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 دبیاچه

 :کشورهای طرف این کنوانسیون

اقادا  مشاترو و مائا ای  سااممان ملال متحاد اند با همکااری با یادآوری مفاد منشور ملل متحد که طی آن تعهد نموده
های اساسی برای همه افاراد بادون هیونوناه تماایئی ام  حاا   بشر و آمادی رعایت حقوق جهت کسب احترا  جهانی و

 .آورند عمل  بهجنسیت، مبان و یا مذهب  نژاد،

اناد و ام نظار  دنیاا آمده هافراد بشر آماد با با در نظر گرفتن اعالمیه جهانی حقوق بشر که طی آن اعال  شده است که تما 
بار  کسی بدون هیونونه تمایئی ام هر نظر منامله نژاد، رنا  و ریشاه ملیات، محا  هر باشند و شأن و حقوق برابر می

 .باشد های مقرر در اعالمیه می برخورداری ام کلیه حقوق و آمادی

استعمار، که طی آن ماما  عماومی اعاال   ورها و ملل تحتبا در نظر گرفتن اعالمیه مربوط به اعطای استقالل به کش
باید  ناپذیر و تغییرناپذیر بوده و در جهت شأن انسانی و پیشرفت و عدا ت،  مقاومت جریانی داشته است که جریان آمادی ، 

 .داده شود مربوط به آن خاتمه های  به استعمار و کلیه روشهای جدا ی نژادی و تبعیض
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اشاکال تبعایض کشاورهای عباو باویژه جادا ی  ا مللی در مورد ام میان باردن کلیاه ن به کنوانسیون بینبا ملحو  داشت
باشند در   ها ی که دارای چنین ماهیتی می کن نمودن کلیه رویه جلوگیری، من  و ریشه جهت نژادی و آپارتاید را محکو  و

 .نمایند ها ی تحت حاکمیت خود، اقدا  می  سرممین

اعماال بصوویای کاه احتمااان مانناد  جمعی با ملحو  داشتن به کنوانسیون جلوگیری و ماامات جنایات کشاتار دساته
 .ا مللی یک جنایت محسوب می شود بین حقوق اعمال آپارتاید تلقی گردند طب 

ت جننای و جنایاات بار قاانونی در ماورد جنایا با ملحو  داشتن کنوانسیون مربوط به غیر قابل اجراء بودن محدودیتهای
 .آیند ام سیاست آپارتاید به عنوان جنایات علیه بشریت بشمار می ناشی علیه بشریت، اعمال غیر انسانی

ها و  نماوده کاه طای آنهاا سیاسات های متعددی تواویب با ملحو  داشتن این که مام  عمومی ساممان ملل قطعنامه
 .محکو  گردیده است تعلیه بشری های آپارتاید را بعنوان جنایت رویه

ا مللی  و تشدید مداو  آن یلح و امنیت بین با ملحو  داشتن اینکه، شورای امنیت تأکید نموده است که آپارتاید و توسعه
 .دهد قرار می تهدید را مصتل نموده و در معرض 

ا مللای و  قدامات مؤثرتری را در ساطو  بیناناا  ا ا مللی من  و ماامات جنایت آپارتاید، با اعتقاد به اینکه کنوانسیون بین
 :دهند سامد. مراتب میر را مورد موافقت قرار می  پذیر می امکان آپارتاید ملی، ماامات جنایت

 ۱ماده 

علیه بشریت بوده و اعمال غیر انسانی که ناشی  دارند که آپارتاید جنایتی بر ا کشورهای طرف این کنوانسیون اعال  می  ۱
ایان  ۲در مااده  ها و روشهای مشابه جدا ی نژادی و تبعیض به ترتیبای کاه و نیئ سیاست آپارتاید  های و رویه ها ام سیاست

و بصووص مقاید و ایاول منشاور ملال متحاد را  ا مللی  بین باشد که ایول و حقوق کنوانسیون تعریف شده است، می 
 .آیند بشمار می ا مللی تهدیدی جدی علیه یلح و امنیت بین کنند و نیئ  نقض می

ها، مؤسسات و افرادی که مرتکب جنایات آپارتایاد گردیدناد را ماار  اعاال   ا کشورهای طرف این کنوانسیون، ساممان۲
 .دارند می

  ۲ماده 
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مشاابه جادا ی ناژادی و تبعایض ناژادی را کاه در  های ها و رویه که سیاست« جنایت آپارتاید »ام نظر این کنوانسیون واژه 
گاروه  شود، بدینر اعمال غیر انسانی که بمنظور ایااد و برقراری سالطه یاک شامل می گردد، می نوبی اعمال آفریقای ج

  .گردد دهد نیئ اطالق می مورد ظلم قرار می سیستماتیک آنان را گردد و بطور نژادی بر گروه نژادی دینر اناا  می

