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  قرارداد بین المللی رفع هرنوع تبعیض نژادي 

  ) هجري شمسی30/8/1344( میالدي 1965 دسامبر 21مصوب 

  مجمع عمومی سازمان ملل متحد

 
  :اقد این قرار داددول ع

نظر به اینکه منشور ملل متحد مبتنی است بر اصول حیثیت ذاتی 

وتساوي کلیه افراد انسانی وکلیه دول عضوملل متحد متعهد شده اند که 

منفرداً ومشترکاَ با همکاري سازمان براي نیل به یکی از هدف هاي ملل 

 بشر وآزادي متحد  یعنی توسعه وتشویق احترام جهانی و واقعی به حقوق

هاي اساسی براي همه گان بدون تمایز نژاد یا جنس یا زبان و یا مذهب 

  .اقدام نمایند

 نظربه اینکه اعالمیۀ جهانی حقوق بشر اعالم میدارد که کلیه افراد 

انسانی بطور آزاد ویک سان از لحاظ حیثیت وحقوق متولد میشوند ، باید 

 درآن اعالمیه بدون تمایز به بتوانند از کلیه وحقوق وآزادي هاي مندرج

  .خصوص از حیثیت نژاد ورنگ ویا ملیت برخوردار شوند

 نظربه اینکه کلیه افراد بشر در پیشگاه قانون برابر بوده و حق دارند علیه 

هرنوع تبعیض وهرنوع تحریک به تعیض از حمایت یک سان قانون 

  .برخوردارشوند

ي تفکیک وتبعیضی را که به نظر به اینکه ملل متحد استعماروکلیه روشها

همرا ه دارد به هرشکل ودرهرمحلی که موجود باشد محکوم نموده 

 راجع به اعطاي استقالل به کشور ها 1960 دسامبر 14واعالمیۀ مؤرخ 

لزوم ختم )  مجمع عمومی 15 دورة 1514قطعه نامه (وملل مستعمره  

  .هسریع وبی قید وشرط استعمار را تأئید ورسماَ اعالم نمود
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 1904قطعنامه ( ملل متحد 1963 نوامبر 20نظر به این که اعالمیۀ مؤرخ 

راجع به رفع هرنوع تبعیض نژادي رسماًَ لزوم ) دورة هژدهم مجمع عمومی

رفع سریع کلیه اشکال و همه مظاهر تبعیضات نژادي را درسراسر گیتی 

 وهمچنان لزوم تأمین تفاهم واحترام به حیثیت شخص انسانی  را مورد

  .تأیید قرار داده 

با اطمینان به ا ینکه فرضیه سیادت وتفوق مبتنی بر اختالف بین نژاد ها 

عمالً مردود واخالقاً محکوم واز نظر اجتماعی غیر عادالنه وخطرناك بوده 

وتبعیض نژادي نه ازلحاظ نظري و نه از لحاظ عملی قابل  توجیه نمی 

د بشر به جهات مبتنی بر نژاد باشد، با تأیید مجدد این که تبعض بین افرا

ورنگ ویا ریشۀ قومی سدي دربرابر وجود روابط دوستانه ومسالمت آمیز 

در میان ملل بوده  وامکان دارد صلح  وامنیت بین ملل وهمچنین هم 

. زیستی وهمآهنگ اشخاص را در داخل یک دولت مختل سازد

عه بشري قابل با اطمینان به این که وجود موانع نژادي با آرمانهاي جام

  .جمع نیست

با احساس خطر ازمظاهر تبعیض نژادي که هنوز در برخی از نواحی جهان 

مشهود است ونیز ازسیاستهاي حکومتی مبتنی بر برتري یا تنفر نژادي از 

 وتفکیک  وجدانی مصمم به اتخاذ کلیه تدابیر الزم براي -قبیل  آپارتاید

عیض نژادي ومصمم به پیش امحاي سریع  کلیه اشکال وتمامی مظاهر تب

گیري ومبارزه  با فرضیه  ها و رویه  هاي نژادي به منظور تسهیل حسن 

تفاهم بین نژادهاو مبناي یک جامعۀ بین المللی  که ازقید کلیه اشکال 

  .تبعیض وتفکیک نژادي آزاد باشد

با تذکار مفاد قرار داد مربوط به رفع تبعیض درمورد شغل  وحرفه مصوب 

  وباتوجه به قرار داد مربوط به 1958ن المللی  کار درسال سازمان بی

مبارزه  با تبعیض نژادي درزمینه  تعلیم که از طرف سازمان فرهنگی 
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  به تصویب رسیده، با 1960درسال ) یونسکو(وعلمی وتربیتی ملل متحد 

