
  
  االتفاقية الدولية لقمع الهجمات اإلرهابية بالقنابل

المؤرخ  ٥٢/١٦٤اعتمدت ونشرت على المأل بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 
  ١٩٩٧ديسمبر /كانون األول ١٥في 

كـانون   ٣١لغايـة   ١٩٩٨ينـاير  /كانون الثاني ١٢وفتح باب التوقيع عليها خالل الفترة من 
  ١٩٩٩ديسمبر /األول

  
  إن الدول األطراف في هذه االتفاقية؛

إذ تضع في اعتبارها مقاصد ميثاق األمم المتحدة ومبادئه المتعلقـة بحفـظ السـالم واألمـن     
  الدوليين وتعزيز حسن الجوار والعالقات الودية والتعاون بين الدول؛

جميع أنحـاء   وإذ يساورها بالغ القلق إزاء تصاعد أعمال اإلرهاب بجميع أشكاله ومظاهره في
  العالم؛

 ٢٤وإذ تشير إلى اإلعالن المتعلق باالحتفال بالذكرى السنوية الخمسين لألمم المتحدة، المؤرخ 
  ١؛١٩٩٥أكتوبر /تشرين األول

وإذ تشير أيضا إلى اإلعالن المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء علـى اإلرهـاب الـدولي،    
، الذي كان ١٩٩٤ديسمبر /كانون األول ٩لمؤرخ ا ٤٩/٦٠المرفق نصه بقرار الجمعية العامة 

الدول األعضاء في األمم المتحدة تعيد رسميا تأكيد إدانتها القاطعـة لجميـع   "مما جاء فيه أن 
أعمال اإلرهاب وأساليبه وممارساته، على اعتبار أنها أعمال إجرامية ال يمكن تبريرها، أينمـا  

يعرض منها للخطر العالقات الوديـة فيمـا بـين    ارتكبت وأياً كان مرتكبوها، بما في ذلك ما 
  ؛"الدول والشعوب ويهدد السالمة اإلقليمية للدول وأمنها

على أن تستعرض على وجه السرعة نطاق األحكام "وإذ تالحظ أن اإلعالن شجع الدول أيضا 
 القانونية الدولية القائمة بشأن منع اإلرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وقمعـه والقضـاء عليـه،   

  ؛"بهدف ضمان توفر إطار قانوني شامل يغطي جميع جوانب هذه المسألة
وإلـى   ١٩٩٦ديسمبر /كانون األول ١٧المؤرخ  ٥١/٢١٠وإذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 

المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضـاء علـى اإلرهـاب     ١٩٩٤اإلعالن المكمل إلعالن عام 
  الدولي، المرفق به؛

أن الهجمات اإلرهابية بواسطة المتفجرات أو غيرها من األجهـزة المميتـة    وإذ تالحظ أيضاً
  أصبحت متفشية؛

وإذ تالحظ كذلك أن الموجود من األحكام القانونية المتعددة األطراف ال يعالج هذه الهجمـات  
  على نحو واف؛



تخـاذ تـدابير   واقتناعا منها بالحاجة الملحة إلى تعزيز التعاون الدولي بين الدول في ابتكار وا
  فعالة وعملية لمنع مثل هذه األعمال اإلرهابية ولمحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم؛

  وإذ ترى أن وقوع مثل هذه األعمال مسألة تسبب عظيم القلق للمجتمع الدولي ككل؛
وإذ تالحظ أن أنشطة القوات العسكرية للدول تنظمها قواعد للقانون الدولي تخرج عن إطـار  

أن استثناء إجراءات معينة من شمول هذه االتفاقية ال يعني التغاضي عن أفعـال  هذه االتفاقية و
غير مشروعة بموجب غيرها أو يجعل منها أفعاال مشروعة، أو يسـتبعد مالحقـة مرتكبيهـا    

