفاقية او تنضم الهيا بعد ان يكون قد مت ايداع وثيقة التصديق او
الانضامم السابعة والعرشين فيبدآ نفاذ هذه االتفاقية ازاء لك مهنا يف اليوم الثالثني التايل لتارخي
ايداع صك تصديقها او صك انضامهما .
املادة 20
 .1يتوىل الامني العام لالمم املتحدة تلقي التحفظات املبداه من ادلول دلى تصديقها عىل هذه
االتفاقية او انضامهما الهيا وتعممي هذه التحفظات عىل مجيع ادلول اليت تكون اطرافا يف هذه االتفاقية
او قد تصبح اطرافا فهيا  .وتقوم لك دوةل دلهيا اي اعرتاض عىل اي حتفظ اببالغ الامني العام  ،يف
غضون تسعني يوما من اترخي التعممي املذكور  ،بعدم قبولها لهذا التحفظ .
 .2ال يسمح بأي حتفظ يكون منافيا ملوضوع هذه االتفاقية ومقصدها  ،كام ال يسمح بأي حتفظ
يكون من شأنه تعطيل معل اية هيئة من الهيئات املنشأة هبا  .ويعترب التحفظ منافيا او تعطيليا اذا
اعرتض عليه ما ال يقل عن ثليث ادلول الاطراف يف هذه االتفاقية .
 .3جيوز حسب التحفظات يف اي وقت ابخطار يوجه اىل الامني العام  .ويبدآ نفاذ هذا الاخطار
يف اترخي اس تالمه .
املادة 21
للك دوةل طرف نقض هذه االتفاقية ابشعار كتايب ترسهل اىل الامني العام لالمم املتحدة  .ويبدآ نفاذ
النقض بعد عام من ورود الاشعار اىل الامني العام .
املادة 22
يف حاةل اي نزاع ينشأ بني دولتني او اكرث من ادلول الاطراف بشأن تفسري هذه االتفاقية او
تطبيقها وتتعذر تسويته ابملفاوضة او الاجراءات املنصوص علهيا رصاحة يف هذه االتفاقية  ،حيال
هذا الناع بناء عىل طلب اي من اطرافه  ،اىل حممكة العدل ادلولية للفصل فيه  ،ما مل يتفق
املتنازعون عىل طريقة اخرى لتسويته .

املادة 23
 .1الية دوةل طرف يف اي وقت  ،ان تطلب اعادة النظر يف هذه االتفاقية  ،مبذكرة كتابية موهجة
اىل الامني العام لالمم املتحدة .
 .2تبت امجلعية العامة لالمم املتحدة يف اخلطوات اليت قد يلزم اختاذها يف صدد هذا الطلب .
املادة 24
يبلغ الامني العام لالمم املتحدة مجيع ادلول املشار الهيا يف الفقرة  1من املادة  17من هذه االتفاقية
مبا ييل :
آ  .التوقيعات والتصديقات والانضاممات اليت تمت مبقتىض املادتني  17و ، 18
ب .اترخي بدء نفاذ هذه االتفاقية مبقتىض املادة ، 19
ج .الرسائل والاعالانت الواردة مبقتىض املواد  14و  20و ، 23
د .اشعارات النقض الواردة مبقتىض املادة . 21
املادة 25
 .1تودع هذه االتفاقية  ،اليت تتساوى يف احلجية نصوصها ابالس بانية والانلكزيية والروس ية
والصينية والفرنس ية يف حمفوظات الامم املتحدة .
 .2يقوم الامني العام ابرسال صور مصدقة من هذه االتفاقية اىل مجيع ادلول املنمتية اىل اي من
الفئات املشار الهيا يف الفقرة  1من املادة  17من االتفاقية .