تمایل به اجراي اصول مقرر دراعالمیۀ  ملل متحد راجع به رفع کلیه انواع 

نژادي وحصول اطمینان از اتخاذ سریع تدابیر عملی دراین راه به تبعیضات 

  .شرح ذیل موافقت نمودند

  
  بخش اول 

  :1ما ده

 اطال ق میشو د به هر نو " تبعیض نژ ادي"در قرا ر داد حا ضر اصطال ح 

ع تمایز وممنو عیت یا محد ود  یت و یا رجحا نی که بر   اسا س نژ اد 

لی ،قو می مبتنی  بود ه هد ف یا اثر آن  از ورنگ  یا نسب ویا منشاء  م

بین برد ن  ویا در معر ض تهد ید ومخاطر ه قراردادن  شناسایی یا تمتع 

یا ا ستیفاء در شرا یط متسا وي از حقو ق بشر وآزادیهاي اساسی درزمینه 

سیاسی، اجتما عی و فر هنگی  ویا در هر زمینۀ  دیگري ازحیا ت عمومی  

  .باشد

ا ضر ناظر به ممنوعیتها و محد و دیتها و یا ورجحاناتی که قرار داد ح-2

هر یک از دول  عا قد  قرار داد بین اتباع  خود واتباع  سا یر  دول قا یل 

.میشو ند نخواهد بود

مقرا رت قر ار داد حا ضر  را نبا ید  طوري  تفسیر نمود که د مقرارت -3

 وقبو ل         تابعیت  قا نو نی دو ل عا قد ر اجع  به تا بعیت  و ملیت 

مشر وط بر این که  مقرار ت مز بور . به نحو ي  از انحاء مؤثر واقع شود

.علیه ملیت خا صی  قا یل به  تبعیض نبا شد

  تدا بیر خا صی که  صرفاً به منظور تأمین  تر قی  شا یستۀ  برخی  -4

و استیفا از از گروه  هاي  نژ ادي یا قو می یا ا فر ا د ي که بر اي  تمتع  

حقوق  بشر و آزاد یها ي ا ساسی  درشرایط متسا وي محتا ج حما یت اند 
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اتخا ذ  شد ه با شد،  به  منز له  تدا بیري  که جنبه  تبعیض  نژادي  

دارند تلقی نخواهد گردید مشروط براینکه این اقدامات منجربه بر قراري 

از حصول هدف حقوق متمایز براي گروه هاي نژادي مختلف نشود وپس 

.هاییکه موجب اتخاذ تدابیر مذکور گردیده بود ادامه نیابد
  :ماده دوم

دول عاقد تبعیض نژادي را محکوم مینمایند ومتعهد میشوند که با .1

 سیاستی را دنبال کنند که ،توسل به کلیه وسایل مقتضی وبدون  درنگ

ربین هدف آن ازبین بردن هرنوع  تبعیض نژادي وتسهیل توافق وتفاهم د

:کلیه نژاد ها باشد وبراي نیل به این مقصود

هریک از دول عاقد متهعد میشود که به هیچ نوع اقدام ویا رفتار ) الف

تبعیض نژادي علیه اشخاص و گروه هاي افراد ویا موسسات مبادرت 

نورزد وترتیبی فراهم آورد که کلیه مقامات وموسسات دولتی اعم 

  .رعایت نمایندازمملکتی یا محلی این تعهد را 

هر یک از دول  عاقد متعهد میشود که هیچ روش تبعیض نژادي  را ) ب

که از طرف فرد یا سازمانی اتخاذ گردیده مورد تشویق ودفاع ویا تایید 

  .قرار ندهد

هریک از دول عاقد مؤظف است تدابیر مؤثري اتخاذ نماید که ) ج 

 موجب ایجاد ویا سیاستهاي مملکتی ومحلی تجدید نظر و مقرراتی را که

تثبیت واستمرار تبعیضات نژادي گردد در هرکجا که باشد اصالح یا ا 

  .بطال ویا فسخ کند

هریک از دول مکلف است به کلیه وسایل مقتضی ومنجمله درصورت ) د

اقتضاء از طریق تدابیر تقنینیه اعمال هرنوع تبعیض نژادي را از ناحیه  

  .سازد وبدان پایان دهدافرادیا دسته ها یا سازمانها ممنوع 
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م تشکیالت ونهضت هاي وهریک از دول عاقد متعهد میشود عنداللز) ه 

