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النووييةتفاقالا اإلرهاب أعمال لقمع الدولية

هذ في األطراف الدول ،قيةاالتفاهإن

اعتبارها في تضع المتحـدةإذ األمـم ميثاق ومبادئ مقاصد
ــوار الج حســن ــز وتعزي ــدوليين ال ــن واألم الســالم ــظ بحف ــة المتعلق

الدول، بين والتعاون الودية والعالقات

تشــير الصــادوإذ اإلعــالن الســنويةإلــى ــذآرى ال بمناســبة ر
المـؤرخ المتحـدة، األمــم إلنشاء األول24الخمسين أآتـوبر/تشـرين

1995،

تســلم أنوإذ فــي الــدول جميــع النوويــةتنــتجبحــق الطاقــة
و السـلمية، لألغراض فـيتسـلموتستعملها المشـروعة بمصـالحها

ــي ف ــة النووي ــة الطاق اســتعمال مــن تســتمد أن المحتمــل ــافع المن
السلمية،األغر اض

اعتبارها في تضع الماديـةوإذ بالحمايـة المتعلقـة االتفاقية
لسنة النووية، ،1980للمواد

القلق بالغ يساورها بجميـعوإذ اإلرهـاب أعمال تصاعد إزاء
العالم، أنحاء جميع في ومظاهره أشكاله

تشير القضـاءوإذ إلـى الراميـة بالتـدابير المتعلـق اإلعالن إلى
اإلره العامةعلى الجمعية بقرار المرفق الدولي، 9المـؤرخ49/60اب
األول فيه1994ديسمبر/آانون جاء الذي أمور،، جملة في الـدول، أن

لجميـع القاطعة إدانتها تأآيد رسميا تعيد المتحدة األمم في األعضاء
إجراميـة أعمال أنها اعتبار على وممارساته وأساليبه اإلرهاب أعمال

تبريرال ذلــكيمكــن فــي بمــا مرتكبوهــا، آــان وأيــا ارتكبــت أينمــا هــا،
والشـعوبما الـدول بـين فيمـا الوديـة العالقـات للخطـر منهـا يعـرض

وأمنها، للدول اإلقليمية السالمة ويهدد
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ت تسـتعرضوإذ أن علـى أيضـا الـدول شـجع اإلعـالن أن
القانوني ــام األحك نطــاق الســرعة وجــه ــى ـــعل مـ القا ــة الدولي ـــة ةـ

عليـه،ـــبش والقضاء وقمعه ومظاهره أشكاله بجميع اإلرهاب منع أن
توفــبه مان هـذهــد جوانـ جميـع طـي ي شـامل قانوني إطار ر

المسألة،

تشير العامـةوإذ الجمعيـة قرار آـانون17المـؤرخ51/210إلى
عـــام1996ديســـمبر/األول إلعـــالن المكمـــل اإلعـــالن 1994وإلـــى

الرام بالتدابير المرفـقالمتعلق الـدولي، اإلرهاب على القضاء إلى ية
به،

تشير العامـةيضاأوإذ الجمعيـة بقـرار عمـال أنـه 51/210إلى
دوليـة اتفاقيـة ـع بو أمـور، جملة في لتقوم، مخصصة لجنة ت أنش

السـت النـووي، اإلرهـاب أعمـال مـةلقمع القا الدوليـة الصـكو كمال
الصلة،ذات

ــ ت اإلرهــابوإذ أعمــال عــنأن تســفر أن يمكــن النــووي
الدوليين، واألمن السالم يهدد طرا تشكل وقد العواق م أو

أيضا ت المتعـددةوإذ القانونيـة األحكـام مـن الموجود أن
ال ،األطرا وا نحو على الهجمات تلك يعالج

ا ن بـينواقتناعا الدولي التعاون تعزيز إلى الماسة بالحاجة
وات ابتكــار فــي األعمــالالــدول هــذه لمنــع وعمليــة فعالــة تــدابير خــاذ

ومعاقبتهم، مرتكبيها ولمحاآمة اإلرهابية

ت قواعـدوإذ تنظمهـا للدول العسكرية القوات أنشطة أن
أع اسـتثناء وأن االتفاقيـة هـذه إطـار عـن تخـر الدولي المـللقانون

من تشملهنطاقالمعينة الالذي االتفاقية عـنهذه ي ا الت يعني
مشروعةمعأ غير رىال أ جهة أعأومن منها مشـروعة،ميجعل اال
رى،أو أ قوانين بموج يا قضا مرتكبيها مالحقة يستبعد
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ا يليقد ا عل :تفق

1الما
االتفاقية هذه :ألغراض

بتعبير-1 مشـعة”يقصد مـن“مـواد وغيرهـا النوويـة المـوادالمـواد
تنحــل نويــدات علــى تحتــوي التــي يــاالمشــعة عمليــة(تلقا وهــي

أو نو انبعا مثـليصحبها المؤينـة اإلشعاعات من أنوا أشـعةعدة
وبيتـا النيوترونـاتألفا ،) غامـاأشـعةووجسـيمات تسـب قـد والتـي

أو اإلشــعاعية لخواصــها أونظــرا المــوت البــدنياالنشــطارية، األذى
أو راراالجسيم، أ شأنتلحق أوذات ةبالممتلكات .بالبي

بتعبيـر-2 النوويـة”يقصـد مـا“المـواد البلوتونيــومالبلوتونيـوم، عـدا
ر النظـــا ترآيـــز يتجـــاوز مـــن80فيـــهالمشـــعةالـــذي ـــة الما فـــي

بـالنظيروأ233-اليورانيوموأ238-البلوتونيوم المخصـ اليورانيوم
المشعأو235المشع علـىوأ233النظير يحتـوي الـذي اليورانيـوم

النظ من رلي مـاالمشعةا عدا الطبيعة، في منهـاالموجودة آـان
أو ـام شكل الخـامعلى واحـدوأرواسـ علـى تحتـوي مـادة أي

الذآرأو السالفة العناصر من أآثر

تعبيــر المشــع”أمــا بــالنظير المخصــ النظيــرأو235اليورانيــوم
ــن“233المشــع م أي ــى عل ــوي يحت ــذي ال ــوم اليوراني ــه ب ــد فيقص
نسـبةأو233أو235لمشـعيناالنظيرين فيهـا تكـون بكميـة آليهمـا

المشع النظير إلى المشعين النظيرين هذين مجمو من 238الوفرة
المشع النظير نسبة من المشـع235أآبر النظيـر الموجـود238إلى

الطبيعة .في

بتعبير-3 نووي”يقصد :“مرفق

تج)أ( التـي المفاعالت ذلك في بما نووي، مفاعل بهـاأي هـز
أو أوالســفن أوالمرآبــات رات الســتعمالهاألجســامالطــا ية الفضــا
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أو ــفن السـ ــذه هـ ــدفع لـ ــة للطاقـ ــدر أوآمصـ ــات راتالمرآبـ ــا الطـ
أواألجسامأو ية، رالفضا غرض ألي

أوأي)ب( ــأة ــلمنشـ نقـ ــيلة أووسـ ــا إلنتـ ــتعمل ــزنتسـ ـ
أوأو مشعةمعالجة مواد .نقل

بتعبير-4 :“جهاز”يقصد

أو)أ( نووي متفجر جهاز أي

أو)ب( اإلشعاعية المواد لنشر جهاز والـذيأي ، اإلشـعا لب
اإلشعاعي لخواصـــه نظـــرا يســـب أوـــــقـــد المـــوت البـــدنية األذى

