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ز العنرصي االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمي�ي

اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لالأمم

ي 21 كانون االأول/ديسم�ب 1965
المتحدة 2106 ألف )د20-( المؤرخ �ز

تمت المصادقة عليها من طرف بالدنا بموجب المرسوم رقم -105 1988 بتاريخ 18 أكتوبر 1988

ي تخص تلقي اللجنة للشكاوي الفردية 
تفاقية ال�ت سالمية الموريتانية عىلي المادة 14 من االإ تحفظت الجمهورية االإ

الديباجة

المتحــدة  الأمــم  ميثــاق  أن  تــري  التفاقيــة،إذ  هــذه  ي 
�ف الأطــراف  الــدول  إن 

جميــع  وأن   ، البــرش جميــع  ي 
�ف ف  الأصيلــ�ي والتســاوي  الكرامــة  مبــدأي  عــ�ي  يقــوم 

بالتعــاون  وفرديــة،  جماعيــة  إجــراءات  باتخــاذ  تعهــدت  قــد  الأعضــاء  الــدول 
تعزيــز  ي 

�ف المتمثــل  المتحــدة  الأمــم  مقاصــد  أحــد  إدراك  بغيــة  المنظمــة،  مــع 
الأساســية  والحريــات  نســان  الإ لحقــوق  ف  العالميــ�ي والمراعــاة  ام  الحــرت وتشــجيع 
الديــن، أو  اللغــة  أو  الجنــس  أو  العــرق  بســبب  ف  تميــري دون  جميعــا،   للنــاس 
نســان يعلــن أن البــرش يولــدون جميعــا  عــان العالمــي لحقــوق الإ وإذ تــري أن الإ
ي الكرامــة والحقــوق، وأن لــكل إنســان حــق التمتــع بجميــع الحقــوق 

أحــرارا ومتســاوين �ف
ــل  ــون أو الأص ــرق أو الل ــبب الع ــيما بس ف ل س ــري ــه، دون أي تمي ــررة في ــات المق والحري
ي 

القومــي،وإذ تــري أن جميــع البــرش متســاوون أمــام القانــون ولهــم حــق متســاو �ف
،وإذ تــري أن الأمــم المتحــدة  ف ف ومــن أي تحريــض عــ�ي التميــري حمايتــه لهــم مــن أي تميــري
نــة بــه، بكافــة أشــكالها  ف المقرت قــد شــجبت الســتعمار وجميــع ممارســات العــزل والتميــري
ي 

وحيثمــا وجــدت، وأن إعــان منــح الســتقال للبلــدان والشــعوب المســتعمرة الصــادر �ف
ــن  ــد وأعل ــد أك ــة 1514 )د15-(( ق ــة العام ــرار الجمعي ــون الأول/ديســمرب 1960 )ق 14 كان
ــم  ــان الأم ــري أن إع ط،وإذ ت ــد أو �ش ــدون قي ــة وب ــا برع ورة وضــع حــد له رســميا �ف
/ ي

ــا�ف يــن الث ي 20 ترش
ف العنــري الصــادر �ف المتحــدة للقضــاء عــ�ي جميــع أشــكال التميــري

ورة القضــاء الريــع  نوفمــرب 1963 )قــرار الجمعيــة العامــة 1904 )د18-(( يؤكــد رســميا �ف
ف  ورة تأمــ�ي ي جميــع أنحــاء العالــم، بكافــة أشــكاله ومظاهــره، و�ف

ف العنــري �ف عــ�ي التميــري
امهــا، ي واحرت

نســا�ف فهــم كرامــة الشــخص الإ
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وإيمانــا منهــا بــأن أي مذهــب للتفــوق القائــم عــ�ي التفرقــة العنريــة مذهــب خاطــئ 
ــري أو  ر نظ ــرب ــد أي م ــه ل يوج ــا، وبأن ــر اجتماعي ــم وخط ــا وظال ــجوب أدبي ــا ومش علمي

ــكان، ي أي م
ف العنــري �ف ــري عمــ�ي للتمي

ي 
ف البــرش بســبب العــرق أو اللــون أو الأصــل الثــىف ف بــ�ي وإذ تؤكــد مــن جديــد أن التميــري

ف الأمــم وواقعــا مــن شــأنه تعكــري  ض العاقــات الوديــة والســلمية بــ�ي يشــكل عقبــة تعــرت
ف أشــخاص يعيشــون جنبــا إلي  ف الشــعوب والإخــال بالوئــام بــ�ي الســلم والأمــن بــ�ي
ــر  ــة أم ــأن وجــود حواجــز عنري ــا ب ــا منه ــة الواحدة،وإيمان ي داخــل الدول

ــب حــىت �ف جن
ف  ــري ــق لمظاهــر التمي ،وإذ يســاورها شــديد القل ي

ــا لأي مجتمــع إنســا�ف ــل العلي ــاف للمث من
ــة  ــات الحكومي ــم، وللسياس ــق العال ــض مناط ي بع

ــة �ف ــزال ملحوظ ي ل ت
ــىت ــري ال العن

القائمــة عــ�ي أســاس التفــوق العنــري أو الكراهيــة العنريــة مثــل سياســات الفصــل 
العنــري أو العــزل أو التفرقة،وقــد عقــدت عزمهــا عــ�ي اتخــاذ جميــع التدابــري الازمــة 
ف العنــري بكافــة أشــكاله ومظاهــره، وعــ�ي منــع المذاهــب  للقضــاء الريــع عــ�ي التميــري
ف الأجنــاس وبنــاء مجتمــع  والممارســات العنريــة ومكافحتهــا بغيــة تعزيــز التفاهــم بــ�ي
ــة  ــر التفاقي ،وإذ تذك ف ــ�ي ف العنري ــري ــزل والتمي ــكال الع ــع أش ــن جمي ــرر م ــي متح عالم
ي 

ي أقرتهــا منظمــة العمــل الدوليــة �ف
ي مجــال الســتخدام والمهنــة الــىت

ف �ف المتعلقــة بالتميــري
ي أقرتهــا منظمــة الأمــم المتحــدة 

ي التعليــم والــىت
ف �ف عــام 1958، واتفاقيــة مكافحــة التميــري

ي إعــان 
ي تنفيــذ المبــادئ الــواردة �ف

ي عــام 1960،ورغبــة منهــا �ف
بيــة والعلــم والثقافــة �ف للرت

ف اتخــاذ التدابري  ي تأمــ�ي
ف العنــري بكافــة أشــكاله، و�ف الأمــم المتحــدة للقضــاء عــ�ي التميــري