 بین نژاد ها را انعطرفدار یگانه گی نژادها وسایر وسایل ازمیان بردن مو

مورد تشویق قرار دهد و موجبات عدم ترغیب هرعملی را که باعث تقویت 

  .تفرقه نژادي میشود فراهم آورد

صورت اقتضاء درزمینه هاي اجتماعی واقتصادي دول عاقد در -1

وفرهنگی وغیره تدابیر خاص ومعینی براي تأمین رشد وتوسعه مطلوب 

برخی گروه هاي نژادي یا افراد وابسته به آنها وحمایت  ازاین گروه ها 

وافراد اتخاذ مینمایند این تدابیر بدین منظور اتخاذ میگردد که استیفاي 

هاي اساسی  درشرایط متساوي براي ایشان کامل حقوق بشري وآزادی

پس از نیل به هدف موجب ومنشا حفظ حقوق . تضمین شود ولی نباید

  .غیر متساوي ومتمایز براي گروه هاي نژادي گردد

  :ماده سوم

دول عاقد به خصوص تفکیک نژادي واعمال روش هاي اپارتاید را تقبیح 

 که در قلمرو ومحکوم میکنند و متعهد میشوند که درکلیه اراضی

صالحیت قضایی آنهاست انجام این قبیل اعمال و روشها را قدغن 

  .وممنوع ساخته وآنرا ریشه کن سازند
  :ماده چهارم

دول عاقد هرنوع تبلیغات وتشکیالتی را که از افکار ونظریه هاي مبتنی  

برتفوق یک نژاد ویا گروهی  از اشخاصی که رنگ ویا منشاء قومی معین 

 بگیرد ویا هرنوع  تنفر و تبعیض نژادي را توصیه یا تشویق دارند الهام

کند، تقبیح مینمایند ومتعهد میشوند که به منظور ریشه کن ساختن این 

چنین تحریکات یا تبعیضات وبه طورکلی براي محو هر قسم تبعیض 

نژادي سریعاً تدابیر الزم را اتخاذ نمایند و دراین راه اصول اعالمیۀ جهانی 
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 ونیز حقوقی را که در ماده پنجم این قرار داد تصریح گردیده حقوق بشر

  .است مورد توجه قرار دهند

  :دول عاقد مخصوصاً متعهد میشوند که

نشر هرنوع افکار مبتنی برتفوق یا نفرت نژادي وتحریک به تبعیض ) الف

نژادي وهمچنین اعمال زوریا تحریک به زور علیه هر نژاد ویا هرگروه که 

گ وقومیت متفاوت باشند و نیز بذل هرنوع مساعدت منجمله از حیث رن

کمک مالی به فعالیتهاي تبعیض نژادي را قانوناُ از جرایم قابل مجازات 

  .اعالم نماید

سازمانها وفعالیتهاي تبلیغاتی متشکل و هرقسم فعالیت تبلیغاتی دیگر ) ب

دراین را که محرك تبلیغات نژادي بوده ویا آن راتشویق نماید وعضویت 

  .چنین سازمانها راقانوناً از جرایم قابل مجازات اعالم نماید

به مقامات مسوؤل یا موسسات عمومی ازمملکتی ویا محلی اجازه ) ج

  .ندهند تبعیضات نژادي راترغیب یا تشویق نمایند
  :ماده پنجم

 متعهد میشوند که 2دول عضو طبق تعهدات اساسی مندرج درماده 

رشکل وصورتی که باشد ممنوع وریشه کن سازند تبعیضات نژادي را به ه

وحق هرفرد را به مساوات دربرابر قانون و به ویژه درتمتع از حقوق زیر 

  .بدون تمایز از لحاظ نژاد یا رنگ یا ملیت یا قومیت تضمین نمایند

حق برخورداري از رفتار مساوي دربرابر محاکم وسایر مراجعی که ) الف

  .ارنداجراي عدالت را به عهده د

حق برخورداري از امنیت شخصی وحمایت دولت دربرابر تجاوز ) ب

  .وصدمه جسمی از ناحیه مامورین دولت ویا هرفرد یا دسته یا تشکیالت
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درانتخابات ورأي دادن ونامزد شدن به اساس سیستم اخذ رأي همه گانی 

یکسان وحق مشارکت درحکومت واداره امور عمومی وحق نیل به مشاغل 

  .لتی به هررتبه ومقام در شرایط مساويعمومی دو

  

  :سایر حقوق مدنی ،خصوصاَ) د

.حق رفت وآمد آزاد وانتخاب اقامتگاه در داخل یک کشور-1

  حق ترك هرکشور ومنجمله ترك میهن خود وبازگشت به-2

.حق داشتن یک تابعیت -3

.حق ازدواج وانتخاب همسر خود-4

.حق تملک چه به صورت فردي و چه به شکل مشارکت-5

)میراث.( توارث حق-6

.حق آزادي فکر و وجدان ومذهب-7

.آزادي عقیده وبیان-8

.حق آزادي اجتماع تشکیل  جمعیتهاي مسالمت آمیز-9

  :حقوق اقتصادي واجتماعی وفرهنگی خصوصاَ) ه

حق کار کردن وانتخاب آزاد شغل واستفاده ازشرایط عادالنه -1

افت دستمزد ورضایتبخش کار وبرخودداري از حمایت دربرابر بیکاري ودری

.مساوي براي کار مساوي و دریافت پاداش منصفانه ورضایت بخش

.حق تشکیل اتحادیه  هاي صنفی وعضویت درآنها-2

.حق مسکن-3

حق استفاده از بهداشت عمومی ومراقبتهاي پزشکی وبیمه هاي -4

.اجتماعی و خدمات ا جتماعی

.حق تحصیل وکار آموزي حرفه یی-5

.باشرایط یکسان حق مشارکت درفعالیتهاي فرهنگی -6
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  :ماده ششم