  قضائيا بموجب قوانين أخرى؛
  :فقد اتفقت على ما يلي

  ١المادة 
  :ألغراض هذه االتفاقية

أي مرفق أو مركبة، دائما كان أو مؤقتـا،  " و المرفق الحكوميمرفق الدولة أ"يشمل تعبير  -١
يستخدمه أو يشغله ممثلو الدولة أو أعضاء الحكومة أو الهيئة التشريعية أو الهيئة القضـائية أو  
مسئولو أو موظفو دولة أو أي سلطة عامة أو كيان عام آخر أو موظفو أو مسـئولو منظمـة   

  .اتهم الرسميةحكومية دولية فيما يتصل بأداء واجب
أي مرفق مملوك ملكية عامة أو خاصة يوفر الخـدمات  " مرفق بنية أساسية"يقصد بتعبير  -٢

أو يوزعها لصالح الجمهور، من قبيل مرافق الميـاه أو المجـاري أو الطاقـة أو الوقـود أو     
  .االتصاالت

  ":جهاز متفجر أو غيره من األجهزة المميتة"يقصد بتعبير  -٣
جهاز متفجر أو حارق مصمم إلزهاق األرواح أو لديه القدرة على إزهاقهـا،  أي سالح أو ) أ(

  أو مصمم إلحداث إصابات بدنية خطيرة أو أضرار مادية جسيمة أو لديه القدرة على ذلك؛ أو
أي سالح أو جهاز مصمم إلزهاق األرواح أو لديه القـدرة علـى إزهاقهـا أو مصـمم     ) ب(

ار مادية جسيمة أو لديه القدرة على ذلك، عن طريـق  إلحداث إصابات بدنية خطيرة أو أضر
إطالق أو نشر أو تأثير المواد الكيميائية السامة، أو العوامـل البيولوجيـة أو التكسـينات، أو    

  .المواد المماثلة أو اإلشعاع أو المواد المشعة
ظمـة  القوات المسلحة لدولة مـا، التـي تكـون من   " القوات العسكرية للدولة"يقصد بتعبير  -٤

ومدربة ومجهزة بموجب قوانينها الداخلية ألغراض الدفاع أو األمن الوطني في المقام األول، 
واألشخاص العاملين على مساندة تلك القوات المسلحة الذين يخضـعون لقيادتهـا وسـيطرتها    

  .ومسؤوليتها الرسمية
أو شـارع أو   أجـزاء أي مبنـى أو أرض  " المكان المفتوح لالستخدام العام"يقصد بتعبير  -٥

مجرى مائي أو أي مكان آخر، تكون متاحة أو مفتوحة ألفـراد الجمهـور، سـواء بصـورة     



مستمرة أو دورية أو بين الحين واآلخر، ويشمل أي مكان تجاري أو لمباشرة أعمال تجاريـة  
أو أي مكان ثقافي أو تاريخي أو تعليمي أو ديني أو حكومي أو ترفيهي أو ترويحي أو شـبيه  

  .ون متاحا أو مفتوحا للجمهور على النحو المذكوربذلك يك
جميع المرافق والمركبات والوسائط المستخدمة في إطـار  " شبكة للنقل العام"يقصد بتعبير  -٦

خدمات متاحة للجمهور لنقل األشخاص أو البضائع أو المستخدمة لتقديم هذه الخدمات، سـواء  
  .كانت مملوكة ملكية عامة أو خاصة

  ٢المادة 
يعتبر أي شخص مرتكبا لجريمة في مفهوم هذه االتفاقية إذا قام بصورة غيـر مشـروعة    -١

وعن عمد بتسليم أو وضع أو إطالق أو تفجير جهاز متفجر أو غيره مـن األجهـزة المميتـة    
داخل أو ضد مكان مفتوح لالستخدام العام أو مرفق تابع للدولة أو الحكومة أو شـبكة للنقـل   

  :ساسية، وذلكالعام أو مرفق بنية أ
  بقصد إزهاق األرواح أو إحداث إصابات بدنية خطيرة؛ أو) أ(
بقصد إحداث دمار هائل لذلك المكان أو المرفق أو الشبكة، حيث يتسبب هـذا الـدمار أو   ) ب(

  .يرجح أن يتسبب في خسائر اقتصادية فادحة
ليها فـي  يرتكب جريمة أيضا كل من يشرع في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص ع -٢