ي أقــرب وقــت ممكــن لتحقيــق ذلــك،
العمليــة الازمــة �ف

: قد اتفقت ع�ي ما ي�ي
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الجزء االأول

المادة 1 ¤

ف أو اســتثناء أو . 1 ف العنــري« أي تميــري ي هــذه التفاقيــة، يقصــد بتعبــري »التميــري
�ف

ــل  ــب أو الأص ــون أو النس ــرق أو الل ــاس الع ــ�ي أس ــوم ع ــل يق ــد أو تفصي تقيي
ــوق  اف بحق ــرت ــة الع ــل أو عرقل ــتتبع تعطي ــتهدف أو يس ي ويس

ــىف ــي أو الث القوم
نســان والحريــات الأساســية أو التمتــع بهــا أو ممارســتها، عــ�ي قــدم المســاواة،  الإ
ي أي ميــدان آخــر 

ي أو �ف
ي الميــدان الســياسي أو القتصــادي أو الجتماعــي أو الثقــا�ف

�ف
مــن مياديــن الحيــاة العامــة.

ف . 2 ــ�ي ــل ب ــد أو تفضي ــتثناء أو تقيي ف أو اس ــري ــ�ي أي تمي ــة ع ــذه التفاقي ــري ه  ل ت
ــا. ــة طــرف فيه ــة دول ــب أي ف مــن جان ــ�ي ف وغــري المواطن ــ�ي المواطن

 يحظــر تفســري أي حكــم مــن أحــكام هــذه التفاقيــة بمــا ينطــوي عــ�ي أي مســاس . 3
ي الــدول الأطــراف فيمــا يتعلــق بالجنســية أو 

بالأحــكام القانونيــة الســارية �ف
ف ضــد أي جنســية  ط خلــو هــذه الأحــكام مــن أي تميــري المواطنــة أو التجنــس، �ش

معينــة.

ف العنــري أيــة تدابــري خاصــة يكــون الغــرض الوحيــد . 4 ل تعتــرب مــن قبيــل التميــري
ي لبعــض الجماعــات العرقيــة أو الثنيــة 

ف التقــدم الــكا�ف مــن اتخاذهــا تأمــ�ي
ــة  ــون لزم ــد تك ي ق

ــىت ــة ال ف إلي الحماي ــ�ي ــراد المحتاج ــض الأف ــة أو لبع المحتاج
ي التمتــع بحقــوق 

لتلــك الجماعــات وهــؤلء الأفــراد لتضمــن لهــا ولهــم المســاواة �ف
 ، ــري ــك التداب ــة تل ــدم تأدي ط ع ــاتها، �ش ــية أو ممارس ــات الأساس ــان والحري نس الإ
ــة تختلــف باختــاف الجماعــات  ــام حقــوق منفصل كنتيجــة لذلــك، إلي إدامــة قي
ــا. ــن أجله ي اتخــذت م

ــىت ــوغ الأهــداف ال ــدم اســتمرارها بعــد بل ط ع ــة، و�ش العرقي
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المادة 2 ¤

ف العنــري وتتعهــد بــأن تنتهــج، بــكل الوســائل . 1 تشــجب الــدول الأطــراف التميــري
ف العنــري بكافــة أشــكاله  ، سياســة للقضــاء عــ�ي التميــري المناســبة ودون أي تأخــري

ف جميــع الأجنــاس، وتحقيقــا لذلــك: وتعزيــز التفاهــم بــ�ي

تتعهــد كل دولــة طــرف بعــدم إتيــان أي عمــل أو ممارســة مــن أعمــال أو ممارســات أ. 
المؤسســات،  أو  الأشــخاص  أو جماعــات  الأشــخاص  العنــري ضــد  ف  التميــري
القوميــة  العامــة،  والمؤسســات  العامــة  الســلطات  جميــع  تــرف  وبضمــان 

ام، ف ــرت ــذا الل ــا له ــة، طبق والمحلي

ــري ب.  ف عن ــري ــد أي تمي ــة أو تأيي ــجيع أو حماي ــدم تش ــرف بع ــة ط ــد كل دول تتعه
ــة، ــة منظم ــخص أو أي ــن أي ش ــدر ع يص

ي السياســات الحكوميــة 	. 
عــادة النظــر �ف تتخــذ كل دولــة طــرف تدابــري فعالــة لإ

ــون  ــة تك ف أو أنظم ــ�ي ــة قوان ــال أي ــاء أو إبط ــل أو إلغ ــة، ولتعدي ــة والمحلي القومي
ف العنــري أو إلي إدامتــه حيثمــا يكــون قائمــا، مؤديــة إلي إقامــة التميــري

ــات د.  يع ــك الترش ي ذل
ــا �ف ــبة، بم ــائل المناس ــع الوس ــرف، بجمي ــة ط ــوم كل دول تق

ف عنــري يصــدر عــن أي  المقتضــات إذا تطلبتهــا الظــروف، بحظــر وإنهــاء أي تميــري
ــة جماعــة أو منظمــة، أشــخاص أو أي

تتعهــد كل دولــة طــرف بــأن تشــجع، عنــد القتضــاء، المنظمــات والحــركات ه. 
ف  ــ�ي ــة الحواجــز ب ــة بإزال ــاس والوســائل الأخــرى الكفيل ــة المتعــددة الأجن الندماجي

ــري. ــام العن ــة النقس ــأنه تقوي ــن ش ــا م ــط كل م ــأن تثب ــاس، وب الأجن

 تقــوم الــدول الأطــراف، عنــد اقتضــاء الظــروف ذلــك، باتخــاذ التدابــري الخاصــة . 2
ي الميــدان الجتماعــي والميــدان القتصــادي والميــدان 

والملموســة الازمــة، �ف
ي والحمايــة الكافيــة لبعــض 

ف النمــاء الــكا�ف ي والمياديــن الأخــرى، لتأمــ�ي
الثقــا�ف

ف إليهــا، عــ�ي قصــد ضمــان تمتعهــا  الجماعــات العرقيــة أو لاأفــراد المنتمــ�ي
ــوز  ــية. ول يج ــات الأساس ــان والحري نس ــوق الإ ــاوي بحق ــام المتس ــم الت وتمتعه
ــة حقــوق  ، كنتيجــة لذلــك، إدامــة أي تــب عــ�ي هــذه التدابــري ــة حــال أن يرت ي أي

�ف
متفاوتــة أو مســتقلة تختلــف باختــاف الجماعــات العرقيــة بعــد بلــوغ الأهــداف 

ــا. ي اتخــذت مــن أجله
ــىت ال
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المادة 3 ¤

تشــجب الــدول الأطــراف بصفــة خاصــة العــزل العنــري والفصــل العنــري، وتتعهــد 
ي الأقاليــم الخاضعــة لوليتهــا.