دول عاقد براي کلیه افراد مشمول صالحیت قضایی خود دربرابر هرنوع 

تبعیض نژادي که حقوق بشر وآزادیهاي اساسی افراد رابرخالف مقررات 

این قرار داد مورد تجاوز قرار دهد حمایت ویک طریقۀ دادرسی مؤثر 

 دار مملکتی تأمین دربرابر محاکم ذیصالحیت ملی وسایر مراجع صالحیت

خواهند کرد وهمچنین حقوق افراد رادر مطالبۀ غرامت وجبران عادالنه 

ومتناسب خسارتی  که بر اثر اعمال تبعیضات  نژادي وارد میگردد تضمین 

  .خواهند نمود
  :ماده هفتم

دول عاقد متعهد میشوند به منظورمبارزه با تعصباتی که منجر به تبعیضات 

اي تعمیم وبسط تفاهم وروحیۀ گذشت وسازش نژادي میشود ونیز بر

ومودت درمیان ملل و گروه ها ونژاد ها واقوام مختلف وترویج نیات 

واصول منشور ملل متحد ومفاد اعالمیۀ جهانی حقوق بشر و اعالمیه ملل 

قرار داد اقدامات موثر علی متحد درباره رفع تبعیضات نژادي ومفاد ا ین

  .یت ،فرهنگ ونشر اخبار معمول دارندالخصوص در زمینه تعلیم وترب

  
  بخش دوم

  

  :ماده هشتم

که ازاین پس کمیته نامیده (کمیته یی  به منظور رفع تبعیضات نژادي -1

مرکب از هژده نفر کارشناس واجد صفات عالی اخالقی وبیطرفی ) میشود

که من باب اهلیت و مقام شخصی انجام وظیفه  خواهند نمود وازطرف 

 به لزوم توزیع جغرافیایی  عادالنه و در برگرفتن اشکال دول عاقد با توجه

مختلفه تمدن وسیستمهاي عمده قضایی انتخاب میشوند تشکیل خواهد 

.شد



قرارداد بین المللی رفع هر نوع تبعیض نژادي 10

اعضاي کمیته با رأي مخفی از بین کسانیکه دول عاقد براي عضویت -2

هردولت عضو میتواند یک نفر را از . کمیته نامزد کرده اند انتخاب میشوند 

.ود نامزد کندمیان اتباع خ

سرمنشی ملل متحد فهرست اسامی کلیه کسانی را که به این ترتیب -3

نامزد شده اند به ترتیب حروف الفبا وبا ذکر نام دول عضوي که آنها را 

.نامزد کرده اند تهیه و به دول عاقد این قرار داد تسلیم میکند

انتخاب اعضاي کمیته  در جلسۀ متشکل از کلیه دول عضو که از -4

ف سرمنشی ملل متحد در مقر ملل متحد دعوت میشوند انجام خواهد طر

  .گرفت 

دراین جلسه که با حضور دوسوم دول عضو حایز اکثریت میشود، کسانی 

به عضویت کمیته انتخاب میشوند که تعداد بیشتر به اکثریت مطلق آرا 

  .نماینده گان حاضر وراي دهنده دول عضو را بدست آورند

معذلک .  براي مدت چهارسال انتخاب میشوند اعضاي کمیته) الف-5

دوره عضویت نه نفر از کسانی  که درنخستین انتخابات به عضویت 

برگزیده میشوند پس از دوسال منقضی میگردد ورئیس کمیته  بالفاصله  

پس  از انجام نخستین  انتخابات اسامی این نه عضو را به حکم قرعه 

  .تعیین مینماید

ارشناسی که به علل غیر منتظره از ادامه وظایف  براي جانیشینی ک) ب

خود در کمیته  دست کشیده ، دوست متبوع او کارشناس دیگري  را 

.ازمیان اتباع  خود مشروط به تصویب کمیته  منسوب میکند

پرداخت هزینه و مخارج اعضاي کمیته مادامی  که درکمیته انجام -6

  .وظیفه میکنند به عهدة دول عضو خواهد بود

  :ده نهمما
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دول عاقد متعهد میشوند گزارشی  درباره اقدامات قانونی  وقضایی و .1