  .من هذه المادة ١الفقرة 
  :يرتكب جريمة أيضا - ٣
 ٢أو الفقـرة   ١كل من يساهم كشريك في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ) أ(

  من هذه المادة؛ أو
 ١كل من ينظم أو يوجه آخرين الرتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ) ب(

  ة؛ أومن هذه الماد ٢أو الفقرة 
كل من يساهم بأي طريقة أخرى في قيام مجموعة من األشخاص، يعملون بقصد مشترك، ) ج(

من هذه المادة؛ ويجب أن  ٢أو الفقرة  ١بارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم المبينة في الفقرة 
تكون هذه المساهمة متعمدة وأن تجري إما بهدف تعزيز النشاط اإلجرامي العـام أو الغـرض   

  .امي للمجموعة أو مع العلم بنية المجموعة ارتكاب الجريمة أو الجرائم المعنيةاإلجر
  ٣المادة 

ال تنطبق هذه االتفاقية إذا ارتكب الجرم داخل دولة واحدة وكـان المـدعى ارتكابـه الجـرم     
والضحايا من رعايا تلك الدولة، وإذا عثر على المدعى ارتكابه الجرم في إقليم تلـك الدولـة،   

من هـذه االتفاقيـة،    ٦من المادة  ٢أو الفقرة  ١أية دولة أخرى تملك، بموجب الفقرة  ولم تكن



تنطبق في تلك  ١٥إلى  ١٠األساس الالزم لممارسة الوالية القضائية، إال أن أحكام المواد من 
  .الحاالت حسب االقتضاء

  ٤المادة 
  :تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من التدابير

من هذه االتفاقية، جرائم جنائية بموجـب   ٢لمنصوص عليها في المادة التي تجعل الجرائم ا) أ(
  قانونها الدخلي؛

التي تجعل مرتكبي تلك الجرائم عرضة لعقوبات مناسبة تراعي ما تتسم به تلك الجـرائم  ) ب(
  .من طابع خطير

  ٥المادة 
اء، لتكفـل أال  تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير، بما فيها التشريعات المحلية عند االقتض

تكون األفعال الجنائية الداخلة في نطاق هذه االتفاقية، وبخاصة عندما يقصد منها أو يراد بهـا  
إشاعة حالة من الرعب بين عامة الجمهور أو جماعة من األشخاص أو أشـخاص معينـين،   

و مبررة بأي حال من األحوال العتبارات ذات طابع سياسي أو فلسفي أو عقائدي أو عرقـي أ 
إثني أو ديني أو أي طابع مماثل آخر، ولتكفل إنزال عقوبات بمرتكبيها تتمشـى مـع طابعهـا    

  .الخطير
  ٦المادة 

تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من التدابير لتقرير واليتها القضائية على أي جريمـة مـن    -١
  :، حين تكون الجريمة قد ارتكبت٢الجرائم المنصوص عليها في المادة 

  تلك الدولة؛ أوفي إقليم ) أ(
على متن سفينة ترفع علم تلك الدولة أو طائرة مسجلة بموجب قوانينها وقـت ارتكـاب   ) ب(

  الجريمة؛ أو
  .على يد أحد مواطني تلك الدولة) ج(
يجوز أيضا للدولة الطرف أن تقرر واليتها القضائية على أي جريمة من هذا القبيل حـين   -٢

  :تكون الجريمة قد ارتكبت
  مواطني تلك الدولة؛ أو ضد أحد) أ(
ضد مرفق للحكومة أو الدولة تابع لتلك الدولة بالخارج، بما في ذلك السفارات أو غيرهـا  ) ب(

  من األماكن القنصلية أو الدبلوماسية التابعة لتلك الدولة؛ أو
  على يد شخص عديم الجنسية يوجد محل إقامته المعتاد في إقليم تلك الدولة؛ أو) ج(
تستهدف حمل تلك الدولة على القيام بأي عمل من األعمال أو االمتنـاع عـن    في محاولة) د(