أو راراالجسيم أ شأنيلحق أوذات ةببالممتلكات .البي

تعري-5 أومرفقال”يشمل أو“الحكوميالعام مرفق وسـيلةأي
دنقل م، يسـتخدمهينمؤقتأواآانينا لهأوما، دولـةمايشـ ممثلـو
أوأو ــة حكوم ــاء أوأعض تشــريعية ــة أوهي ية ــا قض ــة مســؤولوهي
أوأو ــة دول ــو ف أومو ــة عام ســلطة أوأي ــر ــام ع ــان ــوآي ف مو
واجبــاتهمأو ــأداء ب ــل يتص ــا فيم دوليــة ــة حكومي ــة منظم ــؤولو مس

.الرسمية

بتعبير-6 العس”يقصد للدولةالقوات لدولـة“كرية المسلحة القوات
ليـة الدا قوانينهـا بموجـ ومجهـزة ومدربـة منظمـة تكـون التي ما،

أو ــدفا ال واألشــخاألغــراض األول، ــام المق ــي ف ــوطني ال ــن األم
يخضــعون ــذين ال المســلحة ــوات الق ــك تل مســاندة ــى عل ــاملون الع

الرسمية ومسؤوليتها وسيطرتها .لقيادتها
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2الما
جريمةيرت-1 غيـربمفهومك بصـورة يقـوم مـن آل االتفاقية هذه

عمد وعن :مشروعة

أو)أ( مشعة مادة أوبحيازة جهازصنع :حيازة

أو‘1’ األروا إزهاق أذىبقصد في أوجسيمبدنيالتسب

شأنررإلحاقبقصد‘2’ أوبذي ةبالممتلكات البي

أو)ب( مشــعة مــادة أي بباســتخدام مشــع طريقــة،جهــاز أيــة
أوأو نــووي مرفــق إلــىاســتخدام تــؤدي بطريقــة بــه ــرار أ إحــدا

أو مشعة مادة بانطالقهاإطالق :تهدد

أو‘1’ األروا إزهاق أذىبقصد في أوجسيمبدنيالتسب

شأنررإلحاقبقصد‘2’ أوبذي أوبالممتلكات ة البي

أو‘3’ طبيعـي شخ إآراه أوبقصد دوليـةمنظمـةاعتبـاري،
علىأو مادولة بعمل بهأوالقيام القيام عن .االمتنا

من-2 آل أيضا جريمة :يرتك

توحــي)أ( ـرو ـل في بارتكـاببمصـداقيةيهدد التهديـد
الفقرة في المبين النحو على أو)ب(1جريمة المادة هذه من

التهديـد،)ب( طريـق عن عمد وعن مشروعة غير بصورة يطل
م أومادة أوشعة مشعا تـوحيجهازا ـرو ـل فـي نوويـا، مرفقـا

أوبمصداقية القوةالتهديد، .باستخدام

مــن-3 جريمــة ارتكــاب فــي يشــر مــن آــل أيضــا جريمــة يرتكــ
الفقرة في عليها المنصو م المادة1الجرا هذه .من

من-4 آل أيضا جريمة :يرتك
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المن)أ( م الجرا من جريمة في آشريك عليهـايساهم صـو
الفقرات أو3أو2أو1في المادة هذه من

أو)ب( ميـــنظم ــرا الجـ مـــن جريمـــة الرتكـــاب ــرين ـ ــه يوجـ
الفقرات في عليها أو3أو2أو1المنصو المادة هذه من

مــن)( مجموعــة قيــام فــي ــرى أ طريقــة بــأي يســاهم
أو،األشــخا جريمــة بارتكــاب ، مشــتر بقصــد ــون مــنيعمل ــر أآث

الفقـراتالجر فـي المبينة م المـادة3أو2أو1ا هـذه أن،مـن علـى
النشـا تيسـير بهـد إمـا وتجـري متعمـدة المسـاهمة هـذه تكون

أو للمجموعة العام أواإلجرامي أهدافها بنيـةدمة الكامل العلم مع
أو الجريمة ارتكاب المعنيةالمجموعة م .الجرا

3الما
إذا االتفاقيــة هــذه تنطبــق واحــدةال دولــة ــل دا الجــرم ارتكــ

عثـر وإذا الدولة، تلك رعايا مـن والضحايا الجرم ارتكابه المدعى وآان
أيـة تكـن ولـم الدولـة، تلـك إقلـيم فـي الجـرم ارتكابه المدعى على

الفقـرة بموجـ تملـك، ــرى أ المـادة2أو1دولـة األسـا9مـن ،
الواليــال لممارسة يــــالزم القضا إالـــــة المـوادة، أحكـام 12و7أن
االقتضاء17و16و15و14و حس الحاالت تلك في .تنطبق

4الما
مـــا-1 االتفاقيـــة هـــذه فـــي وااللتزامـــاتلـــي الحقـــوق يمـــ

ــدولي، ال ــانون الق ــ بموج ــراد واألف ــدول لل ــرى األ ــؤوليات والمس
اإلنسـانيوال والقـانون المتحـدة األمـم ميثاق ومبادئ مقاصد سيما
.لدوليا

ـالل-2 المسـلحة القـوات أنشـطة على االتفاقية هذه تسري ال
ــزا القــانونن إطــار فــي التعــابير تلــك مــن يفهــم حســبما ، مســل

الدولي، ذلكاإلنساني يحكمها الوالتي آمـا هـذهالقـانون، تسـري
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القوات بها تضطلع التي األنشطة على مـاالعسكريةاالتفاقية لدولة
واجبات ممارسة مـنبصدد ـرى أ بقواعـد تـنظم مـا بقـدر الرسمية ها

الدولي .القانون

الفقــرة-3 أحكــام تفســر تعنــي2ال أنهــا علــى المــادة هــذه مــن
أع عن ي ا مشـروعةمالت غيـر ـرىال أ جهـة منهـاأومـن تجعـل

أومأع مشروعة قـوانيناال بموجـ يا قضا مرتكبيها مالحقة تستبعد
رى .أ

االتفاقية-4 هذه تتناول تتنـاول،ال أنهـا علـى تفسـيرها يمكن وال ،
أو ــة النووي األســلحة اســتعمال مشــروعية مســألة نحــو، أي ــى عل

الدول قبل من باستعمالها .التهديد

5الما
ما طر دولة آل التدابيرتتخذ من :يلزم

المـادة)أ( فـي عليها المنصو م الجرا تجعل م2التي جـرا
الوطني قانونها بموج

مناسـبةالت)ب( لعقوبـات ـة عر م الجرا تلك مرتكبي تجعل ي
ما طيرتراعي طابع من م الجرا تلك به .تتسم

6الما
ما طر دولة آل فيهاتتخذ بما تدابير، من تشـريعاتسنيلزم

األع تكـون أال لتكفـل االقتضـاء، عنـد ليـة لـةاإلجراميـةالمـدا الدا
عنــدم وبخاصــة االتفاقيــة، هــذه نطــاق أوفــي منهــا يقصــد بهــاا يــراد

أو الجمهور عامة بين الرع من حالة األشـخاإشاعة من جماعة
معينين،أو العتبـاراتأعماالأشخا األحـوال مـن حـال بـأي مبـررة

أو سياسي طابع أوذات أوفلسفي دي أوعقا أوعرقي ني دينيإ
تتمشىأو بمرتكبيها عقوبات إنـزال ولتكفل ر، ل مما طابع مـعأي

الخطير .طابعها
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7الما
األطرا-1 الدول :تتعاون

قانونهـا)أ( تكييـ فيهــا بمـا الممكنـة، التـدابير جميـع باتخاذ
منهـا آـل إقلـيم فـــي اإلعـــداد ومناهضة لمنع اللزوم، عند الوطني

المــادة فــي ــا عليه المنصــو م الجــرا ــا2الرتكــاب أقاليمه ــل دا ،
ال،ارجهــاأو ذلــك فــي األشــخابمــا قيــام لحظــر الالزمــة تــدابير

