
 االتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها 

اعخودث وعرضج للخوقيع والخصديق واالنضوام بووجب قرار الجوعيت 

حشرين  86( الوؤرخ في 83-)د 8603العاهت لألهن الوخحدة 

، وفقا 3790حووز/يوليه  33حاريد بدء النفاذ:  - 3798الثاني/نوفوبر 

 31ألحكام الوادة 

 
 

 إن الدول األطراف يف ىذه االتفاقية،
إذ تشري إيل أحكام ميثاق األمم ادلتحدة اليت تعهد فيها مجيع األعضاء بالعمل مجاعة وفرادي، بالتعاون مع ادلنظمة، 
لتحقيق االحرتام وادلراعاة العادليني حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية للناس مجيعا دون سبييز بسبب العرق أو اجلنس 

 أو اللغة أو الدين،
بار اإلعالن العادلي حلقوق اإلنسان الذي يعلن أن الناس يولدون مجيعا أحرارا ومتساوين يف وإذ تأخذ بعني االعت

الكرامة واحلقوق، وأن لكل إنسان أن يتمتع جبميع احلقوق واحلريات ادلقررة يف ىذا اإلعالن، دون سبييز من أي نوع، 
 وال سيما التمييز بسبب العرق أو اللون أو األصل القومي،

عني االعتبار إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب ادلستعمرة، الذي أعلنت فيو اجلمعية العامة أنو ال وإذ تأخذ ب
ديكن مقاومة مسار حركة التحرر أو عكس وجهتها، وأن من الواجب، خدمة للكرامة اإلنسانية والتقدم والعدالة، 

 وضع حد لالستعمار ومجيع أساليب العزل والتمييز ادلقرتنة بو،
ذ تالحظ أن الدول، كما تقول االتفاقية الدولية للقضاء علي مجيع أشكال التمييز العنصري، تشجب بصفة خاصة إ

 العزل العنصري والفصل العنصري وتتعهد دبنع وحظر وإزالة كل ادلمارسات ادلماثلة يف األقاليم الداخلة يف واليتها،
دلعاقبة عليها قد نصت علي أن بعض األفعال اليت ديكن وصفها وإذ تالحظ أن اتفاقية منع جردية اإلبادة اجلماعية وا

 أيضا بأهنا من أفعال الفصل العنصري تشكل جردية بنظر القانون الدويل،
وإذ تالحظ أن اتفاقية عدم تقادم جرائم احلرب واجلرائم ادلرتكبة ضد اإلنسانية تصف "األفعال الالإنسانية النامجة عن 

 ا جرائم ضد اإلنسانية،سياسة الفصل العنصري" بأهن
وإذ تالحظ أن اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة قد ازبذت عددا من القرارات شجبت فيها سياسات الفصل العنصري 

 وشلارساتو بوصفها جرائم ضد اإلنسانية،
كري وإذ تالحظ أن رللس األمن قد شدد علي أن الفصل العنصري ومواصلة تعميقو وتوسيع رلاالتو أمور خطرية التع

 والتهديد للسلم واألمن الدوليني،
واقتناعا منها بأن من شأن عقد اتفاقية دولية لقمع جردية الفصل العنصري وادلعاقبة عليها أن ديكن من ازباذ تدبري 

  أفعل علي ادلستويني الدويل والقومي، بغية قمع جردية الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبيها،
 :قد اتفقت على ما يلي

 



 1المادة 
تعلن الدول األطراف يف ىذه االتفاقية أن الفصل العنصري جردية ضد اإلنسانية، وأن األفعال الالإنسانية النامجة  .1

عن سياسات وشلارسات الفصل العنصري وما دياثلها من سياسات وشلارسات العزل والتمييز العنصريني، وادلعرفة يف 
ادئ القانون الدويل، وال سيما مبادئ ميثاق األمم ادلتحدة، وتشكل ادلادة الثانية من االتفاقية، ىي جرائم تنتهك مب

 .هتديدا خطريا للسلم واألمن الدوليني
تعلن الدول األطراف يف ىذه االتفاقية ذبرمي ادلنظمات وادلؤسسات واألشخاص الذين يرتكبون جردية الفصل  .2

 .العنصري

 2المادة 
ة الفصل العنصري"، اليت تشمل سياسات وشلارسات العزل والتمييز يف مصطلح ىذه االتفاقية، تنطبق عبارة "جردي