  القيام به؛ أو



  .على متن طائرة تُشغّلها حكومة تلك الدولة(  ه(
عند التصديق على هذه االتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو االنضمام إليها، تخطر كـل   -٣

الية القضائية التي قررتها بموجب قانونها الـداخلي  دولة طرف األمين العام لألمم المتحدة بالو
وفي حالة أي تغيير، تخطر الدولة الطرف األمين العـام بـذلك   . من هذه المادة ٢وفقا للفقرة 
  .على الفور

كذلك تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لتقرير واليتهـا القضـائية علـى الجـرائم      -٤
ت التي يكون فيها الشخص المدعى ارتكابه الجريمـة  في الحاال ٢المنصوص عليها في المادة 

موجودا في إقليمها وال تسلمه إلى أي من الدول األطراف التي قررت واليتها القضائية وفقـا  
  .من هذه المادة ٢أو  ١للفقرة 

ال تحول هذه االتفاقية دون ممارسة أي والية جنائية تقررها دولة طرف وفقـا لقانونهـا    -٥
  .الداخلي

  ٧ة الماد
لدى تلقي الدولة الطرف معلومات تفيد أن شخصا مـا ارتكـب جريمـة مـن الجـرائم       - ١

أو يدعى أنه ارتكبها قد يكون موجودا في إقليمها، تتخـذ تلـك    ٢المنصوص عليها في المادة 
الدولة الطرف ما يلزم من تدابير طبقا لقانونها الداخلي للتحقيق في الوقائع التي تتضمنها تلـك  

  .اتالمعلوم
  
تقوم الدولة الطرف التي يكون مرتكب الجريمة أو الشخص المدعى أنه ارتكبها موجـودا   - ٢

في إقليمها، لدى اقتناعها بأن الظروف تبرر ذلك، باتخاذ التـدابير المناسـبة طبقـا لقانونهـا     
  .الداخلي، كي تكفل وجود ذلك الشخص لغرض المحاكمة أو التسليم

  :من هذه المادة ٢التدابير المشار إليها في الفقرة  يحق ألي شخص تتخذ بشأنه - ٣
أن يتصل دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة التي ينتمي إلى رعويتها أو التـي يحـق   ) أ(

لها، بخالف ذلك، حماية حقوق ذلك الشخص، أو للدولة التي يقيم في إقليمها عـادة إذا كـان   
  عديم الجنسية؛

  أن يزوره ممثل لتلك الدولة؛) ب(
  ).ب(و) أ(أن يبلّغ بحقوقه المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين ) ج(
من هذه المادة وفقا لقوانين وأنظمة الدولة التـي   ٣تمارس الحقوق المشار إليها في الفقرة  - ٤

يوجد في إقليمها مرتكب الجريمة أو الشخص المدعى أنه ارتكبها، شـريطة أن تكـون هـذه    
بأن تحقق تماما المقاصد التي تستهدفها الحقـوق الممنوحـة بموجـب    القوانين واألنظمة كفيلة 

  .٣الفقرة 



من هذه المادة بما ألي دولة طرف تدعي وجود حق لها في  ٤و ٣ال تخل أحكام الفقرتين  - ٥
، من حق فـي دعـوة لجنـة    ٦من المادة ) ج(٢أو )ج(١الوالية القضائية، وفقا للفقرة الفرعية 

  .لى االتصال بالشخص المدعى ارتكابه الجريمة وزيارتهالصليب األحمر الدولية إ
متى تحفظت الدولة الطرف على شخص ما عمال بهذه المادة، عليهـا أن تخطـر علـى     - ٦

الفور، مباشرة أو عن طريق األمين العام لألمم المتحدة، الدول األطراف التي قررت واليتهـا  
ول أطراف أخرى مهتمة باألمر إذا ما رأت ، وأية د٦من المادة  ٢و ١القضائية وفقا للفقرتين 

أن من المستصوب القيام بذلك، بوجود هذا الشخص قيد الـتحفظ وبـالظروف التـي تبـرر     
من هـذه المـادة أن    ١وعلى الدولة التي تجري التحقيق المنصوص عليه في الفقرة . احتجازه