تشـجع مشـروعة غيـر بأنشـطة أقاليمها في والمنظمات والجماعات
أو ارتكابها على تحرض أو م الجرا تلك ارتكاب أوعلى تمولهـاتنظمها

أو علــم أوعــن التقنيــة المســاعدة علــم عــن لهــا المعلومــاتتقــدم
ارتكابهاأو في تشار

الدق)ب( المعلومــات لقانونهــابتبــادل وفقــا منهــا المتحقــق يقــة
ورهنـا االتفاقيـة هـذه تحـددها التـي وبالطريقة ،هاشـروطبالوطني،

االقتضــاء حســ المتخــذة اإلداريــة وغيــر اإلداريــة التــدابير وبتنســيق
ــادة الم ــي ف ــا عليه المنصــو م الجــرا ــا2لكشــ وقمعه ــا ومنعه

ــذلك وآ ــا، فيه ــق ــةوالتحقي األشــخاإلقام ــد ــة ي جنا ــراءات إج
م ــرا الج ــك لتل ــابهم ارتك ــدعى ــة. الم اص ــفة ـــة،وبص الدولـ ــذ تتخ

ــرى األ الــدول إبطــاء دون تخطــر لكــي المناســبة التــدابير ـــر الطـ
المـادة في إليها المنصـو9المشار م الجـرا بارتكـاب يتعلـق فيمـا

المادة في تكـون2عليها التـي م الجـرا تلك الرتكاب اإلعداد وآذلك ،
علمها، إلى نمت االقتضاءقد عند الدولية المنظمات إبال عن .فضال

قانونهـا-2 مـع يتفـق بمـا المناسـبة التـدابير األطـرا الـدول تتخذ
أحكام بموج سرا عليها تحصل معلومات أي سرية لحماية الوطني

أو رى، أ طر دولة من االتفاقية أيهذه فـي المشـارآة الل من
بها يضطلع االتفاقلتطبيقأنشطة األطـرا. يةهذه الدول قدمت وإذا

تتخـذ سـرا، دوليـة منظمات إلى حمايـةاإلجـراءاتمعلومات لضـمان
المعلومات تلك .سرية
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أيـة-3 تقـديم االتفاقيـة هذه بمقتضى األطرا الدول من يطل ال
ال أوجــوزيمعلومــات الــوطني، لقانونهــا وفقــا إبالغهــا مــنلهــا يكــون

المعن الدولة بأمن تضر أن أوشأنها النوويةية للمواد المادية .الحماية

سلطاتها-4 بشأن المتحدة لألمم العام األمين األطرا الدول تبل
وتلقــي توجيــه عــن فيهــا المســؤولة االتصــال وجهــات المختصــة

المشار المادةإالمعلومات هذه في لألمـم. ليها العـام األمـين ويبلـ
المخت بالسـلطات المتعلقـة المعلومات االتصـالالمتحدة وجهـات صـة

الذرية للطاقة الدولية الوآالة وإلى األطرا الدول جميع ويجـ. إلى
بصــفة متيســرا االتصــال وجهــات الســلطات بتلــك االتصــال يكــون أن

مة .دا

8الما
ــدول ال ــذل تب ــة، االتفاقي هــذه ــ بموج م ــرا الج ــع من ــراض ألغ

حمايــة لضــمان المناســبة التــدابير التخــاذ جهــد آــل المــواداألطــرا
الدوليـة للوآالـة الصـلة ذات والمهـام التوصـيات مراعـاة مـع المشعة

الذرية .للطاقة

9الما
ما-1 طر دولة آل التدابيرتتخذ من يةإلقامةيلزم القضـا واليتها

المادة في عليها المنصو م الجرا من جريمة أي :عندما2على

الجريمة)أ( أترتك الدولة تلك إقليم وفي

الجريمة)ب( الدولـةترتك تلـك علـم ترفـع سـفينة متن على
قوانينأو بموج مسجلة رة الدولةطا أوتلك الجريمة ارتكاب وقت

الجريمة)( الدولةيرتك تلك مواطني .أحد

أن-2 الطــر للدولــة أيضــا أيتقــيميجــوز علــى ية القضــا واليتهــا
القبيل هذا من :عندماجريمة
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أوالجريمةترتك)أ( الدولة تلك مواطني أحد د

الجريمة)ب( مرفقترتك الدولةحكوميأوعامد لتلك تابع
أو السفارات ذلك في بما ، الدبلوماسـيةبالخار األمـاآن مـن غيرهـا

أوأو الدولة لتلك التابعة القنصلية

الجريمة)( إقامتـهيرتك محل يوجد الجنسية عديم شخ
إق فـــــــــــــــــــي تلـــــــــــــــــــكالمعتـــــــــــــــــــاد لـــــــــــــــــــيم

أو الدولة

الجريمة)د( محاولةترتك القيامإلرغامفي على الدولة تلك
أو األعمال من عمل أوبأي به القيام عن االمتنا

الجريمــة)هـ( تلــكترتكــ حكومــة لها تشــ رة طــا مــتن علــى
.الدولة

أو-3 االتفاقيـة هذه على التصديق أوعند عليهـاقبولهـا الموافقـة
المتحـدةاالنضماأو لألمـم العـام األمين طر دولة آل تخطر إليها، م

التي ية القضا للفقـرةأقامتهابالوالية وفقا الوطني قانونها 2بموج
المادة هذه حالـة. من الطـرحـدووفـي الدولـة تخطـر ييـر، ت أي

الفورالمعنية على بذلك العام .األمين

ما-4 طر دولة آل تدابيرتتخذ من يةمـةإلقايلزم القضـا واليتهـا
المادة في عليها المنصو م الجرا يكـون2على التـي الحاالت في

إقليمهــا فــي موجــودا ـــة الجريمـ ـــه ارتكابـ المــدعى الشــخ فيهــا
التيوال األطرا الدول من أي إلى يةأقامـتتسلمه القضـا واليتهـا

للفقرة المادة2أو1وفقا هذه .من

االتفاقيـة-5 هذه تحول يـةال جنا واليـة أي ممارسـة تقيمهـادون
الوطني لقانونها وفقا طر .دولة

10الما
-22-
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أوالجريمةترتك)أ( الدولة تلك مواطني أحد د

الجريمة)ب( مرفقترتك الدولةحكوميأوعامد لتلك تابع
أو السفارات ذلك في بما ، الدبلوماسـيةبالخار األمـاآن مـن غيرهـا

أوأو الدولة لتلك التابعة القنصلية

الجريمة)( إقامتـهيرتك محل يوجد الجنسية عديم شخ
إق فـــــــــــــــــــي تلـــــــــــــــــــكالمعتـــــــــــــــــــاد لـــــــــــــــــــيم

أو الدولة

الجريمة)د( محاولةترتك القيامإلرغامفي على الدولة تلك
أو األعمال من عمل أوبأي به القيام عن االمتنا

الجريمــة)هـ( تلــكترتكــ حكومــة لها تشــ رة طــا مــتن علــى
.الدولة

أو-3 االتفاقيـة هذه على التصديق أوعند عليهـاقبولهـا الموافقـة
المتحـدةاالنضماأو لألمـم العـام األمين طر دولة آل تخطر إليها، م

التي ية القضا للفقـرةأقامتهابالوالية وفقا الوطني قانونها 2بموج
المادة هذه حالـة. من الطـرحـدووفـي الدولـة تخطـر ييـر، ت أي

الفورالمعنية على بذلك العام .األمين

ما-4 طر دولة آل تدابيرتتخذ من يةمـةإلقايلزم القضـا واليتهـا
المادة في عليها المنصو م الجرا يكـون2على التـي الحاالت في