بمنــع وحظــر واســتئصال كل الممارســات المماثلــة �ف

المادة 4 ¤

تشــجب الــدول الأطــراف جميــع الدعايــات والتنظيمــات القائمــة عــ�ي الأفــكار أو النظريات 
ي تحــاول 

ي واحــد، أو الــىت
القائلــة بتفــوق أي عــرق أو أيــة جماعــة مــن لــون أو أصــل اثــىف

ف العنــري، وتتعهــد  يــر أو تعزيــز أي شــكل مــن أشــكال الكراهيــة العنريــة والتميــري ترب
ــذا  ــ�ي ه ــض ع ــ�ي كل تحري ــاء ع ــة إلي القض ــة الرامي يجابي ــة الإ ــري الفوري ــاذ التداب باتخ
ــاة  ــع المراع ــة وم ــذه الغاي ــا له ــد خاصــة، تحقيق ــه، وتتعه ــن أعمال ف وكل عمــل م ــري التمي
نســان وللحقــوق المقــررة �احــة  عــان العالمــي لحقــوق الإ ي الإ

الحقــه للمبــادئ الــواردة �ف
: ي المــادة 5 مــن هــذه التفاقيــة، بمــا يــ�ي

�ف

اعتبــار كل نــرش لاأفــكار القائمــة عــ�ي التفــوق العنــري أو الكراهيــة العنريــة، أ. 
ف العنــري وكل عمــل مــن أعمــال العنــف أو تحريــض  ــري وكل تحريــض عــ�ي التمي
ي 

عــ�ي هــذه الأعمــال يرتكــب ضــد أي عــرق أو أيــة جماعــة مــن لــون أو أصــل أثــىف
ــة، آخــر، وكذلــك كل مســاعدة للنشــاطات العنري

ي ذلك تمويلها، جريمة يعاقب عليها القانون،ب. 
 بما �ف

ــة وســائر 	.  ــة المنظم ــك النشــاطات الدعائي ــات، وكذل ــة المنظم عي إعــان عــدم �ش
ف العنــري والتحريــض عليــه،  ويــج للتميــري ي تقــوم بالرت

النشــاطات الدعائيــة، الــىت
ــب  ــة يعاق ــا جريم ي أيه

اك �ف ــار الشــرت ــات والنشــاطات واعتب وحظــر هــذه المنظم
عليهــا القانــون،

ــة، د.  ــة أو المحلي ــة، القومي ــات العام ــة أو المؤسس ــلطات العام ــماح للس ــدم الس ع
ــه. ــض علي ــري أو التحري ف العن ــري ــج للتمي وي بالرت
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المادة 5 ¤

ــدول  ــد ال ــة، تتعه ــذه التفاقي ــن ه ــادة 2 م ي الم
ــررة �ف ــية المق ــات الأساس ام ف ــاء لالرت إيف

ــق كل  ــان ح ــكاله، وبضم ــة أش ــه بكاف ــاء علي ــري والقض ف العن ــري ــر التمي ــراف بحظ الأط
ي المســاواة 

، �ف ي
ف بســبب العــرق أو اللــون أو الأصــل القومــي أو الثــىف إنســان، دون تميــري

ــة: ــوق التالي ــع بالحق ــدد التمت ــيما بص ــون، ل س ــام القان أم

ي معاملــة عــ�ي قــدم المســاواة أمــام المحاكــم وجميــع الهيئــات الأخــرى أ. 
الحــق �ف

ي تتــول إقامــة العــدل،
الــىت

، ب.  ي
ي حمايــة الدولــة لــه مــن أي عنــف أو أذى بــد�ف

ي الأمــن عــ�ي شــخصه و�ف
الحــق �ف

ف أو عــن أيــة جماعــة أو مؤسســة، ف رســمي�ي يصــدر ســواء عــن موظفــ�ي

اعــا وترشــيحا- عــ�ي 	.  ي النتخابــات -اقرت
اك �ف الحقــوق السياســية، ول ســيما حــق الشــرت

ي إدارة الشــؤون العامــة 
ي الحكــم و�ف

ســهام �ف اع العــام المتســاوي، والإ أســاس القــرت
عــ�ي جميــع المســتويات، وتــولي الوظائــف العامــة عــ�ي قــدم المســاواة،

الحقوق المدنية الأخرى، ول سيما:د. 

قامة داخل حدود الدولة، ي حرية الحركة والإ
»1« الحق �ف

ي العودة إلي بلده،
ي ذلك بلده، و�ف

ي مغادرة أي بلد، بما �ف
»2« الحق �ف

ي الجنسية،
»3« الحق �ف

و	 واختيار الزو	، ف »4« حق الرت

اك مع آخرين، »5« حق التملك بمفرده أو بالشرت

رث، »6« حق الإ

ي حرية الفكر والعقيدة والدين،
»7« الحق �ف

، ي حرية الرأي والتعبري
»8« الحق �ف

ي حرية الجتماع السلمي وتكوين الجمعيات السلمية أو النتماء إليها،
»9« الحق �ف

الحقوق القتصادية والجتماعية والثقافية، ول سيما الحقوق التالية:ه. 

ي 
ــة، و�ف ــة مرضي ــل عادل وط عم ي �ش

ــل، و�ف ــوع العم ــار ن ــة اختي ي حري
ــل، و�ف ي العم

ــق �ف »1« الح
ي نيــل 

ي أجــر متســاو عــن العمــل المتســاوي، و�ف
ي تقــا�ف

الحمايــة مــن البطالــة، و�ف
ــة، ــة مرضي مكافــأة عادل
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»2« حق تكوين النقابات والنتماء إليها،

ي السكن،
»3« الحق �ف

»4« حــق التمتــع بخدمــات الصحــة العامــة والرعايــة الطبيــة والضمــان الجتماعــي والخدمــات 
ــة، الجتماعي

ي التعليم والتدريب،
»5« الحق �ف

ي النشاطات الثقافية،
سهام ع�ي قدم المساواة �ف »6« حق الإ

ي دخــول أي مــكان أو مرفــق مخصــص لنتفــاع ســواد الجمهــور، مثــل و. 
الحــق �ف

وســائل النقــل والفنــادق والمطاعــم والمقاهــي والمســارح والحدائــق العامــة.