 :های نژادی ام طری  یک گروه و یا گروها ف ا انکار ح  حیات یا آمادی شصوی در مورد عبو یا اعبای 

 .های نژادی ا قتل عبو یا اعبا یک گروه و یا گروه ۱

بوسیله نقض آمادی و یا حیثیت آنهاا و یاا  های نژادی ا وارد آوردن یدمات شدید روحی و جسمی بر یک گروه و یا گروه ۲
 .ترذیلی در مورد آنانماامات ظا مانه، غیر انسانی و  رفتار و یا  شکناه نمودن، یا اناا 

  .های نژادی ا ام طری  خودسرانه و حبس غیر قانونی اعبای گروه و یا گروه ۳

ام آن نابودی تما  یا قسمتی ام گروه  های نژادی که غرض ب ا تحمیل تعمدی شرایط مندگی بر یک و یک گروه و یا گروه
  .های مئبور باشد و یا گروه

هاا ی ام مشاارکت در منادگی  گاروه و یاا گروه اقدامات دینر که منظاور ام آنهاا بامداشاتن ج ا هر گونه اقدامات قانونی و یا
کشور ایاااد تعمادی شارایطی جهات جلاوگیری ام توساعه یاک چناین گاروه یاا  فرهننی سیاسی، اجتماعی، اقتوادی و

هاا شااملح حا  کاار،  یآماد نژادی ام حقوق بشر و های  بصووص با محرو  کردن اعبای یک گروه و یا گروه ها ی گروه
آماد بودن در  ترو و بامگشت به وطن، ح  داشتن ملیت، ح  های کارگری ماام، ح  تحویل، ح  ح  تشکیل اتحادیه
  .آمیئ ح  آمادی عقیده و بیان، ح  آمادی تشکیل مام  و یا انامن مسا مت رفت و آمد یا اقامت،

بار اساام مرمهاای ناژادی ام طریا  ایاااد  ام آنها تقسیم جمعیتد ا هر گونه اقدا  در جمله اقدامات قانونی که منظور 
 هاای مصاتلط در باین اعباای هاای ناژادی، تحاریم امدواج اعبااء گاروه و یاا گروه برای های جداگانه جایناهها و محله

  .نژادی باشد های گروه های نژادی مصتلف، سلب ما کیت ارضی ام اعبای یک گروه یا گروه

  .های نژادی بصووص با تکلیف نمودن کار اجباری به آنان ی کار و اعبای گروهها ا استثمار ام نیرو 

هاای  ها و اشصایی که مصا ف آپارتاید باشند، ام طریا  محارو  نماودن آناان ام حقاوق و آمادی و ا تعقیب و آمار ساممان
  .سیاسی
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ها، و مؤسسات و نمایندگان  اعبای ساممان در مورد افراد و یا ا مللی، یرف نظر ام اننیئه ا مسئو یت جئا ی بین ۳ماده 
دارند، طب  شرایط ذیل به اجارا  که این اقدامات اناا  گردیده و یا در کشور دینری اقامت اینکه در کشوری  دو ت اعم ام

  شود گذارده می

  .ناین کنوانسیو ۲ا ف ا ارتکاب شرکت در تحریک مستقیم و یا مواضعه در اناا  اعمال ذکر شده در ماده  

 .ب ا همدستی مستقیم، تشوی  و یا همکاری در ارتکاب جنایت آپارتاید

  ۴ماده 

 :نمایند کشورهای طرف قرار داد این کنوانسیون تعهد می

هار گونااه تشاوی  جنایاات آپارتایاد و یااا  ا اف ا تاادابیر قاانونی و یااا تادابیر ضااروری بمنظاور مناا  و هموناین جلااوگیری ام 
اناد  مظاهر آن توویب نمایناد، اشصایای را کاه مرتکاب ایان جنایات گردیده و یا طلبی ادی های مشابه جدا ی نژ سیاست
 .نمایند ماامات

مسئول و یا متهم به اعما ی که در ماده  توویب تدابیر قانونی قبا ی و اجرا ی برای تعقیب، محاکمه و ماامات افراد .ب 
 طب  یالحیت خود، خواه این افراد در قلمرو کشوری که در آنااا ایان اعماال را است بر این کنوانسیون تعریف گردیده ۲

 .یا فاقد تابعیت باشند دو ت دینری بوده و اند سکنی داشته باشند یا اتباع آن دو ت و یا مرتکب گردیده

  ۵ماده 

توساط دادگااه ذیواال  هار ممکن اسات  این کنوانسیون بیان گردیده است، ۲افراد متهم به ارتکاب اعما ی که در ماده 
متهم دارای یالحیت قبا ی دو ت، محاکمه و یا توسط دیوان کیفری  که در مورد مشصص کشور طرف این کنوانسیون 