اداري وغیره که به منظور اجراي مقررات ومفاد این قرارداد معمول داشته 

اند در مواعد زیر به سرمنشی تسلیم نمایند که مورد مطالعه وبررسی 

.کمیته قرار گیرد

 قرار داد درمورد هریک از ظرف یکسال  ازتاریخ الزم االجرا شدن ) الف

  .دول

متعاقباً هر دو سال یک بار وبعالوه هر وقت که کمیته چنین تقاضایی ) ب

  .بنماید کمیته میتواند از دول عاقد تقاضاي اطالعات تکمیلی بنماید

کمیته هرسال گزارش اقدامات وفعالیتهاي خود را توسط دبیرکل به .2

س مطالعه وبررسی گزارشها مجمع عمومی تسلیم میدارد ومیتواند براسا

واطالعات واصله از دول عضو پیشنهاد ها وتوصیه هایی که داراي جنبه  

این پیشنهاد ها وتوصیه  هاي عمومی درصورت . عمومی است بنماید

.الزم همراه با مالحظات دول عضو به مجمع عمومی گزارش خواهد شد

  :ماده دهم

.یین وتصویب خواهد کرد کمیته آیین نامه ومقررات داخلی خود را تع.1

.کمیته هیئت  رئیسه خود را براي مدت دوسال انتخاب خواهد نمود.2

.داراالنشاي  کمیته به عهده سرمنشی ملل متحد خواهد بود.3

  .جلسات کمیته عادتاَ در مقر سازمان ملل متحد منعقد خواهد گردید.4
  :ماده یازده هم

هرگاه یکی از دول عضو چنین تتشخیص دهد که یکی از دول عضو .1

میتواند توجه کمیته رابه . مقررات قرار داد حاضر را مرعی ومجري نمیدارد

. موضوع جلب کند وکمیته  مراتب رابه اطالع دولت مربوطه میرساند

دولت مربوطه ظرف سه ماه توضیحات کتبی  براي روشن شدن قضیه 

.تی  که ممکن بود به عمل آید تسلیم کمیته میکندوعنداللزوم اقداما
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هرگاه ظرف شش ماه پس از اطالع  اولیه به دولت دریافت کننده  .2

موضوع از طریق مذاکرات دو جانبه  یا از طریق دیگري  که براي  دو 

دولت مقدور باشد به صورت مرضی  الطرفین حل وفصل  نشود هریک از 

ه موضوع را مجدداً  به وسیله یاد دو دولت مزبور حق خواهد داشت  ک

.داشتی به کمیته مرجوع دارد ومراتب را به دولت دیگر نیز اطالع دهد

 این ماده 2کمیته فقط درصورتی میتواند درمورد یک اختالف طبق بند.3

رسیده گی نماید که قبالَ اطمینان حاصل کرده باشد که کلیه طرق داد 

کلی مورد قبول حقوق بین خواهی  درحقوق داخلی که براساس  اصول 

این قاعده . المللی استوار باشد، مورد استفاده وتوسل قرار گرفته است

درمواردي  که آیین دادخواهی متضمن مواعد طوالنی غیر معقولی باشد 

.اعمال نمیگردد

کمیته میتواند درمورد هر موضوعی  که  به آن ارجاع میشود اطالعات .4

. دول مربوط بخواهدتکمیلی دیگري که الزم بداند از

در مواقعی که کمیته به موجب ماده حاضر مشغول بررسی  موضوع .5

میباشد، هریک از دول ذینفع میتوانند نماینده یی تعیین کند که بدون 

.داشتن حق راي درتمام مدت رسیده گی درجلسات کمیته شرکت نماید

  :ماده دوازده هم

 الزم تشخیص میدهد پس از آن که کمیته کلیه اطالعاتی را که) الف.1

تحصیل نمود و مورد بررسی ومداقه  قرار داد، رئیس کمیته  کمیسیون 

مرکب  ازپنج  تن )  که منبعد کمیسیون نامیده میشود( سازش ویژه یی 

که ممکن است عضو کمیته باشند و یا نباشند تعیین خواهد کرد،اعضاي 

یسیون کمیسیون بارضایت کامل طرفین اختالف انتخاب میشوند وکم

مساعی  جمیلۀ خود را به  منظور یافتن راه حل دوستانه موضوع، که 
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مبتنی براحترام ومراعات مفاد قرار داد حاضر باشد، براي دول ذینفع به کار 

.خواهد برد

هرگاه طرفین اختالف ظرف سه ماه درخصوص ترکیب کمیسیون  )ب

 مورد توافق جزئاً یا کالً به توافق نرسند آن عده ازاعضاي کمیسیون که

طرفین اختالف قرار نگرفته اند با راي مخفی وبه اکثریت دوثلث آراء 

  .اعضاي کمیته ازبین اعضاي خود کمیته انتخاب خواهند شد

اعضاي کمیسیون من باب اهلیت  ومقام شخصی خود خدمت میکنند  .2

ونباید از اتباع دول طرف اختالف ویا از اتباع  دول غیر عضو قرار داد 

.ندحاضرباش

کمیسیون رئیس خود را انتخاب و روش کار والیحه داخلی خود را .3

.تعیین و تصویب خواهد نمود

جلسات کمیسیون عادتاً  درمقر سازمان ملل متحد یا محل مناسب .4

.دیگري  که کمیسیون تعیین کند منعقد خواهد گرددید

 قرارداد حاضر درصورتی که اختالف 10 ماده 3داراالنشاي مذکور دربند.5

ین دول، موجب تشکیل کمیسیون شود خدمات خود را دراختیار ب

.کمیسیون میگذارد

دول طرف اختالف، هزینه اعضاي کمیسیون را براساس صورت .6

برآوردي که به وسیله سرمنشی تسلیم میشود علی السویه پرداخت 

.خواهند نمود

سرمنشی اختیار دارد درصورت لزوم پیش از آن که دول طرف اختالف .7

 این ماده تادیه نمایند، هزینه اعضاي 6هاي متعلقه راطبق بند هزینه 

. کمیسیون را پرداخت نماید
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اطالعاتی که کمیته تحصیل وبررسی  نموده است دراختیار کمیسیون .8