العنصريني ادلشاهبة لتلك اليت سبارس يف اجلنوب األفريقي، علي األفعال الالإنسانية اآلتية، ادلرتكبة لغرض إقامة وإدامة 
 :منهجية ىيمنة فئة عنصرية ما من البشر علي أية فئة عنصرية أخري من البشر واضطهادىا إياىا بصورة

" بقتل أعضاء من فئة 1أ( حرمان عضو أو أعضاء يف فئة أو فئات عنصرية من احلق يف احلياة واحلرية الشخصية: ")
 أو فئات عنصرية،

بإحلاق أذى خطري، بدين أو عقلي، بأعضاء يف فئة أو فئات عنصرية، أو بالتعدي علي حريتهم أو كرامتهم، أو  "2"
" بتوقيف أعضاء فئة أو 3ة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو احلاطة بالكرامة، "بإخضاعهم للتعذيب أو للمعامل

 فئات عنصرية تعسفا وسجنهم بصورة ال قانونية،
ب( إخضاع فئة أو فئات عنصرية، عمدا، لظروف معيشية يقصد منها أن تفضي هبا إيل اذلالك اجلسدي، كليا أو )

 جزئيا،
ة وغري تشريعية، يقصد هبا منع فئة أو فئات عنصرية من ادلشاركة يف احلياة السياسية ج( ازباذ أية تدابري، تشريعي)

واالجتماعية واالقتصادية والثقافية للبلد، وتعمد خلق ظروف ربول دون النماء التام ذلذه الفئة أو الفئات، وخاصة 
 ذلك احلق يف العمل، واحلق يف حبرمان أعضاء فئة أو فئات عنصرية من حريات اإلنسان وحقوقو األساسية، دبا يف

تشكيل نقابات معرتف هبا، واحلق يف التعليم، واحلق يف مغادرة الوطن والعودة إليو، واحلق يف محل اجلنسية، واحلق يف 
 حرية التنقل واإلقامة، واحلق يف حرية الرأي والتعبري، واحلق يف حرية االجتماع وتشكيل اجلمعيات سلميا،

، دبا فيها التدابري التشريعية، هتدف إيل تقسيم السكان وفق معايري عنصرية خبلق زلتجزات ومعازل د( ازباذ أية تدابري)
مفصولة ألعضاء فئة أو فئات عنصرية، وحبظر التزاوج فيما بني األشخاص ادلنتسبني إيل فئات عنصرية سلتلفة، ونزع 

 ملكية العقارات ادلملوكة لفئة أو فئات عنصرية أو ألفراد منها،
 ىـ( استغالل عمل أعضاء فئة أو فئات عنصرية، ال سيما بإخضاعهم للعمل القسري،)
 .و( اضطهاد ادلنظمات واألشخاص، حبرماهنم من احلقوق واحلريات األساسية، دلعارضتهم للفصل العنصري)

 3المادة 
ؤسسات وشلثلي الدولة، سواء كانوا تقع ادلسؤولية اجلنائية الدولية، أيا كان الدافع، علي األفراد وأعضاء ادلنظمات وادل

 :مقيمني يف إقليم الدولة اليت ترتكب فيها األعمال أو يف إقليم دولة أخري



أ( إذا قاموا بارتكاب األفعال ادلبينة يف ادلادة الثانية من ىذه االتفاقية، أو باالشرتاك فيها، أو بالتحريض مباشرة )
  عليو، أو بالتواطؤ عليو،

رة مباشرة بالتحريض أو بالتشجيع علي ارتكاب جردية الفصل العنصري أو آزاروا مباشرة يف ب( إذا قاموا بصو )
 .ارتكاهبا

 4المادة 
 :تتعهد الدول األطراف يف ىذه االتفاقية

أ( بازباذ مجيع التدابري، التشريعية وغري التشريعية، الالزمة لقمع أو ردع أي تشجيع علي ارتكاب جردية الفصل )
 اسات العزلية األخرى ادلماثلة أو مظاىرىا، ودلعاقبة األشخاص ادلرتكبني ذلذه اجلردية،العنصري والسي

ب( بازباذ تدابري تشريعية وقضائية وإدارية للقيام، وفقا لواليتها القضائية دبالحقة وزلاكمة ومعاقبة األشخاص )
ة أو ادلتهمني بارتكاهبا، سواء كان ىؤالء من ادلسؤولني عن ارتكاب األفعال ادلعرفة يف ادلادة الثانية من ىذه االتفاقي

 .رعايا ىذه الدولة أو من رعايا دولة أخري أو كانوا بال جنسية

 5المادة 
جيوز أن حياكم ادلتهمون بارتكاب األفعال ادلعددة يف ادلادة الثانية من ىذه االتفاقية من قبل زلكمة سلتصة من زلاكم 