إقليمهــا فــي موجــودا ـــة الجريمـ ـــه ارتكابـ المــدعى الشــخ فيهــا
التيوال األطرا الدول من أي إلى يةأقامـتتسلمه القضـا واليتهـا

للفقرة المادة2أو1وفقا هذه .من

االتفاقيـة-5 هذه تحول يـةال جنا واليـة أي ممارسـة تقيمهـادون
الوطني لقانونها وفقا طر .دولة

10الما
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م-1 الجـرا مـن جريمـة أن تفيد معلومات الطر الدولة تلقي لدى
المـادة فـي عليها أو2المنصو ارتكبـت، فـيقـد ارتكابهـا، يجـري

أو الطــر ــة الدول ــيم ــذيشــخالأنإقل الجريمــة،ال ــك تل ــ ارتك
الدولـةيدعىأو تتخـذ إقليمهـا، فـي موجـودا يكـون قـد ارتكبهـا، أنه

ما المعنية للتحقيـقالطـر الـوطني لقانونها طبقا تدابير مــن يلـزم
المعلومات تلك تتضمنها التي ع الوقا .في

أو-2 الجريمــة مرتكــ يكــون التــي الطــر الدولــة الشــختقــوم
اق لدى إقليمها، في موجودا ارتكبها أنه الظـروالمدعى بـأن تناعهـا

تكفـل آـي الـوطني لقانونها طبقا المناسبة التدابير باتخاذ ذلك، تبرر
أو المحاآمة رض ل الشخ ذلك .التسليمحضور

الفقـرة-3 في إليها المشار التدابير بشأنه تتخذ شخ ألي يحق
المادة2 هذه :من

التــي)أ( للدولــة مخــت ممثــل بــأقرب ير ــأ ت دون يتصــل أن
ج أويحمل حقـوقنسيتها حمايـة ـرى، أ حاالت في لها، يحق التي

أو ، الشخ عـادةذلك الشـخ ذلك إقليمها في يقيم التي للدولة
الجنسية عديم آان إذا

الدولة)ب( لتلك ممثل يزوره أن

الفـرعيتين)( الفقـرتين في عليها المنصو بحقوقه يبل أن
).ب(و) أ(

إليه-4 المشار الحقوق الفقرةتمار في وفقا3ا المادة هذه من
الجريمــة، مرتكـ إقليمهـا فــي يوجـد التـي الدولــة وأنظمـة لقـوانين

القــوانينأو هــذه تكــون أن شــريطة ارتكبهــا، أنــه المــدعى الشــخ
الحقـوق تسـتهدفها التـي المقاصد تماما تحقق بأن آفيلة واألنظمة

الفقرة بموج .3الممنوحة
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الفقـرتين-5 أحكام تخل المـادة4و3ال هـذه دولـةأبحـقمـن ي
للفقرة وفقا ية، القضا الوالية تدعي المـادة) (2أو) (1طر مـن

بالشـخ9 االتصـال إلـى الدوليـة األحمـر الصـلي لجنة دعوة في ،
وزيارته للجريمة ارتكابه .المدعى

ما-6 شخ على الطر الدولة تحفظت المادة،متى بهذه عمال
تخطر أن أوعليها مباشرة الفـور، لألممعلى العام األمين طريق عن

ي القضا واليتهــا قــررت التــي األطــرا الــدول وفقـــاــــالمتحــدة، ة
ــللفقرتي الم2و1ـنــ ـــمــن مهتمــة9ادةــ ــرى أ أطــرا دول وأيــة ،

ــا م إذا ــاألمر ــذاب ه ــود بوج ــذلك، ب ــام القي ــوب المستص ــن م أن رأت
احتجـازها تبـرر التـي وبـالظرو الـتحفظ قيد الدولـة. لشخ وعلـى

الفقـرة في عليه المنصو التحقيق تجري المـادة1التي هـذه مـن
وأن إليها توصلت التي ج بالنتا الفور على األطرا الدول تلك تبل أن

ما يةتبين القضا الوالية ممارسة تعتزم آانت .إذا

11الما
الد-1 تقــم لــم الشــخإذا إقليمهــا فــي يوجــد التــي الطــر ولــة

ملزمـة تكـون نهـا ف الشـخ ذلـك بتسليم الجريمة ارتكابه المدعى
المـادة عليهـا تنطبق التي الحاالت علـى9في اسـتثناء أي وبـدون ،

أو ارتكبت قد الجريمة آانت وسواء إقليمهـا،اإلطالق فـي ترتكـ لم
ال إبطاء دون القضية تحيل سبأن إلى له بقصـدلزوم المختصة لطاتها

الدولـة تلـك وقوانين تتفق إجراءات الل من هـذه. المحاآمة وعلـى
أي حالــة فــي المتبــع األســلوب بــنف قرارهــا تتخــذ أن الســلطات

الدولة تلك قانون بموج الطابع طيرة رى أ .جريمة

الدنع-2 تسـلما الطـر الدولـة فـي الوطني القانون تلـكييجيز م
مواطألالدولــة تقديمــهنيهــاحــد ليقضــيأو إليهــا ــه إعادت بشــر إال

أو ــة المحاآم ــة نتيج ــه بحق ــادر الص ــم ــالحك طل ــي الت ــراءات اإلج
تقديمهتسليمه أجلهـا،أو التـيوموافقـةمـن والدولـة الدولـة هـذه
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شـروت أي وعلـى الخيار هذا على إليها الشخ هذا تسليم طل
التسـليم هـذا ن فـ مناسـبة، تريانها قد رى اأ المشـرولتقـديمأو

الفقـرة في عليه المنصو االلتزام الستيفاء آافيا هـذه1يكون مـن
.المادة

12الما
شخ ألي أوييكفل التحفظ، قيد ع تـدابيرتو أي بشـأنه تخذ

أو رى معاملـةتأ يلقـى أن االتفاقيـة، بهـذه عمـال الدعوى عليه قام
والضــمانات الحقــوق بجميــع التمتــع فيهــا بمــا لقــانونمنصــفة، طبقــا

إقليمها في الشخ هذا يوجد التي الـدوليوالدولة القانون ألحكام
اإلنسان لحقوق الدولي القانون ذلك في بما التطبيق، .الواجبة

13الما
المـادة-1 فـي عليهـا المنصـو م الجـرا م2تعتبر آجـرا مدرجـة

تكـون المجـرمين لتسـليم معاهدة أي في المجرم تسليم تستوج
االتفاقيةنا هذه نفاذ بدء قبل األطرا الدول من أي بين وتتعهـد. فذة

تسـليم تسـتوج م آجـرا م الجـرا هـذه مثـل درا ب األطرا الدول
بعـد بينهـا فيمـا تعقـد المجـرمين لتسـليم معاهـدة آـل في المجرم

.ذلك

معاهـدة-2 وجود المجرم لتسليم تشتر طر دولة تتلقى حينما
دو من للتسليم الطلبا رى أ طر لتسـليملة بمعاهـدة معها ترتب

هــذه ــر تعتب أن التســليم ــا منه ــوب المطل ــة للدول يجــوز المجــرمين،
م بـالجرا يتعلـق فيمـا للتسـليم قانونيـا أساسا شاءت، إذا االتفاقية،

المــادة فــي عليهــا للشــرو. 2المنصــو التســليم عمليــة وتخضــع
المقدم الدولة قانون عليها ين التي رى الطلاأل .إليها

األطــرا-3 ــدول ال ــر ال،تعت المجــرمينالتــي لتســليم تشــتر
معاهــدة المـادة،وجـود فـي عليهـــا المنصـو م م2بـالجرا آجـرا
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يـن التـي بالشـرو رهنـا بينهـا، فيما المجرمين تسليم تستوج
الطل إليها المقدم الدولة قانون .عليها