  .اند محاکمه شوند پذیرفته سوی آن کشورهای طرف که یالحیت آنرا  ا مللی ام بین

  ۶ماده 

شورای امنیت را که هادف  جلاوگیری،  اتصاذ شده توسط نمایند که تومیمات کشورهای طرف این کنوانسیون تعهد می 
 منشور ساممان ملل متحد قبول و اجرا نمایند و در اجرای تومیمات اتصاذ شاده آپارتاید است طب  من  و ماامات جنایت 

 .همکاری نمایند نیل به مقاید این کنوانسیون، های ذیوال  ساممان ملل بمنظور توسط دینر ارگان
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  ۷ماده 

تدابیر قاانونی، قباایی، اجرا ای و یاا  ی ادواری در موردها گئارشنمایند که  کشورهای طرف این کنوانسیون تعهد می – ۱
این کنوانسیون تشکیل شده اسات تسالیم نمایناد و مقاررات  ۹که بر طب  ماده  گروهی  اند به تدبیر دینری توویب نموده

 .کنوانسیون را بمورد اجرا گذارند این

 .توسط دبیر کل ساممان ملل متحد به کمیته ویژه آپارتاید ارسال خواهد شد ها گئارشام این ا نسصی ۲

  ۸ماده 

نمایاد، بمنظاور جلاوگیری و منا   تواند ام هر رکان ذیواال  سااممان ملال درخواسات می  هر کشور طرف این کنوانسیون
 .عمل آورده ب اقدامی را که مقتبی داند منشور ملل متحد هر  جنایت آپارتاید بر طب 

  ۹ماده 

کاه در ضامن ام نماینادگان  ر یس کمیسیون حقوق بشر باید گروهی متشکل ام ساه عباو کمیسایون حقاوق بشاری – ۱
 ی را کاه کشاورهای طارف ایان هاا گئارشتعیین خواهد نمود تا کلیاه  آیند، بشمار می کشورهای طرف این کنوانسیون نیئ

 . دهد مورد رسیدگی قرار می نمایند ارا ه می ۷طب  ماده  کنوانسیون بر

کنوانسیون وجود نداشته باشاد و یاا اگار  ا اگر در بین اعبای کمیسیون حقوق بشر نمایندگانی ام کشورهای طرف این ۲
 باشد، در آن یورت دبیر کل ساممان ملل بعد ام مشورت با کلیه کشورهای طرف این نفر تعداد این نمایندگان کمتر ام سه 

اعبای کمیسیون حقوق بشر هستند تعیاین  ه و یا نمایندگانی ام کشورهای طرف این کنوانسیون که امکنوانسیون، نمایند
 آن هنناا  کاه نماینادگان بند یک این ماده تشکیل شده اسات شارکت نمایناد تاا خواهد کرد تا در کار گروهی که بر طب 

 .کشورهای طرف این کنوانسیون به عبویت کمیسیون حقوق بشر انتصاب شدند

روم نصواهاد باود  ۵در طی مدتی که بی  ام  تواند قبل ام شروع یا بعد ام پایان جلسه کمیسیون حقوق بشر ا این گروه می۳
 .را بررسی نماید ۷ارا ه شده طب  ماده  یها گئارش تشکیل جلسه دهد تا کلیه

  ۱۰ماده 

 :ند کهده کشورهای طرف قرار داد این کنوانسیون حقوق بشر این اختیار را می – ۱
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ا مللی  کنوانسیون بین ۱۵ها طب  ماده  دادخواست ا ف ا ام ارگانهای ساممان ملل درخواست نماید، در هننا  ارسال نسخ 
این کنوانسایون ذکار  ۶اشکال نژادپرستی توجه آنرا به شکایات مربوط به اعما ی که در ماده  کلیه کن کردن در مورد ریشه

 .گردیده است، نیئ جلب نمایند

دو تها که ادعا شده است مسئول جنایات  ها، مؤسسات، و نمایندگان ا این کنوانسیون، تهیه فهرستی ام افراد، ساممان ب
باشند و همونین آنها ی که توساط کشاورهای طارف ایان کنوانسایون اقادامات  می کنوانسیون این ۲عنوان شده در ماده 

هاای ادواری ارا اه شاده  گئارش ارکان ذیوال  ملل متحد یها گئارشآمده است بر اسام  عمل  بهدر مورد آنها  قبا ی
 .توسط کشورهای طرف این کنوانسیون

شاده توساط مقاماات مسائول اداره  ج ا درخواست اطالعاات ام ارکاان ذیواال  سااممان ملال در ماورد اقادامات اتصااذ
دساامبر  ۱۴ماور   ۱۵۱۴ره های دینری که قطعنامه شاما کلیه سرممین مصتار و های تحت قیمومیت ومیر خود  سرممین