كون ذلا والية علي ىؤالء ادلتهمني أو من قبل زلكمة جزائية دولية تكون ذات أية دولة طرف يف االتفاقية ديكن أن ت
 .والية قضائية فيما يتعلق بتلك الدول األعضاء اليت قبلت واليتها

 6المادة 
تتعهد الدول األطراف يف ىذه االتفاقية بأن تقبل وتنفذ، وفقا دليثاق األمم ادلتحدة، القرارات اليت يتخذىا رللس 

دف منع جردية الفصل العنصري وقمعها ومعاقبة مرتكبيها، وبأن تؤازر يف تنفيذ القرارات اليت تتخذىا ىيئات األمن هب
 .سلتصة أخري يف األمم ادلتحدة بغية ربقيق أىداف ىذه االتفاقية

 7المادة 
تقارير دورية بشأن  تتعهد الدول األطراف يف ىذه االتفاقية بأن تقدم إيل الفريق ادلنشأ دبقتضى ادلادة التاسعة .1

 .التدابري التشريعية أو القضائية أو اإلدارية أو التدابري األخرى اليت ازبذهتا واليت يكون فيها إعمال ألحكام االتفاقية
 .ربال نسخ من التقارير إيل اللجنة اخلاصة ادلعنية بالفصل العنصري بواسطة األمني العام لألمم ادلتحدة .2

 8المادة 
يف ىذه االتفاقية أن تطلب إيل أية ىيئة سلتصة من ىيئات األمم ادلتحدة أن تعمد، دبقتضى ميثاق  ألية دولة طرف

 .األمم ادلتحدة، إيل ازباذ إجراءات تراىا صاحلة دلنع ارتكاب جردية الفصل العنصري وقمعها

 9المادة 
إلنسان، شلن ىم كذلك شلثلون يعني رئيس جلنة حقوق اإلنسان فريقا يتألف من ثالثة من أعضاء جلنة حقوق ا .1

 .لدول أطراف يف ىذه االتفاقية، بغية النظر يف التقارير ادلقدمة من الدول األطراف عمال بادلادة السابعة



إذا كانت جلنة حقوق اإلنسان ال تضم يف عداد أعضائها شلثلني لدول أطراف يف ىذه االتفاقية، أو كانت تضم  .2
، يعمد األمني العام لألمم ادلتحدة، بعد التشاور مع مجيع الدول األعضاء يف أقل من ثالثة من ىؤالء ادلمثلني

االتفاقية، إيل تعيني شلثل لدولة طرف أو شلثلني لدول أطراف يف االتفاقية ليست أعضاء يف جلنة حقوق اإلنسان، 
لي دول أطراف يف االتفاقية من ىذه ادلادة، إيل أن يتم انتخاب شلث 1لالشرتاك يف عمل الفريق ادلنشأ طبقا للفقرة 

 .أعضاء يف جلنة حقوق اإلنسان
للفريق أن يعقد اجتماعا لفرتة ال تزيد علي مخسة أيام، إما قبل افتتاح دورة جلنة حقوق اإلنسان أو بعد  .3

 .اختتامها، وذلك للنظر يف التقارير ادلقدمة عمال بادلادة السابعة

 11المادة 
 :االتفاقية جلنة حقوق اإلنسان سلطة القيام دبا يليزبول الدول األطراف يف ىذه  .1

من  11إيل ىيئات األمم ادلتحدة أن تقوم، لدي إحالتها نسخا من االلتماسات دبقتضى ادلادة  أ( أن تطلب)
االتفاقية الدولية للقضاء علي مجيع أشكال التمييز العنصري، بلفت نظرىا إيل أية شكاوي تتعلق باألفعال ادلعددة يف 

 ادة الثانية من ىذه االتفاقية،ادل
ب( أن تعد، استنادا إيل تقارير ىيئات األمم ادلتحدة ادلختصة والتقارير الدورية اليت تقدمها الدول األطراف يف ىذه )

االتفاقية، قائمة بأمساء األشخاص وادلنظمات وادلؤسسات وشلثلي الدول ادلتهمني بكوهنم مسؤولني عن ارتكاب 
 ادلادة الثانية من االتفاقية، وكذلك أمساء أولئك الذين حركت ضدىم دول أطراف يف االتفاقية اجلرائم ادلبينة يف