ا-4 م الجـرا تعامـل األمـر، لزم المـادةإذا فـي عليهـا ،2لمنصـو
أنهـا لـو آمـا ، األطـرا الدول بين فيما المجرميـن تسليــم ألغــراض

ال الدولـةارتكبت إقلـيم في بل فحس فيه وقعت الذي المكان في
قد تكون للفقرتينامقأالتي وفقا ية القضا واليتها المادة2و1ت من

.أيضا9

وترت-5 معاهــدات جميــع أحكـــام المجرميـــنتعتبـــر تســليم يبـــات
فـي المحـددة م بـالجرا يتعلـق فيما األطرا الدول بين فيما المبرمة

الدول2المادة هذه بين فيما تلـك،معدلــة فيـه تتعارض الذي بالقدر
االتفاقية هذه مع .األحكام
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14الما
يتعلــق-1 فيمــا المســاعدة مــن قــدر أآبــر األطــرا الــدول تتبــادل

أو ــات أوبالتحقيق ــة ي الجنا ــتماإلجــراءات ت ــي الت التســليم إجــراءات
المـادة فـي عليها المنصو م الجرا بخصو فـي2مباشرتها بمـا ،

مـا على الحصول في المساعدة أدلـةذلك مـن تصـرفها تحـت يوجـد
جراءات ل .الزمة

الفقـرة-2 فـي عليهـا المنصـو بالتزاماتهـا األطرا الدول 1تفي
يت بما المادة هذه أومن معاهـدات أي مـع بشـأنفق ـرى أ ترتيبـات

بينهـا فيمـا مـة قا تكون القانونية المساعدة عـدم. تبادل حـال وفـي
أو المعاهــدات هــذه ــل مث األطــراوجــود ــدول ال ــادل تتب ــات، الترتيب
الوطني لقانونها وفقا .المساعدة

15الما
أو المجــرمين تســليم ــراض ألغ يجــوز، ــةال القانوني المســاعدة

المـادةالمت فـي عليها المنصو م الجرا من جريمة أي اعتبار بادلة،
أو2 سياســية أوجريمــة سياســية بجريمــة متصــلة جريمــةجريمــة

سياسية بدوافع ال. ارتكبت تسليموبالتالي، بشأن طل رف يجوز
أو هـذهالمجرمين مثـل على مؤس المتبادلة القانونية المساعدة

بجري يتعلق أنه لمجرد أوالجريمة سياسية بجريمةمة متصلة جريمة
أو سياسيةسياسية بدوافع ارتكبت .جريمة

16الما
مــا االتفاقيــة هــذه فــي التزامــالــي يفــرض أنــه علــى يفســر

ــرم المج ــليم إذاأوينبتس ــة المتبادل ــة القانوني ــاعدة المس ــديم بتق
وجيهـة أسـباب التسـليم منهـا المطلـوب الطـر الدولـة لدى توفرت

إل متدعوها الجـرا الرتكـابهم المجـرمين تسليم طل بأن االعتقاد ى
المادة في أو2المذآورة فيمـا، المتبادلـة القانونيـة المساعدة طل

أو محاآمــة، يــة ب قــدم قــد م، الجــرا بهــذه شــخيتعلــق معاقبــة،
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سياسية بدوافع ال. ارتكبت تسليموبالتالي، بشأن طل رف يجوز
أو هـذهالمجرمين مثـل على مؤس المتبادلة القانونية المساعدة

بجري يتعلق أنه لمجرد أوالجريمة سياسية بجريمةمة متصلة جريمة
أو سياسيةسياسية بدوافع ارتكبت .جريمة

16الما
مــا االتفاقيــة هــذه فــي التزامــالــي يفــرض أنــه علــى يفســر
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وجيهـة أسـباب التسـليم منهـا المطلـوب الطـر الدولـة لدى توفرت
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أو محاآمــة، يــة ب قــدم قــد م، الجــرا بهــذه شــخيتعلــق معاقبــة،

- 16 - 

أومــا ــه إلي ينتمــي الــذي العــرق أوبســب دينــه جنســيتهبســب
أوأو نــي اإل أأصــله السياســي، مــنورأيــه للطلــ اســتجابتها بــأن

األسباب هذه من ألي المذآور الشخ ع بو تم أن .شأنها

17الما
أو-1 المحتجـز الشخ نقل فـييجوز حكمـه مـدة يقضـي الـذي

الــدول مــن ــرى أ دولــة فــي حضــوره والمطلــوب ، طــر دولــة إقلــيم
أو الشهادة ألغراض أواألطرا الهوية شـكلتحديد بـأي المسـاعدة

مــر ــرا الج ــي ف ــق للتحقي ــة الالزم ــة األدل ــى عل ــول الحص ــي ف
الشـرطانأو اسـتوفي إذا االتفاقيـة، هـذه بموجـ عليهـا المحاآمة

:التاليان

و)أ( نقله على علم، عن الحرة، الشخ هذا موافقة

النقل،)ب( على الدولتين آلتا في المختصة السلطات موافقة
الدول هاتان تراها التي بالشرو مناسبةرهنا .تان

المادة-2 هذه :ألغراض

قيـد)أ( ـه إبقا سلطة الشخ إليها ينقل التي للدولـة يكون
ما بذلك التـزام وعليهـا غيرالتحفـظ، منها نقل التي الدولة تطل لم

أو بهذلك تأذن

إبطـاء،)ب( دون تنفذ، أن الشخ إليها نقل التي الدولة على
عهدة إلى عادته ب عليـهالتزامها للمتفـق وفقا منها نقل التي الدولة

أو قبــل، آلتــامــن فــي المختصــة الســلطات بــين عليــه، يتفــق لمــا
الدولتين

الدولـة)( تطالـ أن الشـخ إليها نقل التي للدولة يجوز ال
أجـل مـن التسـليم لطل إجراءات ببدء الشخ هذا منها نقل التي

إليها إعادته
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أومــا ــه إلي ينتمــي الــذي العــرق أوبســب دينــه جنســيتهبســب
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الدول هاتان تراها التي بالشرو مناسبةرهنا .تان
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ما بذلك التـزام وعليهـا غيرالتحفـظ، منها نقل التي الدولة تطل لم

أو بهذلك تأذن
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الدولـة)( تطالـ أن الشـخ إليها نقل التي للدولة يجوز ال
أجـل مـن التسـليم لطل إجراءات ببدء الشخ هذا منها نقل التي

إليها إعادته
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ا)د( المنقول للشخ التحفظتحتس قيد قضاها التي لمدة
العقوبـة مـدة مـن إليهـا نقل التي الدولة الدولـةالمقضـيةلدى فـي

منها نقل .التي

ما-3 شخ نقل يتقرر التي الطر الدولة توافق لم وفقـاما منها
ال المادة، جنسـيته،لهذه آانـت أيـا ، الشـخ ذلـك يحـاآم أن يجوز

أوأو أيحتجــز علــى الشخصــية حريتــه إقلــيمتقيــد فــي ــر نحــو ي
أو أفعـال أي بشـأن إليهـا ينقـل التـي الطـر باإلدانـةالدولـة أحكـام

منها نقل التي الدولة إقليم ادرته لم .سابقة

18الما
أوحجزعند-1 أومـواد مشـعة أوأجهـزة نوويـة، السـيطرةمرافـق

المـادة فـي عليهـا المنصـو م الجـرا إحـدى ارتكاب عق ،2عليها
ال يليتقوم بما تحوزها التي الطر :دولة

أوإجــراءاتتتخــذ)أ( المشــعة المــادة المشــعلجعــل الجهــاز
الضررأو عديم النووي المرفق

عليهـاو)ب( ينطبـق لمـا وفقـا نوويـة مـواد بأي االحتفا تضمن
الذرية للطاقة الدولية الوآالة مانات من