المادة 6 ¤

ي وليتهــا حــق الرجــوع إلي المحاكــم الوطنيــة 
تكفــل الــدول الأطــراف لــكل إنســان داخــل �ف

هــا مــن مؤسســات الدولــة المختصــة لحمايتــه ورفــع الحيــف عنــه عــ�ي نحــو فعــال  وغري
نســان  ف العنــري يكــون انتهــاكا لمــا لــه مــن حقــوق الإ بصــدد أي عمــل مــن أعمــال التميــري
ــم  ــك حــق الرجــوع إلي المحاك ــة، وكذل ــع هــذه التفاقي ــا�ف م ــات الأساســية ويتن والحري
ر لحقــه  المذكــورة التماســا لتعويــض عــادل مناســب أو ترضيــة عادلــة مناســبة عــن أي �ف

. ف كنتيجــة لهــذا التميــري

المادة 7  ¤

ي مياديــن التعليــم 
تتعهــد الــدول الأطــراف بــأن تتخــذ تدابــري فوريــة وفعالــة، ول ســيما �ف

ف العنــري وتعزيز  عــام بغيــة مكافحــة النعــرات المؤديــة إلي التميري بيــة والثقافــة والإ والرت
ــرى،  ــة الأخ ــة أو الثني ــات العرقي ــم والجماع ف الأم ــ�ي ــة ب ــامح والصداق ــم والتس التفاه
ــوق  ــي لحق ــان العالم ع ــدة، والإ ــم المتح ــاق الأم ــادئ ميث ــد ومب ــرش مقاص ــك لن وكذل
ف العنــري، وهــذه  نســان، وإعــان الأمــم المتحــدة للقضــاء عــ�ي جميــع أشــكال التميــري الإ

التفاقيــة.
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ي
 الجزء الثا�ز

المادة 8 ¤

ــا . 1 ــا فيم ف العنــري )ويشــار إليه ــري ــة القضــاء عــ�ي التمي ــة تســمي لجن تنشــأ لجن
ا مــن ذوي الخصــال  يــ�ي باســم »اللجنــة«(، تكــون مؤلفــة مــن ثمانيــة عــرش خبــري
اهــة، تنتخبهــم الــدول الأطــراف  ف الخلقيــة الرفيعــة المشــهود لهــم بالتجــرد والرف
ــة  ي تأليــف اللجن

ف مواطنيهــا ويخدمــون بصفتهــم الشــخصية، ويراعــي �ف ــ�ي مــن ب
ي العــادل وتمثيــل الألــوان الحضاريــة المختلفــة والنظــم 

ف التوزيــع الجغــرا�ف تأمــ�ي
القانونيــة الرئيســية.

اع الــري مــن قائمــة بأســماء أشــخاص ترشــحهم . 2 ينتخــب أعضــاء اللجنــة بالقــرت
الــدول الأطــراف. لــكل دولــة مــن الــدول الأطــراف أن ترشــح شــخصا واحــد مــن 

مواطنيهــا.

ــة. . 3 يجــري النتخــاب الأول بعــد ســتة أشــهر مــن تاريــخ بــدء نفــاذ هــذه التفاقي
ف العــام لاأمــم المتحــدة، قبــل ثاثــة أشــهر عــ�ي الأقــل مــن موعــد  ويقــوم الأمــ�ي
إجــراء أي انتخــاب، بتوجيــه رســالة إلي الــدول الأطــراف يدعوهــا فيهــا إلي تقديــم 
ــة  ف العــام قائمــة ألفبائي ــم يضــع الأمــ�ي ي غضــون شــهرين، ث

أســماء مرشــحيها �ف
ــحتهم،  ي رش

ــىت ــراف ال ــدول الأط ــان ال ــع بي ف م ــح�ي ــؤلء المرش ــع ه ــماء جمي بأس
ويبلــغ هــذه القائمــة إلي الــدول الأطــراف.

ف . 4 ي اجتمــاع تعقــده الــدول الأطــراف بدعــوة مــن الأمــ�ي
ينتخــب أعضــاء اللجنــة �ف

ي هــذا الجتمــاع، الــذي يكتمــل فيــه النصــاب 
ي مقــر الأمــم المتحــدة. و�ف

العــام �ف
ــة،  ــة اللجن ــاب لعضوي ي النتخ

ــوز �ف ــراف، يف ــدول الأط ي ال
ــىش ــ�ي ثل ــور ممث بحض

المرشــحون الذيــن ينالــون أكــرب عــدد مــن الأصــوات والأغلبيــة المطلقــة لأصــوات 
. ف عــ�ي يــن والمقرت ممثــ�ي الــدول الأطــراف الحا�ف
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5 .

يكــون انتخــاب أعضــاء اللجنــة لوليــة مدتهــا أربــع ســنوات، عــ�ي أن تنتهــي أ. 
ي النتخــاب الأول، ويقــوم 

ف وليــة تســعة مــن الأعضــاء الفائزيــن �ف بانقضــاء ســنت�ي
رئيــس اللجنــة، فــور انتهــاء النتخــاب الأول، باختيــار أســماء هــؤلء الأعضــاء 

ــة، ــعة بالقرع التس

ي انقطــع ب. 
ي تشــغر عرضــا، تقــوم الدولــة الطــرف الــىت

مــن أجــل مــلء المقاعــد الــىت
ف  ف خبــري آخــر مــن بــ�ي ي اللجنــة بتعيــ�ي

ة مهمتــه كعضــو �ف هــا مــن مبــا�ش خبري
. ف ــ�ي ــذا التعي ــة له ــرار اللجن ــا بإق ــا، رهن مواطنيه

تتحمل الدول الأطراف نفقات أعضاء اللجنة أثناء تأديتهم لمهامهم.. 6

المادة 9 ¤

ــم . 1 ــام لاأم ف الع ــ�ي ــدم إلي الأم ــأن تق ــراف ب ــدول الأط ــن ال ــة م ــد كل دول تتعه
يعيــة أو القضائيــة أو  ــرا عــن التدابــري الترش المتحــدة، لتنظــر فيــه اللجنــة، تقري
ــذه  ــكام ه ــال لأح ــل إعم ي تمث

ــىت ــا وال ي اتخذته
ــىت ــرى ال ــري الأخ ــة أو التداب داري الإ

ــك: ــل ذل ــأن تفع ــة، وب التفاقي

ي غضون سنة من بعد بدء نفاذ التفاقية إزاءها، أ. 
�ف

، وكذلــك كلمــا طلبــت إليهــا اللجنــة ذلــك. وللجنــة أن تطلــب ب.  ف ثــم مــرة كل ســنت�ي
مزيــدا مــن المعلومــات مــن الــدول الأطــراف.