تبين ما إذا كانـت تعتـزم   تبلغ تلك الدول األطراف على الفور بالنتائج التي توصلت إليها وأن 
  .ممارسة الوالية القضائية

  ٨المادة 
إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد في إقليمها الشخص المدعى ارتكابه الجريمـة بتسـليم    -١

، وبدون أي استثناء علـى  ٦ذلك الشخص، تكون ملزمة في الحاالت التي تنطبق عليها المادة 
اإلطالق وسواء كانت الجريمة قد ارتكبت أو لم ترتكب في إقليمها، بأن تحيـل القضـية دون   

زوم له إلى سلطاتها المختصة بقصد المحاكمة من خالل إجراءات تتفق وقوانين تلك إبطاء ال ل
وعلى هذه السلطات أن تتخذ قرارها بنفس األسلوب المتبع في حالة أي جريمة أخـرى  . الدولة

  .خطيرة الطابع بموجب قانون تلك الدولة
دولـة أحـد مواطنيهـا    حينما ال يجيز القانون الداخلي في الدولة الطرف أن تسلم تلـك ال  -٢

بموجب ترتيبات تسليم المجرمين أو غيرها إال بشرط إعادته إليها ليقضي الحكم الصادر بحقه 
نتيجة المحاكمة أو اإلجراءات التي طُلب تسليمه من أجلها، وتوافق هذه الدولة والدولـة التـي   

هـا مناسـبة،   تطلب تسليم هذا الشخص إليها على هذا الخيار وعلى أي شروط أخرى قد تريان
مـن هـذه    ١يكون هذا التسليم المشروط كافيا الستيفاء االلتزام المنصوص عليه في الفقـرة  

  .المادة
  ٩المادة 

مدرجة كجرائم تستوجب تسليم المجرم فـي   ٢تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المادة  -١
. نفاذ هذه االتفاقية أي معاهدة لتسليم المجرمين تكون نافذة بين أي من الدول األطراف قبل بدء

وتتعهد الدول األطراف بإدراج مثل هذه الجرائم كجرائم تستوجب تسليم المجرم في كل معاهدة 
  .لتسليم المجرمين تُعقد فيما بينها بعد ذلك

حينما تتلقى دولة طرف تشترط لتسليم المجرم وجود معاهدة طلبا للتسليم من دولة طـرف   -٢
تسليم المجرمين، يجوز للدولة المطلوب منها التسليم أن تعتبـر  أخرى ال ترتبط معها بمعاهدة ل



هذه االتفاقية، إذا شاءت، أساسا قانونيا للتسليم فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المـادة  
  .وتخضع عملية التسليم للشروط األخرى التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب. ٢
التي ال تشترط لتسـليم المجـرمين وجـود معاهـدة بـالجرائم       تعترف الدول األطراف -٣

كجرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنـا بالشـروط    ٢المنصوص عليها في المادة 
  .التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب

ـ ٢إذا لزم األمر، تعامل الجرائم المنصوص عليها في المادة  -٤ رمين ، ألغراض تسليم المج
فيما بين الدول األطراف، كما لو أنها ارتُكبت ال في المكان الذي وقعت فيه فحسب بـل فـي   

  .أيضا ٦من المادة  ٢و ١إقليم الدولة التي تكون قد قررت واليتها القضائية وفقا للفقرتين 
تعتبر أحكام جميع معاهدات وترتيبات تسليم المجرمين المبرمة فيما بين الدول األطـراف   -٥
، إلى الحد الذي تتعـارض  ٢عدلة فيما بين هذه الدول فيما يتعلق بالجرائم المحددة في المادة م

  .فيه تلك األحكام مع هذه االتفاقية
  ١٠المادة 

تتبادل الدول األطراف أكبر قدر من المساعدة فيمـا يتعلـق بالتحقيقـات أو اإلجـراءات      -١
، بمـا  ٢رائم المنصوص عليها في المادة الجنائية أو إجراءات التسليم المرفوعة بخصوص الج