قرار خواهد گرفت و کمیسیون میتواند از دول ذیربط تقاضاي ارسال  

.اطالعات مربوطه دیگري را بنماید

  

  

  

  :13ماده 

پس از بررسی همه جوانب موضوع گزارشی تهیه  وبه رئیس کمیسیون .1

کمیته تسلیم میکنند این گزارش  مشتمل بر استنتاجات  کمیسیون 

درمورد واقعیات موبوطه به اختالف بین طرفین بوده ومتضمن توصیه 

.هایی که براي حل دوستانه  اختالف مناسب تشخیص میشود خواهد بود

ا به هریک از دول طرف اختالف رئیس کمیته گزارش کمیسیون  ر.2

دول مذکور ظرف سه ماه موافقت یا مخالفت خود .  ارسال خواهد داشت

را با توصیه هاي مندرج در گزارش کمیسیون  به رئیس کمیته اطالع 

.خواهند داد

 این ماده رئیس کمیته گزارش 2پس از انقضاي  مهلت مقرر دربند .3

   ذینفع  براي سایر دول عاقد کمیسیون را به انضمام اظهاریه  هاي دول

. قرار داد ارسال خواهد داشت
  :ماده چهارده هم

هریک از دول عاقد قرارداد میتوانند درهر موقع اعالم نماید که .1

صالحیت کمیته را براي دریافت  ورسیده گی  به شکایات وعرایض افراد 

یا دسته هایی از اشخاصی  که تابع آن دولت بوده ومدعی باشند که 

انقض یکی از حقوق مصرحه در قرار داد حاضر از طرف آن دولت ب

کمیته هیچ عریضه . درمعرض تعدي  قرار گرفته اند، به رسمیت میشناسد
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یا شکایت راجع به دولتی  را که مبادرت به اعالم چنین اعالمیه یی 

.دریافت نخواهد داشت. ننموده باشد

حیت کمیته  راطبق هریک از دول عاقد این قرارداد که شناسایی  صال.2

 این ماده  اعالم  دارد  میتواند در داخل نظام قضایی مملکتی خود، 1بند 

براي دریافت ورسیده گی به شکایات افراد یا دسته هایی  از اشخاص  که 

تابع  آن دولت میباشند ومدعی  هستند که با نقض یکی از حقوق مصرحه 

تعدي قرار گرفته اند  درقرار داد حاضر از طرف دولت مذکور در معرض 

وسایر طرق داد خواهی  که در دسترسشان بوده مراجعه نموده اند، مرجعی 

.را ایجاد یاتعیین نماید

 این ماده صورت میگیرد و نام "1"اعالم شناسایی که طبق بند .3

 این ماده ایجاد ویا تعیین میشود توسط " 2"مرجعی که به موجب بند 

ملل متحد تسلیم میشود ومشارالیه دولت مربوط به سرمنشی سازمان 

اعالم شناسایی را . رونوشت آنرا براي سایر دول عاقد قرار داد میفرستند 

میتوان هر موقع از طریق ارسال یاداشت به سرمنشی سازمان ملل متحد 

لیکن این استرداد در مورد عرایضی که کمیته تاآن تاریخ . مسترد داشت

.دریافت داشته مؤثر نخواهد بود

 این ماده ایجاد ویا تعیین میشود موظف است 2رجعی که طبق بند م.4

شکایات واصله را دردفتر را به نام دفتر عرایض  ثبت کند و نسخه هاي 

مصدق و متحد الشکل این دفتر همه ساله از طریق مناسب در اختیار دبیر 

.کل قرار دهد، محتویات دفتر مزبور افشاء نخواهد شد

 این ماده ایجاد و یا تعیین میشود نتواند 2ند هرگاه مرجعی که طبق ب.5

موجبات رضایت عارض یا شاکی را فراهم سازد، عارض حق دارد ظرف 

.شش ماه مراتب را به استحضار کمیته برساند
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کمیته هر عریضه یی را که به آن ارجاع گردد محرمانه بـه نظـر               ) الف. 6