ف العــام، بتقديــم تقريــر ســنوي عــن أعمالهــا . 2 تقــوم اللجنــة، عــن طريــق الأمــ�ي
احــات وتوصيــات عامــة اســتنادا إلي  إلي الجمعيــة العامــة، ويجــوز لهــا إبــداء اقرت
دراســتها للتقاريــر والمعلومــات الــواردة مــن الــدول الأطــراف. ويتــم إبــاغ هــذه 
ــة ماحظــات  ــة العامــة مشــفوعة بأي احــات والتوصيــات العامــة إلي الجمعي القرت

قــد تبديهــا الــدول الأطــراف.
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المادة 10  ¤

1 .. تتول اللجنة وضع نظامها الداخ�ي

2 .. ف تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنت�ي

ف العام لاأمم المتحدة تزويد اللجنة بأمانتها.. 3 يتول الأم�ي

ي مقر الأمم المتحدة.. 4
تعقد اللجنة اجتماعاتها عادة �ف

المادة 11  ¤

ــة . 1 ــا أخــري ل تضــع أحــكام هــذه التفاقي ــة طرف ــة طــرف أن دول ت دول ــرب إذا اعت
موضــع التنفيــذ، كان لهــا أن تلفــت نظــر اللجنــة إلي ذلــك. وتقــوم اللجنــة حينئــذ 
بإحالــة رســالة لفــت النظــر إلي الدولــة الطــرف المعنيــة. وتقــوم الدولــة المرســل 
يضاحــات أو البيانــات  ي غضــون ثاثــة أشــهر، بالإ

إليهــا بموافــاة اللجنــة كتابيــا، �ف
شــارة عنــد القتضــاء إلي أيــة تدابــري ربمــا تكــون قــد  الازمــة لجــاء المســألة مــع الإ

اتخذتهــا لتــدارك الأمــر.

ــق . 2 ــن طري ــا ع ف إم ــ�ي ــكا الطرف ــة ل ــوية مرضي ــألة تس ــوية المس ــذر تس ــد تع عن
المفاوضــات الثنائيــة وإمــا بــأي إجــراء آخــر متــاح لهمــا، خــال ســتة أشــهر مــن 
ف حــق  ، يكــون لأي مــن الدولتــ�ي بعــد تلقــي الدولــة المرســل إليهــا للرســالة الأولي
إحالــة المســألة مــرة أخــري إلي اللجنــة بإشــعار ترســله إليهــا كمــا ترســله إلي الدولــة 

الأخــرى.

ي أيــة مســائل محالــة إليهــا وفقــا للفقــرة 2 مــن هــذه المــادة بعــد . 3
تنظــر اللجنــة �ف

ســتيثاق مــن أنــه قــد تــم اللجــوء إلي جميــع طــرق التظلــم المحليــة المتوفــرة  الإ
ــا.  ــا عموم ف به ــرت ــدولي المع ــون ال ــادئ القان ــا لمب ــة، وفق ي القضي

ــتنفادها �ف واس
ي يســتغرق فيهــا إجــراء التظلــم مــددا 

ي الحــالت الــىت
ول تنطبــق هــذه القاعــدة �ف
تتجــاوز الحــدود المعقولــة.
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ف . 4 ــ�ي ف الطرف ــ�ي ــب إلي الدولت ــا، أن تطل ــة إليه ــألة محال ــة مس ي أي
ــة، �ف ــوز للجن يج

ــأن. ــري ذات ش ــات أخ ــة معلوم ــا بأي ف تزويده ــ�ي المعنيت

ــة . 5 ي أي
ــة �ف ــد نظــر اللجن ، عن ف ــ�ي ف المعنيت ــ�ي ف الطرف ــ�ي ــن الدولت ــة م ــكل دول يحــق ل

ي أعمــال اللجنــة، دون 
اك �ف مســألة تتناولهــا هــذه المــادة، إيفــاد ممثــل لهــا لاشــرت

ي هــذه المســألة.
ة النظــر �ف التمتــع بحــق التصويــت، طــوال فــرت

المادة 12  ¤

1 .

ي تراهــا لزمــة أ. 
ــىت ــع المعلومــات ال ــة، بعــد حصولهــا عــ�ي جمي يقــوم رئيــس اللجن

ف هيئــة توفيــق خاصــة )يشــار إليهــا فيمــا يــ�ي  وقيامهــا بتدقيقهــا ومقارنتهــا، بتعيــ�ي
باســم »الهيئــة«( تتألــف مــن خمســة أشــخاص يجــوز أن يكونــوا مــن أعضــاء اللجنــة 
اع بالإجمــاع،  ف ي الــرف

ف أعضــاء الهيئــة بموافقــة طــر�ف أو مــن غــري أعضائهــا. ويتــم تعيــ�ي
فــادة مــن مســاعيها الحميــدة بغيــة الوصــول إلي حــل  ف الإ ف المعنيتــ�ي وتتــاح للدولتــ�ي

ام هــذه التفاقيــة، ودي للمســألة عــ�ي أســاس احــرت

اع خــال ثاثــة أشــهر إلي اتفــاق عــ�ي ب.  ف ي الــرف
ف �ف ف الطرفــ�ي عنــد تعــذر وصــول الدولتــ�ي

ــق  ــري المتف ــاء غ ــاب الأعض ــة بانتخ ــوم اللجن ــا، تق ــا أو بعضه ــة كله ــن الهيئ تكوي
. ف اع الــري وبأغلبيــة الثلثــ�ي ف أعضائهــا هــي بالقــرت عليهــم مــن بــ�ي

ــن . 2 ــوا م ــوز أن يكون ــخصية، ول يج ــم الش ــا بصفته ــة فيه ــاء الهيئ ــل أعض  يعم
ــة. ــذه التفاقي ي ه

ــراف �ف ــري الأط ــدول غ اع أو ال ف ــرف ي ال
ف �ف ــ�ي ف الطرف ــ�ي ي الدولت

ــىف مواط

3 .. تنتخب الهيئة رئيسها وتضع نظامها الداخ�ي

ي أي مــكان مناســب . 4
ي مقــر الأمــم المتحــدة، أو �ف

تعقــد الهيئــة اجتماعاتهــا عــادة �ف
آخــر تعينــه.