ــو)( المادي ــة بالحماي ــة المتعلق ــيات التوص ــي ــاييرتراع ومع ة
الذرية للطاقة الدولية الوآالة عن الصادرة والسالمة .الصحة

المنصـو-2 م الجـرا حـدى ب تتعلـق إجـراءات أي من االنتهاء بعد
المــادة فـي أو2عليهـا ذلــك، الـدولي القـانون اقتضــى إذا ذلـك قبـل

المعنيـة،تعاد األطـرا الدول مع التشاور يتعلـقبو(بعد فيمـا خاصـة
اإل ق والتخزينبطرا ماد،)عادة أوةأي أومشـعة مشـع مرفـقجهـاز

المشــعة المــادة هــذه إليهــا تعــود التــي الطــر الدولــة إلــى نــووي
أوأو المشــع أوالجهــاز النــووي، يكــونالمرفــق التــي الطــر الدولــة

ال االعتباري أو الطبيعي المـادلمالكالشخ أوةتلك ذلـكالمشـعة
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ا)د( المنقول للشخ التحفظتحتس قيد قضاها التي لمدة
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الذرية للطاقة الدولية الوآالة مانات من

ــو)( المادي ــة بالحماي ــة المتعلق ــيات التوص ــي ــاييرتراع ومع ة
الذرية للطاقة الدولية الوآالة عن الصادرة والسالمة .الصحة

المنصـو-2 م الجـرا حـدى ب تتعلـق إجـراءات أي من االنتهاء بعد
المــادة فـي أو2عليهـا ذلــك، الـدولي القـانون اقتضــى إذا ذلـك قبـل

المعنيـة،تعاد األطـرا الدول مع التشاور يتعلـقبو(بعد فيمـا خاصـة
اإل ق والتخزينبطرا ماد،)عادة أوةأي أومشـعة مشـع مرفـقجهـاز

المشــعة المــادة هــذه إليهــا تعــود التــي الطــر الدولــة إلــى نــووي
أوأو المشــع أوالجهــاز النــووي، يكــونالمرفــق التــي الطــر الدولــة

ال االعتباري أو الطبيعي المـادلمالكالشخ أوةتلك ذلـكالمشـعة
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أو المشع النـوويالجهاز أوالمرفـق مواطنيهـا فيهـا،أحـد المقيمـين
المـادأو تلـك تكـون التي الطر أوةالدولة المشـعالمشـعة الجهـاز
أوأو إقليمهـا مـن سـرق قـد النـووي غيـرالمرفق بطريقـة منـه ـذ أ

رى أ .شرعية

أو)أ(-3 ــوطني ال القــانون آــان ــةإذا الدول علــى يحظــر ــدولي ال
أو إعادة، المشـعةالطر المـواد تلـك المشـعأوقبول، الجهـاز ذلـك

أوأو النووي، األطـراالمرفق الـدول وافقت ذلـك،المعنيـةإذا علـى
للفقرة زة)ب(3طبقا الحـا الطـر الدولـة تواصـل المـادة، هـذه من
أو أوللمواد المشعة اتخاذاألجهزة النووية الـواردةاإلجراءاتالمرافق

الفقرة وال1في المـادة هـذه المـمن تلـك أوتسـتخدم األجهـزةواد
أو السلميةالمشعة األغراض في إال النووية المرافق

قانوناإذا)ب( يجوز ال حوزتهاآان في تكون التي الطر للدولة
أو أوالمواد المشعة تلـكاألجهزة فعلـى تحوزها، أن النووية المرافق

يجـوز دولـة حـوزة فـي ممكن وقت أقرب في عها و تضمن أن الدولة
ــا قانون ــماناتلهــا االقتضــاء، حســ ــدمت، ق ــد ق وتكــون ــا حيازته

الفقــرة ومقتضــيات تلــك1تتمشــى مــع بالتشــاور المــادة هــذه مــن
أو المــواد تلــك جعــــل ــرض ب أوالدولــة، المشــعة المرافــقاألجهــزة

وال الضرر عديمة أوالنووية المـواد تلـك المشـعةتسـتخدم األجهـزة
السأو األغراض في إال النووية .لميةالمرافق

أو-4 المواد آانت أوإذا المشعة المشـاراألجهزة النوويـة المرافـق
الفقرتين في الـدول2و1إليها من ألي مملوآة غير المادة هذه من

أو ، أواألطرا طـر دولة مواطني فيهـا،ألحد المقيمـين لـموأأحـد
أو سرقت قد مـنتكن ـرى أ شـرعية غير بطريقة عليها الحصول تم

د أوإقليم ، طـر اسـتالمهاولة فـي ترغـ دولـة هنـا تكـن لـم إذا
بالفقرة طريقـة3عمال بشـأن منفصـل قـرار يتخـذ المـادة، هـذه مـن

للفقرة وفقا فيها، بـين)ب(3التصر التشـاور بعـد المادة، هذه من
صلة ذات دولية منظمات وأي المعنية .الدول
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أو المشع النـوويالجهاز أوالمرفـق مواطنيهـا فيهـا،أحـد المقيمـين
المـادأو تلـك تكـون التي الطر أوةالدولة المشـعالمشـعة الجهـاز
أوأو إقليمهـا مـن سـرق قـد النـووي غيـرالمرفق بطريقـة منـه ـذ أ

رى أ .شرعية

أو)أ(-3 ــوطني ال القــانون آــان ــةإذا الدول علــى يحظــر ــدولي ال
أو إعادة، المشـعةالطر المـواد تلـك المشـعأوقبول، الجهـاز ذلـك

أوأو النووي، األطـراالمرفق الـدول وافقت ذلـك،المعنيـةإذا علـى
للفقرة زة)ب(3طبقا الحـا الطـر الدولـة تواصـل المـادة، هـذه من
أو أوللمواد المشعة اتخاذاألجهزة النووية الـواردةاإلجراءاتالمرافق

الفقرة وال1في المـادة هـذه المـمن تلـك أوتسـتخدم األجهـزةواد
أو السلميةالمشعة األغراض في إال النووية المرافق

قانوناإذا)ب( يجوز ال حوزتهاآان في تكون التي الطر للدولة
أو أوالمواد المشعة تلـكاألجهزة فعلـى تحوزها، أن النووية المرافق

يجـوز دولـة حـوزة فـي ممكن وقت أقرب في عها و تضمن أن الدولة
ــا قانون ــماناتلهــا االقتضــاء، حســ ــدمت، ق ــد ق وتكــون ــا حيازته

الفقــرة ومقتضــيات تلــك1تتمشــى مــع بالتشــاور المــادة هــذه مــن
أو المــواد تلــك جعــــل ــرض ب أوالدولــة، المشــعة المرافــقاألجهــزة

وال الضرر عديمة أوالنووية المـواد تلـك المشـعةتسـتخدم األجهـزة
السأو األغراض في إال النووية .لميةالمرافق

أو-4 المواد آانت أوإذا المشعة المشـاراألجهزة النوويـة المرافـق
الفقرتين في الـدول2و1إليها من ألي مملوآة غير المادة هذه من

أو ، أواألطرا طـر دولة مواطني فيهـا،ألحد المقيمـين لـموأأحـد
أو سرقت قد مـنتكن ـرى أ شـرعية غير بطريقة عليها الحصول تم

د أوإقليم ، طـر اسـتالمهاولة فـي ترغـ دولـة هنـا تكـن لـم إذا
بالفقرة طريقـة3عمال بشـأن منفصـل قـرار يتخـذ المـادة، هـذه مـن

للفقرة وفقا فيها، بـين)ب(3التصر التشـاور بعـد المادة، هذه من
صلة ذات دولية منظمات وأي المعنية .الدول
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الفقـرات-5 المـادة،4و3و2و1ألغراض هـذه للدولـةمـن يجـوز
للم زة الحا أوةداالطر أوالمشعة المشـع النـوويالجهـاز المرفـق