های ماذکور  مسئول جنایت ادعا شده است گردد و درباره آن افرادی که عمومی ساممان ملل شامل آنان می مام  ۱۹۶۰
 .باشند اداری و سرممینی آن می رسد تحت یالحیت کنوانسیون بوده و بنظر می ۲در مادۀ 

ماما   ۱۵۱۴استعمار، منادرج در قطعناماه  ا تا ممان نیل به مقاید اعالمیه اعطای استقالل به کشورها و مرد  تحت۲
ا مللای و یاا  بین کنوانسیون، به هیچ وجه ح  تسلیم دادخواست که توساط دینار اساناد این عمومی ساممان ملل مقررات

 .نصواهد کرد  دساممان ملل متحد و مؤسسات تصووی آن گردیده است، محدو

  ۱۱ماده 

 .این کنوانسیون ذکر گردیده است نباید ام  حا  استرداد مارمین جر  سیاسی تلقی گردد ۲اعما ی که در ماده  – ۱

اجاامه   طبا  قاوانین خاود و معاهادات معتبار نمایناد کاه در چناین ماواردی ا کشورهای طرف این کنوانسیون تعهد می ۲
 .استرداد مارمین را بدهند

  ۱۲اده م

و اجرای این کنوانسیون ام طری  مذاکره  اختالفات بین کشورهای طرف قرارداد این کنوانسیون در مورد تفسیر موارد اجرا
 ا مللی دادگستری ارجاع گاردد اسام درخواست کشورهای طرف اختالف به دیوان بین نشده باشد باید بر  نیئ حل و فول

 .تواف  کرده باشند حل و فول اختالف به نحوه دینری مورد به غیر ام مواردی که طرفین اختالف در
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  ۱۳ماده 

کنوانسیون را قبل ام باجرا در آمادن  باشد، هر کشوری که این این کنوانسیون برای امباء توسط همه کشورها مفتو  می
 .ملح  شود بعدان به آن  تواند امباء نکند، می

  ۱۴ماده 

 .باشد. اسناد توویب نئد دبیر کل ساممان ملل متحد تودی  خواهد شد ب میکنوانسیون حاضر موکول به تووی – ۱

 .ا ا حاق به کنوانسیون ام طری  تواب  اسناد ا حاق نئد دبیر کل ملل متحد یورت خواهد گرفت ۲

  ۱۵ماده 

 .ذ خواهد بودکنوانسیون حاضر سی روم پس ام تودی  بیستمین سند توویب یا ا حاق نئد دبیر کل ساممان ملل، ناف – ۱

یا ا حاق، مورد توویب قرار داد و یا به  ا در مورد هر کشوری که کنوانسیون حاضر ام این پس تودی  بیست سند توویب ۲
 به روم پس ام تاریصی که دو ت مئبور سند توویب یاا ا حااق خاود را تودیا  کارده کنوانسیون کنوانسیون ملح  شده، این

 .رداست، قابلیت اجراء پیدا خواهد ک

  ۱۶ماده 

را ام کنوانسایون اعاال  نمایاد ایان  گیری خاود کشور عبو ممکن است طی تذکاریه کتبی به دبیر کل ملل متحاد، کنااره
 .اخطاریه توسط دبیر کل ساممان ملل به اجراء در خواهد آمد تاریخ دریافت گیری یک سال بعد ام کناره

  ۱۷ماده 

کتبای هار کشاور عباو، طای تذکاریاه  ن کنوانسیون میتواند در هر ممان توساطهر گونه درخواست بمنظور ایال  ای – ۱
 .یورت گیرد ، خطاب به دبیر کل ساممان ملل

ا اگر قرار باشد اقداماتی در مورد یک چنین تقاضای یورت گیرد مام  عمومی ساممان ملل متحد در مورد آنها اتصاذ  ۲
 .تومیم خواهند نمود

 :ملل باید موارد ویژه ذیل را به اطالع کشورهای عبو برساند دبیر کل ساممان ـ ۱۸ماده 
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آپارتاید جنایت مجازات و منع املللیبنی کنوانسیون  

 ۱۴و  ۱۳ا امباء توویب، ا حاق طب  مواد  .۱

 ۱۵ا تاریخ باجراء در آمدن کنوانسیون طب  ماده  .۲

 ۱۶گیری طب  ماده  ا کناره ۳

    ۱۷ا تذکاریه طب  ماده  ۴

 ۱۹ماده 

باشاد، در  فرانساه، روسای، اسایانیو ی آن بطاور یکساان معتبار می کنوانسیون حاضر که متنهای چینای، اننلیسای،  .۱
  .ساممان ملل متحد تودی  خواهد شد باینانی های

 ارسال کند. ها دو تهای تأیید شده این کنوانسیون را به تمامی  ساممان ملل متحد باید نسصه دبیر کل .۲
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