ــراف . 5 ــدول الأط ــن ال ف م ــ�ي ف دولت ــ�ي ــزاع ب ــن أي ن ــة ع ــة المنبثق ــا للهيئ ــر أيض توف
ــة. ــذه التفاقي ــن ه ــادة 10 م ــن الم ــرة 3 م ــا للفق ــرة وفق ــة الموف ــات الأمان خدم
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ــاء . 6 ــات أعض ــع نفق ــداد جمي ــاوي س اع بالتس ف ــرف ي ال
ــان �ف ــان الطرف ــم الدولت تتقاس

ــدة. ــم المتح ــام لاأم ف الع ــ�ي ــا الأم ــرات يضعه ــا لتقدي ــة وفق الهيئ

ــات . 7 ــع نفق ــزوم، بدف ــد الل ــام، عن ــلطة القي ــدة س ــم المتح ــام لاأم ف الع ــ�ي لاأم
اع لهــا وفقــا للفقــرة 6 مــن  ف ي الــرف

ف �ف ف الطرفــ�ي أعضــاء الهيئــة قبــل ســداد الدولتــ�ي
هــذه المــادة.

ــا . 8 ــا ومقارنته ــت بتدقيقه ــة وقام ــا اللجن ــت عليه ي حصل
ــىت ــات ال ــع المعلوم توض

ف  ف المعنيتــ�ي ي يجــوز لهــا أيضــا أن تطلــب إلي الدولتــ�ي
تحــت تــرف الهيئــة، الــىت

ــات أخــري ذات شــأن. ــة معلوم تزويدهــا بأي

المادة 13  ¤

ي المســألة، تقــوم بإعــداد تقريــر تقدمــه إلي رئيــس . 1
ي اســتنفدت الهيئــة النظــر �ف

مــىت
ي توصلــت إليهــا بشــأن جميــع المســائل الوقائعيــة 

اللجنــة، يتضمــن النتائــج الــىت
ــل  ــة لح ــا مائم ي تراه

ــىت ــات ال ــم التوصي ، ويض ف ــ�ي ف الطرف ــ�ي اع ب ف ــرف ــة بال المتصل
اع حــا وديــا. ف الــرف

ي . 2
ف �ف ف الطرفــ�ي يقــوم رئيــس اللجنــة بإرســال تقريــر الهيئــة إلي كل دولــة مــن الدولتــ�ي

ي غضــون ثاثــة أشــهر، بإعــام رئيــس اللجنــة بقبولهــا 
اع. وتقــوم كل منهمــا، �ف ف الــرف

ي تقريــر الهيئــة.
أو عــدم قبولهــا للتوصيــات الــواردة �ف

ي الفقــرة 2 مــن . 3
ــا �ف ة المنصــوص عليه ــة، بعــد انقضــاء الفــرت يقــوم رئيــس اللجن

ف إلي  ــ�ي ف المعنيت ــ�ي ف الطرف ــ�ي ي الدولت
ــا�ف ــة وبي ــر الهيئ ــال تقري ــادة، بإرس ــذه الم ه

ــة. ــذه التفاقي ي ه
ــرى �ف ــراف الأخ ــدول الأط ــائر ال س

المادة 14  ¤

ي اســتام . 1
ف باختصــاص اللجنــة �ف ف أنهــا تعــرت ي أي حــ�ي

لأيــة دولــة طــرف أن تعلــن �ف
ي 

ف �ف ــ�ي ــراد الداخل ــات الأف ــن جماع ــراد أو م ــن الأف ــة م ــائل المقدم ــة الرس ودراس
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وليــة هــذه الدولــة الطــرف والذيــن يدعــون أنهــم ضحايــا أي انتهــاك مــن جانبهــا 
ي هــذه التفاقيــة، ول يجــوز للجنــة قبول اســتام 

لأي حــق مــن الحقــوق المقــررة �ف
عــان. أيــة رســالة تتعلــق بأيــة دولــة طــرف لــم تصــدر مثــل هــذا الإ

ي الفقــرة 1 مــن هــذه . 2
ــا عــ�ي النحــو المنصــوص �ف لأيــة دولــة طــرف تصــدر إعان

ي القومــي يكــون مختصــا 
ي إطــار نظامهــا القانــو�ف

ف جهــازا �ف أ أو تعــ�ي المــادة أن تنــ�ش
ي 

ف �ف باســتام ونظــر اللتماســات المقدمــة مــن الأفــراد وجماعــات الأفــراد الداخلــ�ي
ي هــذه 

وليتهــا والذيــن يدعــون أنهــم ضحايــا انتهــاك لأي مــن الحقــوق المقــررة �ف
التفاقيــة ويكونــون قــد اســتنفدوا طــرق التظلــم المحليــة المتوفــرة الأخــرى.

عــان الصــادر وفقــا للفقــرة 1 مــن هــذه . 3  تقــوم الدولــة الطــرف المعنيــة بإيــداع الإ
ف وفقــا للفقــرة 2 مــن هــذه المــادة، لــدي  المــادة، واســم الجهــاز المنشــأ أو المعــ�ي
ــا  ــور عنهم ــال ص ــام بإرس ف الع ــ�ي ــوم الأم ــدة، ويق ــم المتح ــام لاأم ف الع ــ�ي الأم
ي أي وقــت بإشــعار 

عــان �ف إلي الــدول الأطــراف الأخــرى، ويجــوز ســحب هــذا الإ
ي 

ي الرســائل الــىت
ف العــام، ولكــن ل يكــون لهــذا الســحب أي أثــر �ف يرســل إلي الأمــ�ي

تكــون قيــد نظــر اللجنــة.

ــجل . 4 ــادة بس ــذه الم ــن ه ــرة 2 م ــا للفق ف وفق ــ�ي ــأ أو المع ــاز المنش ــظ الجه يحتف
ف العــام، مــن خــال القنــوات المناســبة،  لالتماســات ويقــوم ســنويا بإيــداع الأمــ�ي

صــورا مصدقــة لهــذا الســجل، عــ�ي أن ل تــذاع محتوياتهــا عــ�ي الجمهــور.

ي الحصــول عــ�ي مــا طلبــه مــن الجهــاز المنشــأ . 5
 يكــون للملتمــس، إذا لــم ينجــح �ف

ي إبــاغ شــكواه إلي اللجنــة 
ف وفقــا للفقــرة 2 مــن هــذه المــادة، الحــق �ف أو المعــ�ي

ي غضــون ســتة أشــهر.
�ف

6 .