  .في ذلك المساعدة في الحصول على ما يوجد تحت تصرفها من أدلة الزمة لإلجراءات
من هذه المادة بما يتفق مع  ١تفي الدول األطراف بالتزاماتها المنصوص عليها في الفقرة  -٢

وفـي  . قائمة فيما بينهـا  أي معاهدات أو ترتيبات أخرى بشأن تبادل المساعدة القانونية تكون
حالة عدم وجود مثل هذه المعاهدات أو الترتيبات، تتبادل الدول األطـراف المسـاعدة وفقـا    

  .لقانونها الداخلي
  ١١المادة 

ال يجوز، ألغراض تسليم المجرمين أو المساعدة القانونية المتبادلة، اعتبار أي جريمـة مـن   
ياسية أو جريمة متصلة بجريمـة سياسـية أو   جريمة س ٢الجرائم المنصوص عليها في المادة 

وبالتالي، ال يجوز رفض طلب بشـأن تسـليم المجـرمين أو    . جريمة ارتكبت بدوافع سياسية
المساعدة القانونية المتبادلة مؤسس على مثل هذه الجريمة لمجرد أنه يتعلق بجريمة سياسية أو 

  .ةجريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسي
  ١٢المادة 

ليس في هذه االتفاقية ما يفسر على أنه يفرض التزاما بتسليم المجـرم أو بتقـديم المسـاعدة    
القانونية المتبادلة إذا توفرت لدى الدولة الطرف المطلوب منها التسليم أسباب وجيهة تـدعوها  

، أو طلـب  ٢إلى االعتقاد بأن طلب تسليم المجرمين الرتكابهم الجرائم المذكورة فـي المـادة   
المساعدة القانونية المتبادلة فيما يتعلق بهذه الجرائم، قد قدم بغية محاكمة أو معاقبة شخص مـا  



بسبب العنصر الذي ينتمي إليه أو بسبب دينه أو جنسيته أو أصله اإلثني أو رأيه السياسـي، أو  
  .باببأن استجابتها للطلب سيكون فيها مساس بوضع الشخص المذكور ألي من هذه األس

  ١٣المادة 
يجوز نقل الشخص المحتجز في إقليم دولة طرف، أو الذي يقضي مدة حكمه في إقليمهـا،   -١

والمطلوب وجوده في دولة أخرى من الدول األطراف ألغراض الشهادة أو تحديد الهويـة أو  
المساعدة بأي شكل آخر في الحصول على األدلة الالزمة للتحقيق في الجـرائم أو المحاكمـة   

  :يها بموجب هذه االتفاقية، إذا استُوفي الشرطان التاليانعل
  موافقة هذا الشخص، الحرة، عن علم، عن نقله؛ و) أ(
موافقة السلطات المختصة في كلتا الدولتين على النقل، رهنا بالشروط التي تراها هاتـان  ) ب(

  .الدولتان مناسبة
  :ألغراض هذه المادة -٢
يها الشخص سلطة إبقائه قيد التحفظ، وعليها التزام بذلك، مـا لـم   يكون للدولة التي ينقل إل) أ(

  تطلب الدولة التي نقل منها غير ذلك أو تأذن به؛
على الدولة التي نُقل إليها الشخص أن تنفذ، دون إبطاء، التزامها بإعادته إلى عهدة الدولة ) ب(

ف ذلك، بين السلطات المختصة التي نُقل منها وفقا للمتفق عليه من قبل، أو لما يتفق عليه خال
  في كلتا الدولتين؛

ال يجوز للدولة التي نُقل إليها الشخص أن تطالب الدولة التي نُقل منها هذا الشخص ببـدء  ) ج(
  إجراءات لطلب التسليم من أجل إعادته إليها؛

ى أنها تحتسب للشخص المنقول المدة التي قضاها قيد التحفظ لدى الدولة التي نُقل إليها، عل) د(
  .من مدة العقوبة المنفذة عليه في الدولة التي نُقل منها

ما لم توافق الدولة الطرف التي يتقرر نقل شخص ما منها، وفقا لهذه المادة، ال يجـوز أن   -٣
يحاكَم ذلك الشخص، أيا كانت جنسيته، أو يحتجز أو تقيد حريته الشخصية على أي نحو آخـر  