 مالحقات قضائية،
ج( أن تطلب إيل ىيئات األمم ادلتحدة ادلختصة موافاهتا دبعلومات حول التدابري ادلتخذة من قبل السلطات ادلسؤولة )

غري ادلتمتعة باحلكم الذايت ومجيع األقاليم األخرى اليت ينطبق عليها قرار  عن إدارة األقاليم ادلشمولة بالوصاية واألقاليم
، إزاء األشخاص الذين يتهمون بكوهنم 1691كانون األول/ديسمرب   11( ادلؤرخ يف 11-)د 1111اجلمعية العامة 

ضعون لواليتها مسؤولني عن ارتكاب جرائم منصوص عليها يف ادلادة الثانية من االتفاقية والذين يعتقد أهنم خي
 .اإلقليمية واإلدارية

بانتظار أن تتحقق أىداف إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب ادلستعمرة، الوارد يف قرار اجلمعية العامة  .2
(، ال ربد أحكام ىذه االتفاقية بأي شكل من األشكال من حق تقدمي االلتماسات الذي منحتو 11-)د 1111

 .خري أو منحتها إياه منظمة األمم ادلتحدة أو وكاالهتا ادلتخصصةذلذه الشعوب صكوك دولية أ

 11المادة 
 .ال تعترب األفعال ادلعددة يف ادلادة الثانية من ىذه االتفاقية جرائم سياسية لغرض تسليم اجملرمني .1
قا لتشريعاهتا تتعهد الدول األطراف يف ىذه االتفاقية بالقيام، يف احلاالت ادلذكورة، بتسليم اجملرمني طب .2

 .وللمعاىدات السارية ادلفعول

 12المادة 
كل نزاع ينشأ بني دول أطراف يف ىذه االتفاقية بشأن تفسري االتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذىا وال يسوي بطريق 

التفاوض، يعرض علي زلكمة العدل الدولية إذا طلبت ذلك الدول األطراف يف النزاع، إال إذا اتفق أطراف النزاع 



 .ادلذكورين علي أسلوب آخر للتسوية

 13المادة 
 .توقيع ىذه االتفاقية متاح للدول مجيعا. وألية دولة مل توقع ىذه االتفاقية قبل بدء نفاذىا أن تنضم إليها

 14المادة 
 .زبضع ىذه االتفاقية للتصديق. وتودع وثائق التصديق لدي األمني العام لألمم ادلتحدة .1
 .داع وثيقة انضمام لدي األمني العام لألمم ادلتحدةيتم االنضمام بإي .2

 15المادة 
يبدأ نفاذ ىذه االتفاقية يف اليوم الثالثني الذي يلي تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو االنضمام العشرين لدي األمني  .1

 .العام لألمم ادلتحدة
وثيقة التصديق أو االنضمام العشرين، فيبدأ أما الدول اليت تصدق علي ىذه االتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع  .2

 .نفاذ االتفاقية إزاءىا يف اليوم الثالثني الذي يلي تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو وثيقة انضمامها

 16المادة 
لكل دولة طرف أن تنقض ىذه االتفاقية بإشعار خطي توجهو إيل األمني العام لألمم ادلتحدة. ويبدأ نفاذ النقض 

 .بعد سنة من تاريخ تسلم األمني العام لإلشعار

 17المادة 
ألي دولة طرف أن تطلب، يف أي وقت كان، إعادة النظر يف ىذه االتفاقية، وذلك بإشعار خطي توجهو إىل  .1

 . العام لألمم ادلتحدةاألمني
 .تتخذ اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة قرارا بشأن اخلطوات اليت قد يتوجب ازباذىا بشأن مثل ىذا الطلب .2

 18المادة 
 :يقوم األمني العام لألمم ادلتحدة بإعالم مجيع الدول بالوقائع التالية

 دتني الثالثة عشرة والرابعة عشرة،أ( التوقيعات والتصديقات واالنضمامات اليت تتم دبقتضى ادلا)
 ب( تاريخ بدء نفاذ ىذه االتفاقية دبقتضى ادلادة اخلامسة عشرة،)
 ج( إشعارات النقض الواردة دبقتضى ادلادة السادسة عشرة،)
 .د( اإلشعارات اليت تتم دبقتضى ادلادة السابعة عشرة)

 19المادة 
وصها باألسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، يف تودع ىذه االتفاقية، اليت تتساوى يف احلجية نص .1

 .زلفوظات األمم ادلتحدة
 .يقوم األمني العام لألمم ادلتحدة بإرسال صور مصدقة من ىذه االتفاقية إيل مجيع الدول .2

 