تقــوم اللجنــة، �ا، باســتدعاء نظــر الدولــة الطــرف المدعــي انتهاكهــا لأي حكــم أ. 
مــن أحــكام هــذه التفاقيــة إلي أيــة شــكوى أبلغــت إليهــا، إل أنــه ل يجــوز كشــف 
ي أو جماعــات الأفــراد المعنيــة إل بموافقتــه أو موافقتهــا 

هويــة الفــرد المعــىف
ــة المصــدر. ــائل مغفل ــة رس ــل اســتام أي ــة أن تقب الريحــة. ول يجــوز للجن
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يضاحــات أو ب.  ي غضــون ثاثــة أشــهر، بموافــاة اللجنــة بالإ
تقــوم الدولــة المتلقيــة، �ف

ــة  شــارة، عنــد القتضــاء، إلي أي ــة الازمــة لجــاء المســألة، مــع الإ ــات الكتابي البيان
تدابــري قــد تكــون اتخذتهــا لتــدارك الأمــر.

7 .

ــة أ.  ــن الدول ــا م ــرة له ــات الموف ــع المعلوم ي ضــوء جمي
ي الرســائل �ف

ــة �ف  تنظــر اللجن
ــن  ــالة م ــة رس ي أي

ــر �ف ــة أن تنظ ــوز للجن ــس. ول يج ــن الملتم ــة وم ــرف المعني الط
ســتيثاق مــن كونــه قــد اســتنفذ جميــع طــرق الرجــوع المحليــة  الملتمــس إل بعــد الإ
ي يســتغرق فيهــا إجــراء التظلــم 

ي الحــالت الــىت
المتاحــة. ول تنطبــق هــذه القاعــدة �ف

مــددا تتجــاوز الحــدود المعقولــة.

احــات ب.  بالقرت والملتمــس  المعنيــة  الطــرف  الدولــة  بموافــاة  اللجنــة  تقــوم 
إبداءهــا. تــري  قــد  ي 

الــىت والتوصيــات 

ف تقريرهــا الســنوي موجــزا لهــذه الرســائل، وعنــد القتضــاء، . 8 تراعــي اللجنــة تضمــ�ي
المعنيــة،  الأطــراف  الــدول  مــن  المقدمــة  والبيانــات  يضاحــات  لاإ موجــزا 

احاتهــا وتوصياتهــا هــي. ولقرت

ي هــذه المــادة . 9
ة الوظائــف المنصــوص عليهــا �ف ي مبــا�ش

ل يبــدأ اختصــاص اللجنــة �ف
ي هــذه التفاقيــة عــ�ي الأقــل بإصــدار 

إل بعــد قيــام عــرش مــن الــدول الأطــراف �ف
عانــات الازمــة وفقــا للفقــرة 1 مــن هــذه المــادة. الإ

المادة 15  ¤

بانتظــار تحقيــق أغــراض إعــان منــح الســتقال للبلــدان والشــعوب المســتعمرة . 1
ي 14 كانــون الأول/

ي قــرار الجمعيــة العامــة 1514 )د15-( المــؤرخ �ف
الــواردة �ف

ديســمرب 1960، ل تفــرض أحــكام هــذه التفاقيــة أي تقييــد لحــق تقديــم 
اللتماســات الــذي منحتــه لهــذه الشــعوب الصكــوك الدوليــة الأخــرى أو الأمــم 

ــة. ــا المتخصص ــدة ووكالته المتح
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2 .

ــة أ.  ــذه التفاقي ــن ه ــادة 8 م ــن الم ــرة 1 م ــب الفق ــأة بموج ــة المنش ــى اللجن  تتلق
ة بمبــادئ هــذه  مــن هيئــات الأمــم المتحــدة المعنيــة بالمســائل المتصلــة مبــا�ش
ــة  ــات المعروض ي اللتماس

ــات �ف ــذه الهيئ ــر ه ــبة نظ ــا، وبمناس ــة وأغراضه التفاقي
عليهــا والمقدمــة إليهــا مــن ســكان الأقاليــم المشــمولة بالوصايــة وغــري المتمتعــة 
ي يــري عليهــا قــرار الجمعيــة العامــة 

ي وســائر الأقاليــم الأخــرى الــىت
بالحكــم الــذا�ت

ــأنها. ــا بش ــا وتوصياته ــا آراءه ــي إليه ــات، وتنه ــك اللتماس ــور تل 1514 )د15-(، ص

تتلقــى اللجنــة مــن هيئــات الأمــم المتحــدة المختصــة نســخا مــن التقاريــر ب. 
داريــة أو التدابــري الأخــرى،  يعيــة أو القضائيــة أو الإ المتعلقــة بالتدابــري الترش
ي تطبقهــا الــدول القائمــة 

ة بمبــادئ هــذه التفاقيــة وأغراضهــا الــىت المتصلــة مبــا�ش
ي البنــد )أ( مــن هــذه الفقــرة، وتبــدي اللجنــة 

ي الأقاليــم المشــار إليهــا �ف
دارة �ف بــالإ

ــا. ــا وتوصياته ــات آراءه ــذه الهيئ له

ي . 3
ي تقريرهــا إلي الجمعيــة العامــة موجــزا لالتماســات والتقاريــر الــىت

تــدر	 اللجنــة �ف
ــذه  ــأن ه ــا بش ــا وتوصياته ــك آراءه ــدة، وكذل ــم المتح ــات الأم ــن هيئ ــا م تلقته

ــر. اللتماســات والتقاري

ف العــام لاأمــم المتحــدة تزويدهــا بــكل المعلومــات . 4 تلتمــس اللجنــة مــن الأمــ�ي
المتصلــة بأغــراض هــذه التفاقيــة والمتوفــرة لديــه بشــأن الأقاليــم المشــار إليهــا 

ي الفقــرة 2 )أ( مــن هــذه المــادة.
�ف

المادة 16 ¤

ي 
تطبــق الأحــكام المتعلقــة بتســوية المنازعــات أو حســم الشــكاوي والمنصــوص عليهــا �ف

هــذه التفاقيــة دون الإخــال بــأي مــن الإجــراءات الأخــرى المتعلقــة بتســوية المنازعــات 
ي الصكــوك التأسيســية لاأمــم المتحــدة 

ف والمقــررة �ف ي ميــدان التميــري
أو حســم الشــكاوي �ف

ــورة، ول  ــات المذك ــل الهيئ ــن قب ــدة م ــات المعتم ي التفاقي
ــة أو �ف ــا المتخصص ووكالته

تحــول تلــك الأحــكام دون لجــوء الــدول الأطــراف إلي إجــراءات أخــري لتســوية المنازعــات 
وفقــا لاتفاقــات الدوليــة العامــة أو الخاصــة النافــذة فيمــا بينهــا.
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 الجزء الثالث

المادة 17 ¤

ي أيــة . 1
ي الأمــم المتحــدة أو عضــو �ف

هــذه التفاقيــة متاحــة لتوقيــع أي دولــة عضــو �ف
ي النظــام الأســاسي لمحكمــة 

وكالــة مــن وكالتهــا المتخصصــة، وأيــة دولــة طــرف �ف
العــدل الدوليــة، وأيــة دولــة أخــري دعتهــا الجمعيــة العامــة لاأمــم المتحــدة إلي 

ي هــذه التفاقيــة.
أن تصبــح طرفــا �ف

ف العــام . 2 تخضــع هــذه التفاقيــة للتصديــق. وتــودع صكــوك التصديــق لــدي الأمــ�ي
لاأمــم المتحــدة.