األط الدول من والتعاون المساعدة تطل وـــأن ـرى، األ خاصـةبرا
صـــلة،ـــــالمعنياألطـــراالـــدول ذات دوليـــة منظمـــات أي ومـــن ة،

الذريــةوال للطاقــة الدوليــة الوآالــة األطــرا. ســيما الــدول وتشــجع
بهـذهوالمنظم عمـال المسـاعدة تقـديم علـى الصـلة ذات الدولية ات

ممكن حـد أقصى إلى .الفقرة

األطــرا-6 الــدول مــةعلــى المــادالقا فــي المشــعةةبالتصــر
أوأو المشــع أوالجهــاز النــووي، بهــذهالمرفــق عمــال بهــا، االحتفــا

بالطر الذريـة للطاقة الدولية للوآالة العام المدير تخطر أن يقـةالمادة،
أو المواد تلك في التصر بها تم بهـاالتي المـدير. االحتفـا ويحيـل

الــدول إلــى المعلومــات هــذه الذريــة للطاقــة الدوليــة للوآالــة العــام
رى األ .األطرا

م-7 الجــرا حــدى ب ــل يتص فيمــا انتشــار أي ــدو ح حالــة ــي ف
المادة في عليها مـا2المنصو االتفاقيــة هــذه فـي لي يمـ،

ط الضـرربأي عـن المسـؤولية تحكم التي الدولي القانون قواعد ريقة
أو رىالنووي األ الدولي القانون .قواعد

19الما
الشــخ ــة محاآم ــا فيه ــري تج ــي الت ــر الط ــة الدول ــى عل

أو الـوطني لقانونها وفقا تقوم، أن الجريمة ارتكابه إجراءاتهـاالمدعى
إلجــراءالســارية يــة النها النتيجــة بال بــ األمــين، إلــى المحاآمــة ات

األطرا الدول إلى المعلومات هذه يحيل الذي المتحدة، لألمم العام
رى .األ

20الما
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أو مباشــرة، مشـــاورات األطـــرا ـــدول ال ـــقتجــري طري عـــن
حسـ دوليـة، منظمـات بمساعــدة المتحــدة، لألمم العـام األميـن

ف بشكل االتفاقية هذه تنفيذ لضمان .عالالضرورة،

21الما
هــذه فــي ــا عليه المنصــو ــا التزاماته األطـــرا ــدول ال ــذ تنف
السـيادة فـي الـدول تسـاوي مبـدأي مـع يتفـق نحـو على االتفاقية
للـدول ليـة الدا الشؤون في ل التد عدم ومبدأ اإلقليمية وسالمتها

رى .األ

22الما
مـا االتفاقيـة هذه في فـيلي تمـار أن طـر لدولـة يبـي

التـي بالمهـام تضـطلع وأن ية القضـا الواليـة ـرى أ طر دولة إقليم
وفقــا ــرى األ الطــر ــة الدول ســلطات تصــا ا صــميم مــن هــي

الوطني .لقانونها
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الفقـرات-5 المـادة،4و3و2و1ألغراض هـذه للدولـةمـن يجـوز
للم زة الحا أوةداالطر أوالمشعة المشـع النـوويالجهـاز المرفـق

األط الدول من والتعاون المساعدة تطل وـــأن ـرى، األ خاصـةبرا
صـــلة،ـــــالمعنياألطـــراالـــدول ذات دوليـــة منظمـــات أي ومـــن ة،

الذريــةوال للطاقــة الدوليــة الوآالــة األطــرا. ســيما الــدول وتشــجع
بهـذهوالمنظم عمـال المسـاعدة تقـديم علـى الصـلة ذات الدولية ات

ممكن حـد أقصى إلى .الفقرة

األطــرا-6 الــدول مــةعلــى المــادالقا فــي المشــعةةبالتصــر
أوأو المشــع أوالجهــاز النــووي، بهــذهالمرفــق عمــال بهــا، االحتفــا

بالطر الذريـة للطاقة الدولية للوآالة العام المدير تخطر أن يقـةالمادة،
أو المواد تلك في التصر بها تم بهـاالتي المـدير. االحتفـا ويحيـل

الــدول إلــى المعلومــات هــذه الذريــة للطاقــة الدوليــة للوآالــة العــام
رى األ .األطرا

م-7 الجــرا حــدى ب ــل يتص فيمــا انتشــار أي ــدو ح حالــة ــي ف
المادة في عليها مـا2المنصو االتفاقيــة هــذه فـي لي يمـ،

ط الضـرربأي عـن المسـؤولية تحكم التي الدولي القانون قواعد ريقة
أو رىالنووي األ الدولي القانون .قواعد

19الما
الشــخ ــة محاآم ــا فيه ــري تج ــي الت ــر الط ــة الدول ــى عل

أو الـوطني لقانونها وفقا تقوم، أن الجريمة ارتكابه إجراءاتهـاالمدعى
إلجــراءالســارية يــة النها النتيجــة بال بــ األمــين، إلــى المحاآمــة ات

األطرا الدول إلى المعلومات هذه يحيل الذي المتحدة، لألمم العام
رى .األ

20الما
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23الما
أو-1 دولتـين، بين ينشأ نـزا أي للتحكيم الـدوليعرض مـن أآثـر،

أو تفسير حول والاألطرا االتفاقيـة هـذه تسـويتهتطبيـق تتسـنى
الـدول هذه إحدى طل على بناء وذلك معقولة مدة الل . بالتفاوض
مـن أشـهر سـتة غضـون فـي االتفـاق، مـن األطـرا تتمكن لم وإذا
تلـك مـن ألي جـاز التحكـيم، أمـر تنظـيم علـى التحكيم، طل تاري
طلــ بتقــديم الدوليــة، العــدل محكمــة إلــى النـــزا إحالــة األطــرا

ل األساسي للنظام وفقا .لمحكمةبذلك،

تعلــن-2 أن دولــة أليــة االتفاقيــة،يجــوز هــذه علــى التوقيــع لــدى
أوأو عليها أوالتصديق أنهـاقبولها إليهـا، االنضمام أو عليها الموافقة
بـالفقرةال بالتقيـد ملزمة نفسها المـادة1تعتبر هـذه تكـونوال. مـن

بـالفقرة بالتقيـد ملزمـة رى األ األطرا دولـة1الدول أيـة طـرإزاء
القبيل هذا من تحفظا .أبدت

للفقـرة-3 وفقا تحفظا أبدت طر دولة أن2ألية المـادة هـذه مـن
العـام األمـين إلـى توجهـه طـار ب شاءت، متى التحفظ هذا تسح

المتحدة .لألمم

24الما
مـن-1 الـدول جميع أمام االتفاقية هذه على التوقيع باب 14يفت

مقـر2006ديسـمبر/األولآـانون31حتـى2005سـبتمبر/أيلول فـي
بنيويور المتحدة .األمم

أو-2 للتصــديق االتفاقيــة هــذه أوتخضــع وتــود. الموافقــةالقبــول
أو التصــديق ق ــا أوو ــول ــمالقب لألم ــام الع ــين األم ــدى ل ــة الموافق

.المتحدة

دولـة-3 أيـة أمـام االتفاقيـة هـذه إلـى االنضمام باب وتـود. يفت
اال ق ا المتحدةو لألمم العام األمين لدى .نضمام
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23الما
أو-1 دولتـين، بين ينشأ نـزا أي للتحكيم الـدوليعرض مـن أآثـر،