ض  کـرده    دولت عاقدي که شاکی مدعی است مقررات این قرارداد را نقـ           

میرساند  لیکن هویت شخص و یـاگروه افـراد شـاکی را بـدون رضـایت                 

کمیته  شکایاتی را    .صریح  شخص و یا گروه مذکور نمیتوان فاش ساخت         

.که فاقد امضاي صریح باشد نخواهد پذ یرفت

دولت مربوطه ظرف سه ماه پس از اطالع از مفاد شکایت توضیحات            ) ب  

ن شدن موضوع و عنداللزوم اقداماتی که       و اظهارات الزم را که براي روش      

.ممکن بود به عمل آید کتباً به اطالع کمیته میرساند

کمیته  با توجه به اطالعاتی که دولت مربوطه و شخص شاکی ) الف.7

. در اختیار گذارده اند،  عرایض و شکایات را مورد بررسی قرار میدهد

اد که قبالً اطمینان کمیته در صورتی شکایتی را مورد بررسی قرار خواهد د

حاصل کرده باشد که شخص شاکی کلیه طرق داد خواهی ممکن را مورد 

این قاعده در مواردي که آیین داد خواهی . استفاده و توسل قرار داده است

متضمن مواعد طوالنی غیر معقول باشد اعمال نمیگردد

کمیته پیشنهاد ها وتوصیه هاي اجتماعی خود را به اطالع دولت ) ب 

  .مربوطه  وشخص عارض خواهد رسانید

کمیته خالصه عرایض واصله و در صورت اقتضاء خالصه توضیحات و .8

اظهارات دول مربوطه و نیزپیشنهادها و توصیه هاي خود را در گزارش 

.ساالنه منتشر خواهد کرد

کمیته فقط در صورتی صالحیت خواهد داشت وظایف مقرره در این .9

قل ده دولت عاقد این قرار داد صالحیت آن را ماده را انجام دهد که حد ا

. این ماده به رسمیت شناخته  باشند1طبق مفاد بند 

  : 15ماده 
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تا نیل به هدف هاي اعالمیۀ اعطاي استقالل به کشورها و ملل تحت .1

 14مجمع عمومی مورخ  ) 15دوره  ( 1514استعما رمندرج در قطعنامه 

هیچ وجه در برخورداري ملل مذ  مقررات قرارداد حاضر به 1960دسامبر 

کور از حق داد خواهی و شکایت که به موجب سایر اسناد بین المللی یا از 

طرف سازمان ملل متحد و سازمانهاي تخصصی به آنان اعطاء گردیده 

. است محدودیتی ایجاد نخواهد کرد

 قرارداد حاضررونوشت شکایات 8 ماده 1کمیتۀ  متشکل طبق بند ) الف

رگانهاي سازمان ملل متحد را که مشغول به مسایلی میباشدکه واصل از ا

با اصول و هدفهاي قرارداد ارتباط مستقیم دارد در یافت خواهد داشت و 

درباره شکایات رسیده از سکنۀ اراضی تحت قیمومیت ویا غیر خود مختار 

 ( 14 15و یا به طور کلی از سایر سرزمین هاي مشمول قطعنامۀ شماره 

مجمع عمومی که با مسایل منظوردر قرارداد حاضر ارتباط ) دهمدوره پانز

دارد و ارگانهاي مذکور راجع به آن اقدام و رسیده گی مینمایند، اظهار 

عقیده کرده وراجع به موضوع آن شکایات توصیه هایی به عمل 

کمیته رونوشت گزارشهاي ارگانهاي صالحه سازمان ملل )ب.    خواهدآورد

 اقدامات قانونگذاري و قضایی و اداري یا هر اقدام متحد را در زمینه

دیگري که مستقیماً به اصول وهدفهاي این قرارداد مربوط میشود وتوسط 

این بند معمول گردیده  ) الف(قواي اجرایی سرزمینهاي مذکور در جزء 

است دریافت خواهد داشت و عقاید و پیشنهاد هاي خود را به اطالع 

  .رسانیدارگانهاي مزبور خواهد 

گزارش کمیته به مجمع عمومی حاوي خالصه عرایض و گزارشهاي .2

رسیده از ارگانهاي ملل متحد بوده و همچنین  عقاید و توصیه هاي 

.کمیته در خصوص عرایض و گزارش هاي مذکور خواهد بود
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کمیته از سرمنشی سازمان ملل تقاضا میکند که کلیه اطالعات مربوط .3