المادة 18 ¤

ي الفقــرة . 1
يتــاح النضمــام إلي هــذه التفاقيــة لأيــة دولــة مــن الــدول المشــار إليهــا �ف

1 مــن المــادة 17 مــن التفاقيــة.

ف العام لاأمم المتحدة.. 2  يقع النضمام بإيداع صك انضمام لدي الأم�ي

المادة 19 ¤

ف التــالي لتاريــخ إيــداع وثيقــة التصديــق أو . 1 ي اليــوم الثاثــ�ي
يبــدأ نفــاذ التفاقيــة �ف

ف العــام لاأمــم المتحــدة. يــن لــدي الأمــ�ي النضمــام الســابعة والعرش

ي تصــدق هــذه التفاقيــة أو تنضــم إليهــا بعــد أن يكــون قــد تــم . 2
أمــا الــدول الــىت

ــذه  ــاذ ه ــدأ نف ــن فيب ي ــابعة والعرش ــام الس ــق أو النضم ــة التصدي ــداع وثيق إي
ــا  ــداع صــك تصديقه ــخ إي ــالي لتاري ف الت ــ�ي ــوم الثاث ي الي

ــا �ف ــة إزاء كل منه التفاقي
ــا. ــك انضمامه أو ص
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المادة 20  ¤

ف العــام لاأمــم المتحــدة تلقــي التحفظــات المبــداه مــن الــدول لــدي . 1 يتــول الأمــ�ي
ــات  ــذه التحفظ ــم ه ــا وتعمي ــا إليه ــة أو انضمامه ــذه التفاقي ــ�ي ه ــا ع تصديقه
ي هــذه التفاقيــة أو قــد تصبــح أطرافــا 

ي تكــون أطرافــا �ف
عــ�ي جميــع الــدول الــىت

ف العــام،  اض عــ�ي أي تحفــظ بإبــاغ الأمــ�ي فيهــا. وتقــوم كل دولــة لديهــا أي اعــرت
ــذا  ــا له ــدم قبوله ــور، بع ــم المذك ــخ التعمي ــن تاري ــا م ف يوم ــع�ي ــون تس ي غض

�ف
التحفــظ.

ــة ومقصدهــا، كمــا . 2 ــا لموضــوع هــذه التفاقي ــأي تحفــظ يكــون منافي ل يســمح ب
ــات  ــة مــن الهيئ ــة هيئ ــل عمــل أي ــأي تحفــظ يكــون مــن شــأنه تعطي ل يســمح ب
ض عليــه مــا ل يقــل عــن  المنشــأة بهــا. ويعتــرب التحفــظ منافيــا أو تعطيليــا إذا اعــرت

ي هــذه التفاقيــة.
ي الــدول الأطــراف �ف

ثلــىش

ف العــام. ويبــدأ . 3 ي أي وقــت بإخطــار يوجــه إلي الأمــ�ي
يجــوز ســحب التحفظــات �ف

ي تاريــخ اســتامه.
نفــاذ هــذا الإخطــار �ف

المادة 21  ¤

ف العــام لاأمــم  ي ترســله إلي الأمــ�ي لــكل دولــة طــرف نقــض هــذه التفاقيــة بإشــعار كتــا�ب
ف العــام. شــعار إلي الأمــ�ي المتحــدة. ويبــدأ نفــاذ النقــض بعــد عــام مــن ورود الإ

المادة 22 ¤

ــدول الأطــراف بشــأن تفســري هــذه  ــن ال ــرش م ف أو أك ــ�ي ف دولت ــ�ي ــزاع ينشــأ ب ــة أي ن ي حال
�ف

التفاقيــة أو تطبيقهــا وتتعــذر تســويته بالمفاوضــة أو الإجــراءات المنصــوص عليهــا 
ــه، إلي  ــن أطراف ــب أي م ــ�ي طل ــاء ع اع بن ف ــرف ــذا ال ــال ه ــة، يح ــذه التفاقي ي ه

ــة �ف �اح
ــة أخــري  ــم يتفــق المتنازعــون عــ�ي طريق ــا ل ــه، م ــة للفصــل في ــة العــدل الدولي محكم

ــويته. لتس
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المادة 23  ¤

ي هــذه التفاقيــة، . 1
ي أي وقــت، أن تطلــب إعــادة النظــر �ف

لأيــة دولــة طــرف �ف
ف العــام لاأمــم المتحــدة. بمذكــرة كتابيــة موجهــة إلي الأمــ�ي

ي . 2
ي قــد يلــزم اتخاذهــا �ف

ي الخطــوات الــىت
تبــت الجمعيــة العامــة لاأمــم المتحــدة �ف

صــدد هــذا الطلــب. 

المادة 24  ¤

ي الفقــرة 1 مــن المــادة 
ف العــام لاأمــم المتحــدة جميــع الــدول المشــار إليهــا �ف يبلــغ الأمــ�ي

: 17 مــن هــذه التفاقيــة بمــا يــ�ي

ف 17 و 18،أ.  ي تتم بمقت�ف المادت�ي
نضمامات الىت التوقيعات والتصديقات والإ

تاريخ بدء نفاذ هذه التفاقية بمقت�ف المادة 19،ب. 

عانات الواردة بمقت�ف المواد 14 و 20 و 23،	.   الرسائل والإ

إشعارات النقض الواردة بمقت�ف المادة 21.د. 

المادة 25  ¤

يــة . 1 ف نكلري ي الحجيــة نصوصهــا بالأســبانية والإ
ي تتســاوى �ف

تــودع هــذه التفاقيــة، الــىت
ي محفوظــات الأمــم المتحــدة.

والروســية والصينيــة والفرنســية �ف

ــع . 2 ــة إلي جمي ــذه التفاقي ــن ه ــة م ــور مصدق ــال ص ــام بإرس ف الع ــ�ي ــوم الأم يق
ــادة 17  ــن الم ــرة 1 م ي الفق

ــا �ف ــار إليه ــات المش ــن الفئ ــة إلي أي م ــدول المنتمي ال
ــة. ــن التفاقي م