أو تفسير حول والاألطرا االتفاقيـة هـذه تسـويتهتطبيـق تتسـنى
الـدول هذه إحدى طل على بناء وذلك معقولة مدة الل . بالتفاوض
مـن أشـهر سـتة غضـون فـي االتفـاق، مـن األطـرا تتمكن لم وإذا
تلـك مـن ألي جـاز التحكـيم، أمـر تنظـيم علـى التحكيم، طل تاري
طلــ بتقــديم الدوليــة، العــدل محكمــة إلــى النـــزا إحالــة األطــرا

ل األساسي للنظام وفقا .لمحكمةبذلك،

تعلــن-2 أن دولــة أليــة االتفاقيــة،يجــوز هــذه علــى التوقيــع لــدى
أوأو عليها أوالتصديق أنهـاقبولها إليهـا، االنضمام أو عليها الموافقة
بـالفقرةال بالتقيـد ملزمة نفسها المـادة1تعتبر هـذه تكـونوال. مـن

بـالفقرة بالتقيـد ملزمـة رى األ األطرا دولـة1الدول أيـة طـرإزاء
القبيل هذا من تحفظا .أبدت

للفقـرة-3 وفقا تحفظا أبدت طر دولة أن2ألية المـادة هـذه مـن
العـام األمـين إلـى توجهـه طـار ب شاءت، متى التحفظ هذا تسح

المتحدة .لألمم

24الما
مـن-1 الـدول جميع أمام االتفاقية هذه على التوقيع باب 14يفت

مقـر2006ديسـمبر/األولآـانون31حتـى2005سـبتمبر/أيلول فـي
بنيويور المتحدة .األمم

أو-2 للتصــديق االتفاقيــة هــذه أوتخضــع وتــود. الموافقــةالقبــول
أو التصــديق ق ــا أوو ــول ــمالقب لألم ــام الع ــين األم ــدى ل ــة الموافق

.المتحدة

دولـة-3 أيـة أمـام االتفاقيـة هـذه إلـى االنضمام باب وتـود. يفت
اال ق ا المتحدةو لألمم العام األمين لدى .نضمام

- 22 - 

25الما
يقـة-1 و إيدا تاري من ين الثال اليوم في االتفاقية هذه نفاذ يبدأ

أو أوالتصديق أوالقبـول لـدىالموافقـة والعشـرين الثانيـة االنضـمام
المتحدة لألمم العام .األمين

أو-2 االتفاقية على تصدق دولة آل إلى أوتقببالنسبة توافـقلهـا
أو أوعليها التصـديق يقـة و إيدا بعد إليها أوتنضم الموافقـةالقبـول

ـينأو الثال اليـوم فـي االتفاقية نفاذ يبدأ والعشرين، الثانية االنضمام
أو تصــديقها يقــة و الدولــة تلــك إيــدا تــاري أومــن موافقتهــاقبولهــا

.انضمامهاأو

26الما
أن-1 طــر دولــة ألي هــذهيجــوز علــى تعــديل ــال إد تقتــر

الذيويقدم. االتفاقية الوديع إلى المقتر الفوريعممهالتعديل على
األطراعلى الدول .جميع

عقـد-2 إلـى يـدعو أن الوديـع مـن األطرا الدول أغلبية طلبت إذا
إلـى دعوة بتوجيه الوديع يقوم المقترحة، التعديالت في للنظر مؤتمر

األطـراجميع الـذيالدول المـؤتمر، انعقـادهاللحضـور بعـديبـدأ إال
الدعوةمضي توجيه تاري على األقل على أشهر ة .ال

قصـــــيب-3 المـــؤتمر الجهـــودارـــــذل علـــىى الموافقـــة لضـــمان
راء ا بتوافق ذلك،. التعديالت يتيسر لم بأغلبيةتعتمدوإذا التعديالت

األطرا الدول جميع أصوات الو. لثي الفـورويقوم علـى بتعمـيمديع
تعديل المؤتمريعتمدأي األطراعلىفي الدول .جميع

الذي-4 التعديل نفاذ للفقـرةيعتمـديبدأ المـادة3وفقـا هـذه مـن
دول لكل الوديـعةبالنسبة لدى تود يقـةطر أوو قبولهـاتصـديقها

أوأو ـينانضمامها الثال اليوم من اعتبارا التعديل، على مـنموافقتها
األطرا الدول لثي إيدا الصـلةتاري ذات قهـا ا يبـدأ. و ذلـك وبعـد
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25الما
يقـة-1 و إيدا تاري من ين الثال اليوم في االتفاقية هذه نفاذ يبدأ

أو أوالتصديق أوالقبـول لـدىالموافقـة والعشـرين الثانيـة االنضـمام
المتحدة لألمم العام .األمين

أو-2 االتفاقية على تصدق دولة آل إلى أوتقببالنسبة توافـقلهـا
أو أوعليها التصـديق يقـة و إيدا بعد إليها أوتنضم الموافقـةالقبـول

ـينأو الثال اليـوم فـي االتفاقية نفاذ يبدأ والعشرين، الثانية االنضمام
أو تصــديقها يقــة و الدولــة تلــك إيــدا تــاري أومــن موافقتهــاقبولهــا

.انضمامهاأو

26الما
أن-1 طــر دولــة ألي هــذهيجــوز علــى تعــديل ــال إد تقتــر

الذيويقدم. االتفاقية الوديع إلى المقتر الفوريعممهالتعديل على
األطراعلى الدول .جميع

عقـد-2 إلـى يـدعو أن الوديـع مـن األطرا الدول أغلبية طلبت إذا
إلـى دعوة بتوجيه الوديع يقوم المقترحة، التعديالت في للنظر مؤتمر

األطـراجميع الـذيالدول المـؤتمر، انعقـادهاللحضـور بعـديبـدأ إال
الدعوةمضي توجيه تاري على األقل على أشهر ة .ال

قصـــــيب-3 المـــؤتمر الجهـــودارـــــذل علـــىى الموافقـــة لضـــمان
راء ا بتوافق ذلك،. التعديالت يتيسر لم بأغلبيةتعتمدوإذا التعديالت

األطرا الدول جميع أصوات الو. لثي الفـورويقوم علـى بتعمـيمديع
تعديل المؤتمريعتمدأي األطراعلىفي الدول .جميع

الذي-4 التعديل نفاذ للفقـرةيعتمـديبدأ المـادة3وفقـا هـذه مـن
دول لكل الوديـعةبالنسبة لدى تود يقـةطر أوو قبولهـاتصـديقها

أوأو ـينانضمامها الثال اليوم من اعتبارا التعديل، على مـنموافقتها
األطرا الدول لثي إيدا الصـلةتاري ذات قهـا ا يبـدأ. و ذلـك وبعـد
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ـين الثال اليـوم مـن اعتبارا طر دولة ألي بالنسبة التعديل ذلك نفاذ
الدولة تلك إيدا تاري الصلةمن ذات يقتها .و

27الما
أن-1 طر دولة مـنألية طـيتنسح شـعار ب االتفاقيـة هـذه

األمي إلى المتحدةيوجه لألمم العام .ن

تــارياالنســحابيصــب-2 علــى واحــدة ســنة انقضــاء بعــد نافــذا
شعار ل المتحدة لألمم العام األمين .تسلم

28الما
نصوصـه الحجيـة فـي تتسـاوى الـذي االتفاقية، هذه أصل يود

لـدىإلا والفرنسـية، والعربيـة والصـينية والروسية واإلنكليزية سبانية
ال هـذهاألمين مـن معتمـدة نسـخا يرسـل الذي المتحدة، لألمم عام

الدول جميع إلى .النصو

لــذل باتــا حســوإ بــذلك ــون المفو أدنــاه، الموقعــون قــام ،
فـي للتوقيـع ـة المعرو االتفاقية هذه بتوقيع حكوماتهم، من األصول

في نيويور في المتحدة األمم .2005سبتمبر/أيلول14مقر
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