نقل إليها بشأن أي أفعال أو أحكام باإلدانة سابقة لمغادرته إقلـيم  في إقليم الدولة الطرف التي ي
  .الدولة التي نقل منها

  ١٤المادة 
يكفل ألي شخص موضوع قيد التحفظ أو متخذة بشأنه أي تدابير أخرى أو مقامة عليه الدعوى 

طبقـا   عمال بهذه االتفاقية أن يلقى معاملة منصفة، بما فيها التمتع بجميع الحقوق والضـمانات 
لقانون الدولة التي يوجد هذا الشخص في إقليمها وتنص عليها أحكام القانون الـدولي الواجبـة   

  .التطبيق، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق اإلنسان
  



  ١٥المادة 
، وال سيما بما ٢تتعاون الدول األطراف على منع ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة 

  :يلي
التدابير الممكنة، بما فيها تكييف تشـريعاتها الداخليـة، عنـد اللـزوم، لمنـع      اتخاذ جميع ) أ(

ومناهضة اإلعداد في إقليم كل منها الرتكاب تلك الجرائم داخل أقاليمها أو خارجها؛ بمـا فـي   
ذلك التدابير الالزمة لحظر قيام األشخاص والجماعات والمنظمات في أقاليمها بأنشـطة غيـر   

أو تحرض على ارتكابها  ٢كاب الجرائم المنصوص عليها في المادة مشروعة تشجع على ارت
  أو تنظمها أو تمولها عن علم أو تشارك في ارتكابها؛

تبادل المعلومات الدقيقة المتحقق منها وفقا لقانونها الداخلي وتنسـيق التـدابير اإلداريـة    ) ب(
  ؛٢وص عليها في المادة وغير اإلدارية المتخذة حسب االقتضاء لمنع ارتكاب الجرائم المنص

االضطالع، عند االقتضاء، بأعمال البحث والتطوير فيما يتعلق بطرائـق الكشـف عـن    ) ج(
المتفجرات وغيرها من المواد الضارة التي قد تفضي إلى الموت أو اإلصابة البدنية، والتشاور 

ي تجرى في بشأن وضع معايير لوسم المتفجرات بهدف تحديد مصدرها في أثناء التحقيقات الت
أعقاب حوادث التفجير، وتبادل المعلومات بشأن التدابير الوقائية، والتعاون ونقل التكنولوجيـا  

  .والمعدات وما يتصل بها من مواد
  ١٦المادة 

على الدولة الطرف التي تجري فيها محاكمة الشخص المدعى ارتكابه الجريمة أن تقوم، وفقـا  
بة التطبيق، بإبالغ النتيجة النهائية إلجراءات المحاكمة إلى لقانونها الداخلي أو إجراءاتها الواج

  .األمين العام لألمم المتحدة، الذي يحيل هذه المعلومات إلى الدول األطراف األخرى
  ١٧المادة 

تنفذ الدول األطراف التزاماتها المنصوص عليها في هذه االتفاقية على نحو يتفق مـع مبـدأي   
متها اإلقليمية ومبدأ عدم التدخل في الشـؤون الداخليـة للـدول    تساوي الدول في السيادة وسال

  .األخرى
  ١٨المادة 

ليس في هذه االتفاقية ما يبيح لدولة طرف أن تمارس في إقليم دولة طـرف أخـرى الواليـة    
القضائية وأن تضطلع بالمهام التي هي من صميم اختصاص سلطات الدولة الطرف األخـرى  

  .وفقا لقانونها الداخلي
  
  
  



  ١٩المادة 
ليس في هذه االتفاقية ما يمس الحقوق وااللتزامات والمسؤوليات األخرى للدول واألفـراد   -١

بموجب القانون الدولي، وال سيما مقاصد ومبادئ ميثاق األمم المتحـدة والقـانون اإلنسـاني    
  .الدولي