همچنین هر گونه اطالعاتی که راجع به به هدفهاي این قرارداد و 

این  ماده در اختیار دارد به کمیته ) الف (2سرزمین هاي مذکور در بند 

. ارسال دارد
  :16ماده 

مقررات قرارداد حاضر در مورد تدابیري که بایستی براي حل اختالفات و 

رسیده گی به شکایات اتخاذ شود بدون خلل به سایرطرق حل اختالفات و 

 گی به شکایات راجع به موضوع تبعیضات که در اسناد اسا سی رسیده

سازمان ملل و یا اسناد مربوط به  تاسیس موسسات تخصصی  آن ویا در 

قرارداد هاي مصوبۀ سازمان ملل متحد در نظر گرفته شده اجراء میشود و 

مقررات مذکور مانع از آن نخواهد  بود که دول عاقد به سایر  طرق حل 

بق موافقت نامه هاي بین المللی عمومی و یا خصوصی که اختالفات ط

  .بین آنان منعقد و مجري است توسل جویند
  :17ماده 

قرارداد حاضر براي امضاي هر دولتی که عضو سازمان ملل متحد یا .1

یکی از موسسات تخصصی آن بوده یا هر دولتی که اساسنامه، دادگاه بین 

همچنین هر دولتی که از طرف المللی دادگستري را امضا کرده باشد و 

مجمع عمومی سازمان ملل متحد براي عضویت در قرارداد حاضر دعوت 

.شود، مفتوح خواهد بود

قرارداد حاضر به تصویب خواهد رسید و اسناد تصویب آن به سرمنشی .2

. سازمان ملل متحد تسلیم خواهد شد

  :18ماده 

 مفتوح 17 ماده 1ند قرارداد حاضر براي الحاق هر یک از دول مذکور در ب

  .خواهد بود
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.الحاق با تسلیم سند الحاق به سر منشی ملل متحد انجام   میگیرد.1
  :19ماده 

قرارداد حاضر سی روز پس از تاریخ تسلیمی بیست هفتمین سند  .1

تصویب و یا الحاق به سرمنشی سازمان ملل متحد الزم االجراء خواهد 

.شد

ویب کنند و یا پس از تسلیم  قرارداد حاضر براي دولی که آن را تص.2

بیست وهفتمین سند تصویب یا الحاق بدان ملحق شوند سی روز پس از 

تاریخی که سند تصویب یا سند الحاق خود را به سر منشی ملل متحد 

. تسلیم نمایند الزم االجراء خواهد بود

  :20ماده 

سرمنشی سازمان ملل متحد متن قیود و شروطی را که احتماالً دول .1

موقع تصویب این قرارداد تا الحاق به آن قایل شوند دریافت داشته و در 

به کلیه دول عاقد یا دولی که ممکن است به قرارداد ملحق شوند کتباً 

هر دولتی که به شرایط مذکور معترض باشد ظرف نود . اطالع خواهد داد

روز پس از تاریخ اطالعیه مذکور به سر منشی اطالع خواهد دادکه شرط 

.د بحث را نمیپذیردمور

قیود و شروطی که با موضوع و هدف قرارداد حاضر غیر قابل جمع .2

است وهمچنین شروطی که اثر آن فلج ساختن فعالیت یکی از 

مجاز نخواهد بود و . ارگانهاییکه توسط این قرار داد ایجاد شده باشد

شروطی داراي وصف فوق تلقی میگردد که مورد اعتراض حد اقل دو 

.قرارداد واقع گردد عاقدسوم دول

قیود و شروط قایله  را میتوان  هرموقع  با اطالع  کتبی به سرمنشی .3

.مسترد داشت اطالعیه مذکور از تاریخ وصول ناقذ  ومعتبر خواهد بود

  :21ماده 
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هریک از دولت عاقد میتواند این قراردادد را با اطالع کتبی به سرمنشی  

 یک سال پس ازتاریخ وصول اعالمیه فسخ قرارداد. ملل متحد فسخ کند

  . مذکور به سرمنشی نافذ خواهد بود 

  :22ماده 

اختالفات بین دو یا چند دولت عاقد راجع به تفسیر ویا اجراي قرارداد 

حاضر که از طریق مذاکره یا از طریق دیگر مصرح در این قرارداد  حل 

 راه حل وفصل نشود بنابه  درخواست هریک از طرفین اختالف در مورد

.دیگري توافق نکرده باشند
  :23ماده 

هریک از دول عاقد میتواند هر موقع  کتباًاز سرمنشی ملل متحد .1

.تقاضاي تجدید نظر در قرارداد حاضر را بنماید

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در باره اقداماتی که باید عنداللزوم .2

. در مورد چنین تقاضایی اتخاذ گردد، تصمیم خواهد گرفت 

  :24ماده 

 سرمنشی سازمان ملل متحد جزئیات ذیل را به اطالع کلیه دول مذکور 

  . قرارداد حاضر خواهد رسانید17 ماده 1در بند 

  .18 و17امضاء و تصویب و یا الحاق به قرار داد طبق مواد ) الف 

  .19تاریخ اجراي قرار داد حاضر طبق ماده ) ب 

  .23 و20 و 14 واصله طبق مواداطالعیه ها واعالمیه ها ومکاتبات) ج 

   .21موارد فسخ طبق ماده ) د 
  : 25ماده 

قرارداد حاضر که متون انگلیسی و چینی و اسپانیایی و فرانسوي و .1

روسی  آن داراي اعتبار یکسان میباشد در بایگانی سازمان ملل متحد 

.ضبط خواهد شد 
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لیه دولی دبیر کل ملل متحد نسخه هاي  مصدق این قرارداد را براي ک.2

 تعلق داشته باشد ارسال 17 ما ده 1که به یکی از طبقات مذکور در بند 

.خواهد داشت

قرارداد فوق مستمل بر یک مقدمه وبیست وپنج ماده منضم به قانون 

  .مربوط به قرار داد بین المللی رفع هر نوع تبیعض نژادي است

  