يفهم مـن  ال تسري هذه االتفاقية على أنشطة القوات المسلحة خالل صراع مسلح، حسبما  -٢
تلك التعابير في إطار القانون اإلنساني الدولي، باعتباره القانون الذي ينظمها، كمـا ال تسـري   
هذه االتفاقية على األنشطة التي تضطلع بها القوات المسلحة لدولة ما بصدد ممارسة واجباتهـا  

  .الرسمية بقدر ما تنظم بقواعد أخرى من القانون الدولي
  
  ٢٠لمادة 

حكيم أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول األطراف حـول تفسـير أو   يعرض للت -١
تطبيق هذه االتفاقية وال تتسنى تسويته بالتفاوض خالل مدة معقولة، وذلك بنـاء علـى طلـب    

وإذا لم تتمكن األطراف من التوصل، في غضون ستة أشهر من تـاريخ  . واحدة من هذه الدول
ظيم أمر التحكيم، جاز ألي من تلك األطراف إحالة النزاع إلى طلب التحكيم، إلى اتفاق على تن

  .محكمة العدل الدولية، بتقديم طلب بذلك، وفقا للنظام األساسي للمحكمة
يجوز ألية دولة أن تعلن لدى التوقيع على هذه االتفاقية أو التصديق عليهـا أو قبولهـا أو    -٢

مـن هـذه    ١عتبر نفسها ملزمة بالتقيد بـالفقرة  الموافقة عليها أو لدى االنضمام إليها أنها ال ت
إزاء أية دولة طرف أبـدت   ١وال تكون الدول األطراف األخرى ملزمة بالتقيد بالفقرة . المادة

  .تحفظا من هذا القبيل
من هذه المادة أن تسحب هـذا الـتحفظ متـى     ٢ألية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة  -٣

  .العام لألمم المتحدة شاءت، بإخطار توجهه إلى األمين
  
  ٢١المادة 

 ١٩٩٨ينـاير  /كانون الثاني ١٢يفتح باب التوقيع على هذه االتفاقية أمام جميع الدول من  -١
  .في مقر األمم المتحدة بنيويورك ١٩٩٩ديسمبر /كانون األول ٣١حتى 

القبـول أو  وتودع وثائق التصديق أو . تخضع هذه االتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة -٢
  .الموافقة لدى األمين العام لألمم المتحدة

وتودع وثائق االنضمام لـدى األمـين   . يفتح باب االنضمام إلى هذه االتفاقية أمام أية دولة -٣
  .العام لألمم المتحدة

  



  ٢٢المادة 
 يبدأ نفاذ هذه االتفاقية في اليوم الثالثين من تاريخ إيداع وثيقـة التصـديق أو القبـول أو    -١

  .الموافقة أو االنضمام الثانية والعشرين لدى األمين العام لألمم المتحدة
بالنسبة إلى كل دولة تصدق على االتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضـم إليهـا بعـد     -٢

إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام الثانية والعشرين، يبدأ نفاذ االتفاقية في 
  .الثالثين من تاريخ إيداع تلك الدولة وثيقة تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها اليوم

  ٢٣المادة 
ألية دولة طرف أن تنسحب من هذه االتفاقية بإشعار خطي يوجه إلى األمين العام لألمـم   -١

  .المتحدة
ن العـام  يصبح االنسحاب نافذا لدى انقضاء سنة على تاريخ وصول اإلشعار إلـى األمـي   -٢

  .المتحدةلألمم 
  ٢٤المادة 

يودع أصل هذه االتفاقية، الذي تتساوى في الحجية نصوصه اإلسبانية واإلنكليزية والروسـية  
والصينية والعربية والفرنسية، لدى األمين العام لألمم المتحدة الذي يرسل نسخا معتمـدة مـن   

  .هذه النصوص إلى جميع الدول
دناه، المفوضون بذلك حسب األصول من حكوماتهم، بتوقيع هـذه  وإثباتا لذلك، قام الموقعون أ

ينـاير  /كانون الثـاني  ١٢االتفاقية المعروضة للتوقيع في مقر األمم المتحدة في نيويورك في 
١٩٩٨.  

  
  
  
 


